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PROGRAMAS E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO 

 

* Montante composto pela soma dos valores de 2012 (R$ 4.311.950,45), 2013 (R$ 80.451.970,14), 2014 
(R$ 123.175.668,80) e 2015 (R$ 74.754.389,24).  
 
OBS.: Obra concluída.  
 
   
 

  

Meta: 99 - Concluir a implantação do Centro de Cultura Presidente Itamar Franco 
 

Eixo(s) Estratégico(s): Educação e Cultura  
 

Ação: 562 - Conclusão das obras do prédio que abrigará a 

Rádio Inconfidência e a TV Minas no Centro de Cultura 

Presidente Itamar Franco 

Status: 

 

 

Concluída 

ÓRGÃO RESPONSÁVEL ÓRGÃO(S) CORRESPONSÁVEL(IS)  

Companhia de Desenvolvimento Econômico de 

Minas Gerais - CODEMIG 

- 

DESCRIÇÃO 

A ação visa a concluir a implantação do Centro de Cultura Presidente Itamar Franco, com a finalização das obras 

do prédio que abrigará as sedes da Rádio Inconfidência e da TV Minas. 
 

 

TIPO DE AÇÃO 

Cronograma 
MARCO FINAL: Obra do Centro de Cultura Presidente Itamar Franco concluída 

CONCLUSÃO/TENDÊNCIA DE CONCLUSÃO: 09/01/2017 

 

 

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

Orçamentário 2015 2016 2017 2018 Acumulado 

Executado  R$ 282.693.978,63* R$ 7.654.298,79 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 290.348.277,42 

Obs: Valores declaratórios, não vinculados diretamente à dotações orçamentárias e integrados aos 

sistemas de execução orçamentária/financeira. 
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* Em 2016, o Plantando o Futuro integrava ações referentes à gestão ambiental em áreas de atuação da 
Companhia, juntamente com outras despesas relacionadas ao tema . 
 
OBS.: Em dez/2018, encerra -se o projeto, restando para 2019/2020 a acompanhamento da manutenção 
do plantio.  
 
  

Meta: 101 - Plantar 30 milhões de árvores, visando à recuperação de 20 mil 

hectares de áreas degradadas 
 

Eixo(s) Estratégico(s): Desenvolvimento Produtivo, Científico e Tecnológico  
 

Ação: 261 - Plantio de 30.000.000 de árvores, visando à 

recuperação de 20 mil hectares de áreas degradadas 

Status: 

 

 

Em andamento 

ÓRGÃO RESPONSÁVEL ÓRGÃO(S) CORRESPONSÁVEL(IS)  

Companhia de Desenvolvimento de Minas 

Gerais - CODEMGE 

Instituto Estadual de Florestas - IEF; Agência de 

Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo 

Horizonte - ADRMBH 

DESCRIÇÃO 

A ação tem como objetivo promover iniciativas de reflorestamento e recuperação de áreas ambientalmente 

recuperáveis em Minas Gerais, refreando o impacto da exploração humana sobre o meio ambiente. Para tal, serão 

realizadas parcerias entre entidades públicas e privadas para o plantio de 30 milhões de árvores, nas áreas de: 

nascentes, matas ciliares, áreas de mineração abandonadas, voçorocas, pastagens degradadas e antigos depósitos 

de resíduos urbanos.  

Serão plantadas espécies aderentes a cada região do estado, conforme os diagnósticos ambientais elaborados 

pelos órgãos competentes e referendados  pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA. As mudas 

também deverão ter a mesma origem da região de plantio. 

Dado que a ação será feita através de parcerias, as quais serão firmadas ao longo da execução do projeto, não foi 

possível informar, no momento dos planejamento, a territorialização das intervenções. Dessa forma, a 

regionalização do plantio de árvores será feita conforme a execução. 
 

 

TIPO DE AÇÃO 

Serviço / Benefício 
PRODUTO: Árvore(s) plantada(s) 

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade 

Obs: Valores revisados recentemente. 
 

 EXECUÇÃO FÍSICA Tipo de entrega: Cumulativo 
 

Físico 2015 2016 2017 2018 Acumulado 

Executado 0 0 967.925 3.345.620 4.313.545 
  

 

 
 

Obs.: Estoque de mudas nos 13 viveiros: 2.743.397. 
 
 

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

Orçamentário 2015 2016 2017 2018 (até ago) Acumulado 

Executado  R$ 0,00 R$4.793.717,13* R$ 7.962.616,04 R$ 7.143.857,43 R$ 15.106.473,47 

Obs: Valores declaratórios, não vinculados diretamente à dotações orçamentárias e integrados aos 

sistemas de execução orçamentária/financeira. 
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Meta: 350 - Implantar o Voe Minas Gerais, Projeto de Integração Regional de 

Minas Gerais – Modal Aéreo 
 

Eixo(s) Estratégico(s): Desenvolvimento Produtivo, Científico e Tecnológico  
 

Ação: 898 - Implantação do Voe Minas Gerais, Projeto de 

Integração Regional de Minas Gerais – Modal Aéreo 

Status: 

 

 

Em andamento 

ÓRGÃO RESPONSÁVEL ÓRGÃO(S) CORRESPONSÁVEL(IS)  

Companhia de Desenvolvimento de Minas 

Gerais - CODEMGE 

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - 

SETOP 

DESCRIÇÃO 

A ação consiste na implantação do Voe Minas Gerais, Projeto de Integração Regional de Minas Gerais – Modal 

Aéreo, iniciativa da Codemig, em parceria com a Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas, para 

promover o desenvolvimento econômico regionalizado. O intuito é a redução da distância entre as cidades, 

incentivando os negócios regionais e o turismo.   

Os voos serão oferecidos de segunda a sexta-feira e, na execução desta ação, os vôos serão dispostos conforme 

o município de origem do trecho. 

Em Belo Horizonte, os voos saem e chegam no Aeroporto da Pampulha. 
 

 

TIPO DE AÇÃO 

Serviço / Benefício 
PRODUTO: Vôo(s) vigente(s) 

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade 

Obs: Os dados abaixo quanto à execução física foram acrescidos. 
 

 EXECUÇÃO FÍSICA Tipo de entrega: Não cumulativo 
 

Físico 2015 2016 2017 2018 Acumulado 

Nº de voos 0 952 3.486 3.238 7.677 

Taxa de 

ocupação 
0 20% 40% 53% - 

  

 

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Obs: Informação orçamentária não acompanhada ou não disponibilizada durante o processo de 

monitoramento. 
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1. ORGANOGRAMA 
 

1.1. CODEMGE 
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1.2. CODEMIG 

 

2. COMPETÊNCIAS E ESTRUTURA 
 

ESTRUTURA SOCIETÁRIA 
 

 

 
Em 23/02/2018, foi registrada na Junta Comercial de Minas Gerais (Jucemg) a cisão parcial da Companhia De-
senvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig). No contexto de remodelagem das atividades da Codemig, 
com intuito de conferir mais eficiência e otimizar as receitas do Estado, o que certamente o fez no exercício 
constitucional de seu mister de direção superior do Poder Executivo (art.90, II da Constituição Estadual), o Go-
vernador encaminhou à Assembleia Legislativa o Projeto de Lei 4.827/2017, por meio da mensagem 307/2017, 
explicitando que a transformação da Codemig em sociedade de economia mista permitiria sua capitalização e a  
diversificação das fontes de recurso investidos em desenvolvimento econômico no Estado, voltando assim, à 
sua natureza de origem, ou seja, uma empresa de economia mista. 
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Com a cisão, houve segregação dos ativos como medida apta a gerar maximização do valor da Companhia, tendo 
ficado a exploração do Nióbio realizada por meio da Sociedade em Conta de Participação celebrada por meio de 
escritura pública de 1972, com a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM) na condição de sócia 
ostensiva. 
 
Os demais ativos não relacionados ao Nióbio fazem parte do patrimônio da Companhia de Desenvolvimento de 
Minas Gerais (Codemge), cujo objeto social é o mesmo previsto na Lei 14.892/2003, que autorizou a criação da 
Codemig. A Codemge conta com 99,99% de suas ações em propriedade do próprio Estado de Minas Gerais e 
0,01% de titularidade da Minas Gerais Participações (MGI). Visando resguardar a importância das atividades 
socioeconômica desenvolvidas pela Companhia, o Estado de Minas Gerais realizou um aumento de capital na 
Codemge, integralizando-o com ações da Codemig, o que alçou a Codemge à condição de acionista controlador 
da Codemig, passando a titularidade de 70% do capital social e o Estado como titular dos 30% remanescentes. 
 
Pós cisão, a Codemge presta serviços de backoffice à Codemig, o que significa dizer que não houve custo adici-
onal, já que a estrutura física e de pessoal é a mesma que existia. A administração da Codemig está sob gestão 
de três administradores da Codemge. 
 

2.1. A Codemge 
 
A Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais é uma empresa estatal, integrante da Administração Pública 
Indireta do Estado de Minas Gerais, organizada sob a forma de sociedade por ações, tendo o Estado como único 
acionista. É dotada de personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio. Sua atuação está voltada 
para gerar novas oportunidades de investimentos, aumentar a competitividade de Minas Gerais e propiciar bons 
negócios para o setor produtivo mineiro. 
 
A Empresa possui uma subsidiária, a Codemge Participações S.A. – Codepar, responsável pela execução de in-
vestimentos estratégicos. Atualmente, conta com participações acionárias em empresas e em Fundo de Inves-
timento em Participações – FIP, nos segmentos aeroespacial e internet das coisas. 
 
Anteriormente, outras duas subsidiárias integraram o grupo Codemge: a Codeáguas Águas Minerais e a Compa-
nhia Mineira de Promoções – Prominas. Por meio da Codeáguas, a Codemge, como proprietária de fontes de 
águas minerais naturais em Araxá, Caxambu, Lambari e Cambuquira, realizava a gestão dessa frente, sendo a 
Codeáguas responsável pela industrialização e comercialização das águas para venda em todo o Brasil. Em de-
zembro de 2017, a então Codemig realizou, por meio de licitação, a seleção de parceiro privado para constituição 
de sociedade em conta de participação (SCP Águas) destinada à exploração do negócio de águas minerais das 
unidades de Caxambu e Cambuquira. A empresa vencedora do certame é a Máximus Prestação de Serviços Eirelli 
– EPP. Pelo contrato, cabem a ela 55% de participação na distribuição do resultado, e os 45% restantes cabem à 
Codemge. Até o momento, não houve distribuição de resultado, em face da inexistência de lucro nos primeiros 
meses de operação. 
 
Por sua vez, a Prominas, criada em 1982 para atuar nos setores de eventos e turismo de negócios, era a respon-
sável, até o fim de 2016, pela gestão dos centros de eventos Minascentro e Expominas de Belo Horizonte, sendo 
arrendatária do último. Após análise de inventários, estudos e levantamentos contábeis, a Codemig, a Fungetur, 
a Embratur e outros acionistas optaram pela extinção da Prominas, por meio de liquidação extrajudicial. O ob-
jetivo foi saldar os ativos e passivos e, com distribuição dos ativos remanescentes, repassar aos sócios os valores 
arrecadados após a liquidação das dívidas. Após rescisão contratual, a Prominas devolveu a gestão do Expominas 
Belo Horizonte à então Codemig que, por meio de licitação, em fevereiro de 2018, selecionou parceiro privado 
para a concessão onerosa do espaço. A liquidação da Prominas, autorizada pela Lei 22.287/2016, foi concluída 
em abril de 2018, conforme ata registrada na Junta Comercial de Minas Gerais. 
 
 
 

2.2. Estrutura de Governança Codemge/Codemig 
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A estrutura de governança adotada pela Codemge é composta por seus acionistas, Conselho de Administração, 
Conselho Fiscal, Comitê de Auditoria Estatutário e Diretoria Executiva, além das Gerências. O detalhamento 
dessa estrutura está disponível no Estatuto Social, publicado no site www.codemge.com.br/a-codemge/esta-
tuto-social-e-politicas. 
 
Já a estrutura de governança adotada pela Codemig é composta por Conselho de Administração, Conselho Fiscal, 
Comitê de Auditoria Estatutário, Diretoria e unidades internas (Auditoria Interna e Área de Integridade e de 
Gestão de Riscos). O detalhamento de tal estrutura está disponível no Estatuto Social, presente no site www.co-
demig.com.br/a-codemig/estatuto-social. Não há empregados na Codemig, e a Diretoria não remunerada é 
composta por três diretores da Codemge. 
 
Segue a composição atual. 
 

 CODEMGE CODEMIG 

Conselho de 
Administração 

 
• Paulo de Moura Ramos (Presidente)  
• Adézio de Almeida Lima 
• Ledomiro Braga da Silva 
• Márcio Antônio Farid  
• Marco Antônio Soares da Cunha Castello 

Branco  
• Marco Antônio Viana Leite  
• Paulo Miranda Gonçalves 
• Sinara Inácio Meireles Chenna 

 

• Adézio de Almeida Lima (Presidente) 
• Fernanda Medeiros Azevedo Machado 
• Ledomiro Braga da Silva 
• Marco Antônio Soares da Cunha Castello 

Branco 
• Marco Antônio Viana Leite 
• Paulo Miranda Gonçalves 
• Ricardo Wagner Righi de Toledo 

Comitê de 
Auditoria 

Estatutário 

 
• Ledomiro Braga da Silva 
• Leonardo Fonseca de Freitas Maia 
• Paulo Miranda Gonçalves 

 
 

• Ledomiro Braga da Silva 
• Leonardo Fonseca de Freitas Maia 
• Paulo Miranda Gonçalves 

Conselho 
Fiscal 

 
• Ângelo Oswaldo de Araújo Santos 
• Eduardo Lucas Silva Serrano 
• Marcos Túlio de Melo 
• Murilo de Campos Valadares  
• Paulo Tarso Alvim Miguel 

 

• Bruna Cristina Oliveira Fonseca Guimarães 
• Brunno do Carmo Silva 
• Edmar Rosa Sobrinho 
• Edson Moura Soares 
• Laiana Alvarenga Lechien 

Administradores 

• Diretor-Presidente: Marco Antônio Soares da 
Cunha Castello Branco  

• Vice-Presidente: José Randolfo Rezende 
Sant’Ana 

• Diretora de Administração e Finanças: Paula 
Vasques Bittencourt 

• Diretora de Fomento à Indústria Criativa: Fer-
nanda Medeiros Azevedo Machado  

• Diretor de Mineração, Energia e Infraestru-
tura: Renato de Souza Costa 

• Diretor de Fomento à Indústria de Alta Tecno-
logia: Ricardo Wagner Righi de Toledo  

• Diretor de Serviço: Willer Larry Furtado 
 

 

• Diretor-Presidente: Marco Antônio Soares 
da Cunha Castello Branco 

• Diretora de Finanças, Administração e de 
Relações com Investidores: Paula Vasques 
Bittencourt 

• Diretor de Mineração: Renato de Souza 
Costa 

 

http://www.codemge.com.br/a-codemge/estatuto-social-e-politicas
http://www.codemge.com.br/a-codemge/estatuto-social-e-politicas
http://www.codemig.com.br/a-codemig/estatuto-social/
http://www.codemig.com.br/a-codemig/estatuto-social/
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3. RECURSOS HUMANOS 
 

QUADRO DE PESSOAL - 20/12/2018 (previsto) 

CATEGORIA Nº 

CONCURSADOS 172 

EMPREGADOS POR RECRUTAMENTO AMPLO 18 

EMPREGADOS 190 

  

QUADRO DE GOVERNANÇA - 20/12/2018 (previsto) 

CATEGORIA Nº 

ADMINISTRADORES 07 

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO  03 

CONSELHO FISCAL 05 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 08 

TOTAL GERAL 23 

 

 

 

 

44%

46%

10%

EMPREGADOS - FAIXA ETÁRIA

 De 18 a 35 anos

 De 36 a 60 anos

 Acima de 60 anos
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* Projeção dezembro/2018. 

 

18%

3%

79%

EMPREGADOS - POR NÍVEL DE ESCOLARIDADE

 Com ensino médio

 Com ensino técnico

 Com ensino superior

58%

42%

EMPREGADOS - POR GÊNERO

 Masculino

 Feminino

64%

36%

CARGOS DE CHEFIA - POR GÊNERO

 Masculino

 Feminino
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TABELA DE RECURSOS HUMANOS – FOLHA DE PAGAMENTO BRUTA (2015 A 2018) – CODEMIG/CODEMGE* 

  RECURSOS HUMANOS 

INFORMAÇÃO 2015 2016 2017 2018** 

Folha de Pagamento Bruta (FPB-R$)         

 Empregados  18.836.746,60 28.545.202,35 30.393.469,56 34.771.613,36 

 Administradores  2.630.900,90 2.798.672,12 3.696.661,86 4.571.914,35 

Relação entre a maior e a menor remuneração:         

 Empregados    2.425,00 3.194,00 3.116,00 3.228,88 

 Administradores  40.675,70 45.219,73 46.386,00 57.732,95*** 

Benefícios concedidos         

 Encargos sociais 7.328.230,72 11.007.359,96 11.678.836,34 13.008.452,34 

 Alimentação    1.524.052,64 2.123.133,53 2.573.913,00 2.960.277,03 

 Transporte    1.911,58 2.478,80 2.510,08 8.559,77 

 Previdência Privada    1.012.836,68 1.488.211,18 1.947.887,97 2.210.993,00 

 Saúde    541.364,61 717.820,54 882.900,71 1.085.615,49 

 Segurança e Medicina do Trabalho    13.234,58 15.081,65 18.930,00 15.589,50 

 Educação e auxílio-creche    174.400,07 206.017,05 311.755,56 446.071,24 

 Cultura  -  -  -  - 

 Capacitação e Desenvolvimento    
 Profissional 92.401,00 426.306,08 187.588,29 201.572,00 

 Outros  -  -  -  - 

 Participação nos lucros ou resultados  4.098.546,14 2.264.859,50 7.719.889,36 5.072.388,67 

Composição do corpo funcional         

 Nº de empregados no final do exercício 149 176 189 220 

 Nº de admissões 49 41 30 50 

 Nº de demissões 13 14 20 19 

 Nº de estagiários no final do exercício 10 31 33 41 

 Nº de empregados portadores de necessidade es-
peciais no final do exercício 4 5 4 6 

Nº de empregados por sexo:         

 Masculino 95 112 115 127 

 Feminino 54 64 74 93 

Nº de empregados por faixa etária:         

 Menores de 18 anos 0 0 0 0 

 De 18 a 35 anos 57 75 80 97 

 De 36 a 60 anos 77 85 92 102 

 Acima de 60 anos 15 16 17 21 

Nº de empregados por nível de escolaridade:         

 Analfabetos 0 0 0 0 

 Com ensino fundamental 0 0 0 0 

 Com ensino médio 28 27 26 40 

 Com ensino técnico 7 6 6 7 

 Com ensino superior 114 143 157 173 

Percentual de cargos de chefia por sexo         

 Masculino   66% 70% 68% 64% 

 Feminino  33% 30% 32% 36% 
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*Os dados deste quadro reúnem folhas de pagamento da Codemig e da Codemge (a partir de jun/18), conside-

rando a cisão ocorrida no período. 

** Dados até set/2018. Para os números de folha, foi feita uma projeção para novembro e dezembro/2018. 

*** Incorporados os honorários de conselheiro nos honorários de diretoria. 

 

4. PROGRAMAS E AÇÕES RELEVANTES 
 

Entre os múltiplos projetos e ações desenvolvidos pela Companhia, destacam-se os seguintes itens, agrupados 

por Diretorias/eixos de atuação. 

 

4.1. Diretoria de Mineração, Energia e Infraestrutura 

 

4.1.1. Mineração 
 
A importância da mineração para Minas Gerais e o protagonismo que o Estado possui na atividade são indiscu-
tíveis. A participação do setor no território mineiro chega a 7,5% do PIB, enquanto no brasileiro representa 4,2%. 
Nas exportações, o estado somou 55,6% do total nacional em 2015 (Agência Minas, 2015). Também é inquesti-
onável a relevância da mineração para a Companhia. Além de ser uma de suas mais reconhecidas frentes de 
atuação para o desenvolvimento do Estado, é também sua principal fonte de receita, em especial a proveniente 
da exploração de nióbio, em Araxá, realizada em modelo de parceria com a Companhia Brasileira de Metalurgia 
e Mineração (CBMM). A participação da Companhia representa distribuição de 25% do resultado de uma Socie-
dade em Conta de Participação, que tem a CBMM como sócia ostensiva. 
 
O trabalho da Codemig/Codemge com a atual gestão tem sido equilibrar os investimentos nas vocações tradici-
onais da mineração e os aportes em segmentos de vanguarda dentro do setor. Uma das vertentes que estão 
sendo trabalhadas pela Empresa é o desenvolvimento de estudos em materiais portadores de futuro e suas 
aplicações. 
 
a) Terras-raras 
 
Desde 2015, a Empresa vem desenvolvendo um projeto estruturante de viabilização do primeiro laboratório-
fábrica de Ligas e Ímãs de Terras Raras no Brasil (LabFabITR). Conectando jazidas, um processo competitivo 
sustentável e o atendimento de aplicações de mercado, o LabFabITR visa consolidar os processos existentes de 
fabricação, desenvolver novas tecnologias, além de realizar o fornecimento estratégico em pequenas séries, 
para suprir parte da demanda nacional pelos ímãs sinterizados de NdFeB. 
 
O LabFabITR integrará instalações para a fábrica e espaço para Pesquisa & Desenvolvimento em temas de inte-
resse do setor, e será sediado em um terreno de propriedade da Companhia, com área de 9.645 m², localizado 
em Lagoa Santa. A capacidade de produção prevista para o início das atividades é de 23 toneladas/ano, che-
gando a 100 toneladas/ano após em até 10 anos de operação. 
 
Além de pioneiro, o projeto tem alto potencial de gerar bons resultados. Primeiramente, porque utiliza um sub-
produto da exploração do nióbio, com o aproveitamento dos rejeitos da mina de Araxá. Isso barateia o custo 
industrial e aumenta a competitividade nos preços, quando comparado com a abertura de uma mina para ex-
ploração primária de terras-raras. Além disso, os componentes que serão produzidos com o material estão di-
retamente ligados ao aumento da eficiência energética e possuem aplicações diversas: em aerogeradores e, 
motores elétricos para máquinas industriais; eletrodomésticos; elevadores; carros híbridos e elétricos. 
 
- Investimento: R$ 3 milhões na elaboração dos estudos técnicos, projeto conceitual, execução e consultoria téc-
nica para viabilizar a instalação de laboratório 
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- Parcerias: Fundação Centros de Referência em Tecnologias Inovadoras (Certi), Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC), Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), além de empresas como Brats, Imag, CBMM 
- Investimento previsto: R$ 26,2 milhões (obras) 
- Status: em andamento – projeto selecionado no Edital Inova Mineral do BNDES/Finep; obras civis em anda-
mento, em Lagoa Santa, com inauguração prevista para jan/19; capacidade de produção inicial de 23 ton/ano 
 
b) Grafeno 
 
Em junho de 2016, a Companhia firmou um Acordo de Parceria com o Centro de Desenvolvimento da Tecnologia 
Nuclear (CDTN) e a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) para o desenvolvimento de um projeto ino-
vador, o MGGrafeno: produção de grafeno a partir da esfoliação química de grafite natural e aplicações, que 
consiste na implementação de uma planta piloto escalável para o processo de produção de grafeno. Trata-se da 
implantação da primeira planta piloto do Brasil para a produção de grafeno em escala industrial. 
 
A inovação permeia todo o empreendimento. Primeiro, pelo próprio material. Suas propriedades extraordiná-
rias estão revolucionando diversas áreas do conhecimento e ainda estão sendo descobertas. O Prêmio Nobel de 
Física de 2010 foi dedicado a pesquisadores que fizeram experiências com o grafeno. Mesmo com um amplo 
campo de estudo a ser desvendado, diversas aplicações do produto já são conhecidas, destacando-se: compó-
sitos com polímeros, permitindo a criação de plásticos condutores mecanicamente resistentes e com barreiras, 
por exemplo, para umidade e oxigênio; adição a tintas e vernizes, gerando filmes e 
recobrimentos protetores de alto desempenho; produção de tintas, recobrimentos para eletrônica impressa e 
flexível, painéis fotovoltaicos e produção de filmes ativos para fabricação de sensores, inclusive biosensores; 
produção de baterias de íon lítio de nova geração; produção de membranas eficientes para filtragem, dessalini-
zação de água e permeação seletiva de moléculas orgânicas e inorgânicas; adição a materiais estruturais para 
reforço de propriedades mecânicas. 
 
Outra vantagem é a localização do projeto. O grafite é o ponto de partida para a produção de grafeno, e uma 
das maiores reservas mundiais deste mineral se encontra em Minas Gerais. De acordo com o Departamento 
Nacional de Produção Mineral, as reservas mundiais de grafita são de aproximadamente 142,1 milhões de to-
neladas, das quais 72 milhões estão localizadas no Brasil.  
 
- Parcerias: UFMG e CDTN 
- Investimento previsto: R$ 21,3 milhões (R$ 11 milhões já realizados) 
- Status: em andamento – projeto selecionado no Edital Inova Mineral do BNDES/Finep; 33 profissionais contra-
tados; aquisição de equipamentos iniciada; produção em escala piloto já em operação na UFMG (20 kg/ano) 
 
c) Mapeamento geológico e pesquisa mineral 
 
Como indutora do desenvolvimento de Minas Gerais, maior estado minerador do Brasil, a Companhia tem bus-
cado levantar informações completas e organizadas sobre as características geológicas do território mineiro, de 
modo a atrair potenciais investidores. Iniciado em 1994 e continuado na nova gestão, o Levantamento Aeroge-
ofísico do Estado visa à criação de informação básica para subsidiar estudos do potencial de ocorrências minerais 
em Minas Gerais, mostrando as anomalias magnéticas, que podem indicar depósitos, além de dados gamaes-
pectométricos. O levantamento é realizado por aviões equipados com sensores específicos. Esse projeto, 
conduzido em parceria com o Serviço Geológico do Brasil (CPRM), foi concluído em 2013 e, juntamente com 
projetos conduzidos pela CPRM e pela ANP, recobrem 100% do território do Estado. 
 
Em 2015, foi concluído o Projeto Fronteiras de Minas, que abrange as áreas de 39 folhas cartográficas. O trabalho 
culminou com a entrega de 32 mapas geológicos em escala 1:100.000, bem como os mapas e a compilação de 
bases cartográficas utilizadas em SIG e relatório associado. Em 2017, foram entregues os produtos finais do 
Projeto Triângulo Mineiro/Ouro Preto, composto por 31 mapas geológicos em escala 1:100.000, suas bases car-
tográficas em SIG e seus respectivos relatórios, cobrindo área referente a 39 folhas cartográficas. A conclusão 
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deste mapeamento representa um marco na produção de informação geológica em Minas Gerais, com a finali-
zação de 100% do mapeamento geológico do território de Minas Gerais em escala 1:100.000. 
 
Na área de pesquisa mineral, no mesmo período, foram realizadas: auditoria e certificação de recursos minerais 
do Projeto Quadrilátero Ferrífero Noroeste; avaliação de prospectos de lítio no norte de Minas Gerais; pesquisa 
mineral para Chumbo (Pb) e Zinco (Zn) no município de Vazante, no território noroeste do Estado, que engloba 
Pesquisa bibliográfica, mapeamento dos superficiários, mapeamento geológico estrutural e prospecção geoquí-
mica e análises químicas, executados pela empresa Carmo & Delgado Geólogos Consultores Ltda. 
 
d) Pesquisa Geoambiental e Hidrológica no Circuito das Águas 
 
O projeto “Estudos Geoambientais e Hidrogeológicos nas Estâncias Hidrominerais do Circuito das Águas” ― nas 
cidades de Caxambu, Cambuquira, Conceição do Rio Verde e Lambari, em parceria com a Fundação de Desen-
volvimento da Pesquisa (Fundep) ―permite atualizar e aprofundar estudos técnico-científicos sobre a origem e 
os fatores influenciadores das águas minerais na região, com investimento em torno de R$ 2 milhões. O desen-
volvimento do Projeto Circuito das Águas se dá mediante a condução sistemática de investigações hidrogeoló-
gicas específicas, contemplando as seguintes etapas: Compilação e Preparação; Pesquisa Geológica e Geofísica; 
Pesquisa Hidrológica e Climatológica; Pesquisa Hidrogeológica; Pesquisa Hidrogeoquímica; Pesquisa das Águas 
Minerais; Síntese e Integração; Pesquisa Socioeconômica; Sondagem; e Geoprocessamento. 
 
e) Geoportal 
 
O objetivo do Geoportal é reunir e apresentar informações georreferenciadas da Codemge em plataforma digi-
tal. É realizado em parceria com a Prodemge, que dá o suporte de infraestrutura. Ação iniciada em junho/18 
com término estimado para o fim do ano. Investimento de R$ 30 mil. 
 
f) Recursos minerais de Minas Gerais online 
Trata-se de projeto de criação, produção, alimentação de conteúdo e disponibilização do sistema digital "Recur-
sos Minerais de Minas Gerais Online", contendo informações e dados atualizados, na forma de capítulos e um 
livro eletrônico, sobre as substâncias minerais mais representativas de Minas Gerais. Projeto executado em par-
ceria com a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep). Investimento realizado: R$ 494 mil  
 
g) Projeto Grafita 
 
Pesquisa bibliográfica, mapeamento dos superficiários, mapeamento geológico estrutural e prospecção geoquí-
mica e análises químicas na região de Divisópolis e Almenara, executados pela empresa Geoestrutural Consul-
toria e Projetos. Com execução em 2018, a iniciativa recebeu investimento de R$ 171 mil. 
 

4.1.2. Energia – Gás Natural 
 
Na atual gestão, a Companhia efetuou investimentos no projeto de óleo e gás natural, em atividades de geologia 
e geofísica dos blocos de exploração SF-T-104, 114, 120, 127, 132 e REC-T-163. Os estudos e pesquisas de gás 
natural que vêm sendo realizados no município de Morada Nova de Minas, Várzea da Palma, Ibiaí, Buritizeiro e 
São Gonçalo do Abaeté, na Bacia do São Francisco, são esforços pela busca de suficiência energética nesse tipo 
de combustível. 
 

4.1.3. Infraestrutura 
 
Mesmo com a diversificação implementada em suas áreas de atuação, a partir de 2015, a Companhia continuou 
a realizar investimentos em obras de infraestrutura, em apoio às políticas públicas do Governo do Estado e em 
consonância com o fomento ao desenvolvimento econômico de Minas Gerais. Seja diretamente, seja por meio 
de convênios (com prefeituras, outros órgãos do Estado e iniciativa privada), a Empresa empresta sua expertise 
para realizar empreendimentos em todas as regiões de Minas Gerais, que preservam o patrimônio, melhoram a 
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mobilidade e, sobretudo, geram emprego, renda e melhoria da qualidade de vida dos mineiros. Essa frente de 
trabalho se apresenta de forma sinérgica com todos os demais eixos estratégicos da organização, além de pres-
tar apoio técnico a órgãos externos, como a Setop, o Iepha, a Seapa, etc. 
 
a) Mapeamento da Região Metropolitana de BH 
 
Projeto iniciado em fevereiro de 2018 e com previsão de término para dezembro deste ano, objetiva concluir o 
mapeamento da região metropolitana de Belo Horizonte a partir de aerofotos de 2010/2011. A Codemge atuou 
na contratação de fornecedor e no acompanhamento da execução do contrato. Esse projeto é realizado em 
parceria com a Fundação João Pinheiro e conta com investimentos da ordem de R$ 360 mil. 
 
b) Adequação do SPDA no Expominas BH  
 
Adequação do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) e detecção de incêndio do Expominas 
BH, iniciada em junho de 2017 e terminada em agosto de 2018. Investimento de R$ 2,4 milhões.  
 
c) Recapeamento de Vias do Barreiro, em Araxá 
 
Recapeamento asfáltico de vias da região do Barreiro - Araxá, incluindo execução de fresagem de pavimento. 
Execução de julho a outubro de 2018. Investimento: R$ 754 mil. 
 
d) AVCB Expominas Araxá 
 
Obras para obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) do Expominas Araxá. Investimento: R$ 
529 mil. Duração: outubro de 2017 a junho de 2018.  
 
e) Aquisição de bueiros metálicos 
 
Aquisição de 3.000 metros de bueiros metálicos, conforme Termo de Cooperação firmado entre Codemge e 
Setop (nº 4120). Investimento: cerca de R$ 7 milhões. O convênio objetivou o planejamento, a aquisição, a do-
ação e controle de materiais (bueiros metálicos), para o desenvolvimento de infraestrutura para municípios 
mineiros, como ferramenta para integração do desenvolvimento regional e dinamismo do Estado. 
 
f) Aquisição de mata burros 
 
Aquisição de 4.105 unidades de mata burros metálicos, conforme Termo de Cooperação firmado entre Codemge 
e Setop (nº 4036/15). Investimento: cerca de R$ 7 milhões. O convênio objetivou o planejamento, a aquisição, 
a doação e controle de materiais (bueiros metálicos), para o desenvolvimento de infraestrutura para municípios 
mineiros, como ferramenta para integração do desenvolvimento regional e dinamismo de Minas Gerais. 
 
g) Restauração de Casarão em Diamantina 
 
A Codemge está investindo na reforma e revitalização do Casarão em Diamantina, com realização de parceria 
junto ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), para implantação de uma unidade de atendi-
mento do Senac. O Casarão está localizado à Rua Macau de Cima, integrando o Conjunto Arquitetônico e Urba-
nístico tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Trata-se de recuperar um 
importante patrimônio mineiro e promover um projeto com impacto social e econômico relevante para Dia-
mantina e região. Os investimentos estimados para a ação totalizam cerca de R$ 2,5 milhões. 
 
O processo passou por análise do Iphan, para emissão das diretrizes de projeto. Na Codemge, foram contratados 
Projetos Executivos de Engenharia, já realizados. 
 
- Status: em fase de assinatura contrato 
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h) Terminal Rodoviário de BH 
 
Desde que assumiu a gestão do Terminal Rodoviário Governador Israel Pinheiro (Tergip), em 2016, a Codemge 
tem promovido diversas ações em benefício do local e dos usuários, a fim de oferecer cada vez mais segurança, 
conforto, mobilidade e bem-estar às pessoas que utilizam a Rodoviária de Belo Horizonte. Com investimentos 
que somam mais de R$ 6 milhões, diversas melhorias foram implementadas no Tergip pela Companhia, como: 
revitalização de pisos; aquisição e instalação de longarinas (cadeiras) mais modernas e confortáveis, semelhan-
tes às usadas em aeroportos, totalizando cerca de 700 novos assentos; reforma das esteiras rolantes, que vol-
taram a funcionar após mais de 40 anos inativas; reforma completa e modernização dos banheiros; reforma do 
telhado; investimentos no sistema de segurança e monitoramento eletrônico, com instalação de mais de 200 
novas câmeras; pintura das áreas internas e externas; substituição de bebedouros danificados; construção do 
auditório; conserto e manutenção permanente de quatro elevadores; substituição dos vidros das janelas; orga-
nização de serviços oferecidos, incluindo novas lojas, novos relógios, nova sinalização e melhorias nos estacio-
namentos. 
 
Ainda objetivando recuperar o conforto e a mobilidade do Terminal, sempre por meio de licitação, foram con-
tratadas empresas para a realização de serviços específicos, tais como: 

• Concessão de uso dos banheiros, com exploração comercial e atribuição de encargos de gestão, conser-
vação e higienização dessas instalações; 

• Concessão de uso das lojas do Terminal, incluindo reformas; 

• Instalação de 10 novos relógios, localizados no hall, no embarque e no desembarque; 

• Uso do espaço publicitário da Rodoviária, contemplando revitalização da sinalização; 

• Concessão de uso do estacionamento de veículos, incluindo reformas. 
 
A Codemge também está providenciando, via licitação, a implantação de dois novos elevadores para transporte 
vertical de passageiros entre o estacionamento e o desembarque do Tergip. A obra incluirá, também:                             
substituição de um elevador hidráulico existente por novo elevador; adequação de espaço existente para aco-
modar a Nova Administração; reforma dos pisos das escadas internas do Terminal. O valor estimado para tanto 
é da ordem de R$ 1,7 milhão. 

 

4.2. Diretoria de Fomento à Indústria de Alta Tecnologia 

 
A alta tecnologia é um segmento de mercado que cresce dia após dia. Cada vez mais imbricada nas atividades 

cotidianas, presente dos lares até às indústrias, tem forte papel transformador da sociedade e de seus processos. 

São empresas, produtos e serviços com alto valor agregado, em constante evolução, que oferecem uma infini-

dade de possibilidades de investimento. Desde sua criação, em 2015, a Diretoria de Fomento à Indústria de Alta 

Tecnologia da Empresa tem se dedicado a estimular projetos e novas oportunidades no nicho de empresas de 

alta tecnologia e inovação em Minas Gerais, em três vias principais, destacadas a seguir. 

 
4.2.1. Investidas em empresas estratégicas, com aporte de capital 
 

PARTICIPAÇÃO 
EM EMPRESAS 

% DO CAPITAL 
TOTAL 

% DO CAPITAL 
VOTANTE 

VALOR TOTAL 
INTEGRALIZADO 

CBL 33,3% 33,3% R$ 79 milhões 

BIOTECHTOWN 49,5% 49,5% R$ 1,4 milhões 

IAS 15% 15% R$ 27 milhões 

HELIBRÁS 15,51% 25% R$ 108 milhões 

ARQUIA 42,8% 42,8% R$ 53 milhões 

*Quadro: até setembro/2018 
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a) Companhia Brasileira de Lítio (CBL) 
 
A CBL, cujas reservas certificadas de espodumênio superam 1,3 milhões de toneladas, é a única empresa brasi-
leira produtora de carbonato e hidróxido de lítio. Conta com unidade de mineração em Araçuaí e planta de 
processamento químico em Divisa Alegre, ambas no território do Médio e Baixo Jequitinhonha. 
 
- Investimento: R$ 79 milhões (em 2018)  
- Participação: 33,3% no capital da empresa  
- Recebimento de dividendos com reversão em reservas: R$ 2,1 milhões (em 2018) 
 
b) BiotechTown 
 
O BiotechTown é um centro privado e integrado capaz de fornecer o ambiente e os recursos necessários para o 
desenvolvimento de empresas, produtos e negócios nas áreas de Biotecnologia e Ciências das Vida. A parceira 
da Codemge, por meio da Codepar, neste projeto é a Fundepar. Sua estrutura oferece às empresas três tipos de 
serviço:  

• Business Developer: programa de desenvolvimento de negócios que oferece assistência regulatória, in-
teligência de mercado, network e parcerias, além de suporte a captação de recursos. 

• Open Lab: acesso a laboratórios próprios e de parceiros, tais como Universidades, Centros de Pesquisa 
e empresas. 

• CMO (Contract Manufactoring Organization): Serviços customizados para desenvolvimento e validação 
de lotes pilotos e produção de lotes comerciais. 
 

A aceleração da primeira turma de startups do business developer está em andamento, e as estruturas do Open 
Lab e CMO estão em fase de implementação. 
 
- Investimento: R$ 5,6 milhões (em 2018)  
- Participação: 49,5% no capital da empresa  
 
c) IAS 
 
Localizada em São José da Lapa-MG e classificada pelo Ministério de Estado da Defesa como “EED”, Empresa 
Estratégica de Defesa, a IAS é uma indústria de venda de equipamentos de precisão e prestação de serviços de 
manutenção no ramo aeronáutico. 
 
- Investimento: R$ 27 milhões (em 2015)  
- Participação: 15% no capital da empresa  
- Recebimento de dividendos: R$ 2 milhões (em 2016) 
- Recebimento de juros sobre capital próprio: R$ 339 mil (em 2018) 
 
d) Helibrás 
 
A Helibrás é a única fabricante brasileira de helicópteros. Instalada em Itajubá-MG, é responsável pela produção, 
venda e pós-venda no país de aeronaves da Airbus Helicopters, maior fornecedora mundial do setor. 
 
- Investimento: R$ 109 milhões (até 2016)  
- Participação: 16% no capital da empresa 
- Recebimento de dividendos: R$ 2 milhões (em 2016) 
 
e) Arquia 
 
A empresa Arqia (antiga Vodafone Brasil) integra um dos maiores grupos de telecomunicação do mundo e é 
prestadora de soluções de Internet das Coisas (IoT) e Machine to Machine (M2M), sediada em Belo Horizonte. 
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- Investimento: R$ 53 milhões (em 2016)  
- Participação: 43% no capital da empresa 
 
e) Comipa 
 
A Codemig e a CBMM são sócias na Companhia de Mineração do Pirocloro de Araxá (Comipa). Ambas as empre-
sas ainda são sócias em uma Sociedade em Conta de Participação – SCP – para processamento, desenvolvimento 
e comercialização do minério de Pirocloro (nióbio), no qual a CBMM é a sócia ostensiva. O contrato da SCP foi 
assinado em 1972 e teve validade de 30 anos, tendo sido prorrogado em 2002 por outros 30, ou seja, é válido 
até 2032. Pelos acordos do instrumento público que regula a SCP, a Codemig e a CBMM arrendam suas minas à 
Comipa – responsável pela extração mineral –, que por sua vez revende o minério à CBMM. Através da SCP, a 
CBMM industrializa e comercializa o nióbio, repassando à Codemig 25% do lucro líquido dessa operação. Con-
forme estrutura societária, a Codemig detém 51% de participação na Comipa, e a CBMM, 49%. 
 

4.2.2. Fundos de investimento 
 
Desde 2015, foram abertos editais para seleção de gestores de fundos de investimento destinados ao fomento 
de regiões e áreas estratégicas para Minas Gerais, os FIPs (Fundos de Investimento em Participações). As com-
panhias-alvo devem ter alto potencial de crescimento, além de sede social ou atuação relevante no Estado. 
 
 
a) FIP Aerotec 
 
Por meio da Codepar, a Companhia integralizou R$ 35,4 milhões em cotas no fundo de participações Aerotec, 
desde sua constituição até 30 de setembro de 2018. Este valor representa 25,3% do total a ser investido. Os 
aportes no fundo, em 2018, somaram R$ 17,9 milhões (incluso o valor da Oxis Energy). 
 
A Oxis Energy é uma empresa britânica de P&D, originária da Universidade de Oxford. Parceira de grandes pla-
yers do mercado, sua especialidade é o desenvolvimento de baterias de lítio-enxofre. Por promover avanço 
tecnológico a partir de um bem mineral e pelo potencial da tecnologia na área de aviação, a Codemge investirá 
na iniciativa, de forma indireta, por meio do FIP Aerotec. Em contrapartida ao investimento, além da transfe-
rência de conhecimento, a Oxis Energy criará sua filial brasileira em Minas Gerais, em parceria com a Codemge, 
com a instalação de um laboratório fábrica. Na planta, serão produzidas duas variedades de células – Long Life 
Cell (LLC – 400 Wh/Kg−1) e Ultra Light Cell (ULC – 250 Wh/Kg−1) – para baterias de lítio-enxofre. A previsão para 
concepção do projeto é de dois anos. O fundo Aerotec aportou capital em um montante de R$ 11,1 milhões na 
Oxis Energy em 2018.   
 
- Empresa Gestora: Confrapar  
- Aporte já feito pela Codepar: R$ 17,9 milhões  
- Compromisso da Codepar: R$ 140 milhões  
- Compromisso da gestora: R$ 14 milhões  
- Status: operacional 
 

b) FIP Biotec 
 
O projeto objetiva estruturar um Fundo de Investimento em Participações com foco em empresas com fatura-
mento máximo de R$200 milhões/ano e sede ou relevante atuação em Minas Gerais que atuam no setor de 
biotecnologia e ciências da vida, envolvendo em suas atividades fim: atividades de PD&I (Pesquisa, Desenvolvi-
mento Tecnológico e Inovação), desenvolvimento de novos produtos, processos e serviços, prestação de servi-
ços especializados à cadeia de biotecnologia e biociências, equipamentos aplicados para a medicina, inclusive 
diagnóstico por imagem; tecnologias de manufatura aditiva e/ou avançada, aplicadas ao setor; e outras tecno-
logias voltadas para o setor. O prazo previsto do fundo é de 10 anos.  
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- Empresa Gestora: FIR Gestão de Investimentos S.A. 
- Compromisso da Codepar: R$ 75 milhões  
- Status: o Fundo está em fase de registro na CVM e em processo de captação de novos investidores 
 

c) Seed4science 
 
O projeto busca estruturar um Fundo de Investimento em Participações com foco em empresas com fatura-
mento máximo de R$4,8 milhões/ano e que possuam a tecnologia como diferencial competitivo. Os segmentos 
alvo são: biotecnologia, nanotecnologia, internet das coisas, materiais avançados e tecnologia da informação e 
comunicação. O capital comprometido mínimo do fundo é de R$30 milhões, e seu prazo previsto é de 10 anos.  
 
- Empresa Gestora: Fundepar Gestão e Consultoria (outros cotistas: Fundep, Fapemig, Fundepar, Funarbe e 
BDMG) 
- Compromisso da Codepar: R$ 30 milhões  
- Status: o Fundo está em fase pré-operacional, e a primeira chamada de capital foi realizada em outubro de 
2018 
 

d) Funcine 
 
O projeto tem como objetivo estruturar um Fundo de Financiamento da Indústria Cinematográfica Nacional – 
Funcine, com foco em projetos ou empresas mineiras de produção, comercialização, distribuição ou infraestru-
tura para obras audiovisuais brasileiras independentes, incluindo animação. O capital comprometido mínimo do 
fundo é de R$ 20 milhões, e seu prazo previsto é de 10 anos. A gestora do fundo é a Investimage Asset Mana-
gement. A Codemge, por meio da Codepar, será a principal investidora do fundo. Ainda não foi realizada ne-
nhuma integralização de capital no fundo. 
 

4.2.3. Pesquisa e desenvolvimento tecnológico 
 
Pautando-se pelo princípio da transversalidade de esforços e conhecimentos, a Diretoria de Fomento à Indústria 
de Alta Tecnologia tem atuado em parceria às demais Diretorias da Empresa na condução de projetos estraté-
gicos, aplicando seu know-how na elaboração de planos de negócios e prospectando oportunidades de fomento 
e investimento – de 2015 a 2018, foram cerca de 150 oportunidades propostas ou prospectadas, além de 15 em 
andamento. Seguem projetos de destaque nessa perspectiva. 
 
a) Terras-raras 
 
Prestação de serviços especializados para desenvolvimento de estudos técnicos, projeto conceitual, executivo e 
consultoria técnica para viabilizar a instalação do laboratório-fábrica de ligas e ímãs de terras raras em Minas 
Gerais. 
 
- Entidades parceiras: Fundação Certi  
- Investimento: R$ 5,4 milhões  
- Status: em andamento. Projeto financiado no edital Inova Mineral, realizado pelo Banco Nacional do Desenvol-
vimento (BNDES) e pela Finep 
- Obs.: valor de R$ 2,4 milhões em 2018 alocado na aquisição de equipamentos 
 
Mais detalhes sobre esta ação constam da seção 5.1.1 deste documento. 
 
b) Grafeno 
 
Desenvolvimento de um processo piloto, escalável, para a produção industrial de grafeno a partir da esfoliação 
química de grafite natural obtido a partir de minérios prioritariamente no Estado de Minas Gerais. Além disso, 
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o projeto também tem como objetivo o desenvolvimento de aplicações para o grafeno: (1) baterias íon lítio; (2) 
compósitos poliméricos; (3) filmes finos condutores e filmes finos condutores bipolares sob efeito de campo; (4) 
sensores/dispositivos.  
 
- Entidades parceiras: Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e CDTN  
- Investimento: previsto R$ 21 milhões, sendo R$ 17,1 milhões já realizados  
- Status: em andamento. Projeto financiado pelo Programa Inova Mineral, realizado pelo Banco Nacional do 
Desenvolvimento (BNDES) e pela Financiadora de Inovação e Pesquisa (Finep) 
 
Mais detalhes sobre esta ação constam da seção 5.1.1 deste documento. 
 
c) LabNS - Desenvolvimento de Nanoespectrômetro 
 
O projeto de desenvolvimento de Nanoespectrômetro, iniciado em 2018, tem como objetivo desenvolver, em 
25 meses, protótipo funcional integrado validado em ambiente relevante, passível de replicação, de um sistema 
SNOM (Scanning Near-field Optical Microscope), utilizando como base o protótipo conceitual já desenvolvido 
pelo LabNS-UFMG, todavia com a eletrônica, óptica, case e software integrado em um único sistema. 
 
- Entidades parceiras: Senai Cimatec, UFMG e Fundep 
- Investimento: R$ 624 mil 
- Status: em andamento 
 
d) LEC - Laboratório de Ensaios de Combustíveis da UFMG 
 
Acordo de cooperação entre Codemge e UFMG firmado em 2018. O objetivo da parceria é ampliar e comple-
mentar a infraestrutura do Laboratório de Ensaios de Combustíveis (LEC) da UFMG, de modo a constituí-lo como 
o primeiro laboratório brasileiro de certificação de combustíveis aeronáuticos, com infraestrutura e capital in-
telectual capaz de realizar 31 análises de bioquerosene e combustíveis fósseis, fomentando este segmento em 
Minas Gerais. 
 
- Entidades parceiras: UFMG 
- Investimento: R$ 2,1 milhões 
- Status: em andamento 
 

4.2.4. Investimento no setor cafeeiro 
 

A cafeicultura é historicamente relevante para a economia mineira. Minas Gerais é o maior estado produtor do 
Brasil, com 30,7 milhões de sacas na safra 2015/2016, o que representa 60% de toda a produção brasileira (Co-
nab, 2017). Está presente em aproximadamente 70% dos municípios (IBGE, 2015), compreendendo um parque 
cafeeiro de mais de 1 milhão de hectares. Em 2016, a cafeicultura representou 6,7 % do PIB agropecuário do 
Estado (R$ 13,6 bilhões) e representou ainda 67,9% de todo o café exportado pelo País. Como principal commo-
dity agrícola de Minas Gerais, possui extrema relevância na geração de emprego e renda. Por isso, a Codemge, 
por meio da Diretoria de Fomento à Alta Tecnologia, tem incentivado uma série de ações que buscam contribuir 
para que o café mineiro se torne ainda mais competitivo, oferecendo mais subsídios à sua cadeia produtiva. 
 
a) Semana Internacional do Café 
 
Em cooperação técnica e financeira com a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais (Fa-
emg), e com a participação da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), Sebrae-
MG e Café Editora, a Codemge viabilizou a realização da Semana Internacional do Café nos anos de 2017 e 2018, 
no Expominas Belo Horizonte. Considerado o maior encontro da cadeia produtiva do setor no Brasil e um dos 
principais no mundo, o evento conta com a participação de produtores, fornecedores de insumos, máquinas e 
equipamentos, certificadores, torrefadores, varejistas, exportadores e compradores internacionais, técnicos 
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agrícolas, engenheiros agrônomos, pesquisadores e apreciadores do café mineiro, além de cooperativas, insti-
tuições de ensino e entidades de classe. Em sua sexta edição, por exemplo, durante seus três dias de execução, 
reuniu 17 mil visitantes e movimentou R$ 30 milhões em negócios. 
 
O evento tem como objetivos: conectar e gerar oportunidades para a cadeia do café brasileiro no acesso a mer-
cados, conhecimento e negócios; posicionar o Brasil, e Minas Gerais, como referência mundial no mercado de 
café com origem e qualidade; disseminar o conceito de qualidade do café; promover o consumo de cafés espe-
ciais nos mercados externo e interno; divulgar as origens produtoras de café; incentivar a certificação e a expor-
tação do café especial; difundir a inovação e o empreendedorismo para a cadeia do café, promover o encontro 
e intercâmbio entre os vários elos da cadeia do café, desenvolvendo o mercado setorial e movimentando a 
economia dos envolvidos.  
 
O investimento da Codemge foi de R$ 2,2 milhões em 2017 e de R$ 2 milhões na Feira de 2018. 
 
b) Portal do Café 
 
A Codemge investiu R$ 3,8 milhões na elaboração do Portal do Café (geoemater.fjp.mg.gov.br), ferramenta para 
o mapeamento das áreas de cultivo do Estado. O mapeamento traz informações completas dos 451 municípios 
listados como produtores de café. 
 
A criação dessa plataforma tecnológica tem também a participação da Empresa de Assistência Técnica e Exten-
são Rural (Emater-MG), da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig) e da Seapa, com a 
parceria da Fundação João Pinheiro (FJP). A iniciativa busca mapear todas as áreas de plantio no estado, com 
inserção de dados socioeconômicos e geoespaciais para subsidiar políticas públicas e investimentos privados de 
toda a cadeia produtiva. Por meio do portal, o produtor poderá localizar sua propriedade nas glebas de café, o 
que será importante para melhor planejamento e gestão da atividade. Também para os gestores municipais e 
estaduais, os dados levantados e disponibilizados serão capazes de facilitar o direcionamento de ações para 
todas as regiões. 
 

4.2.5. Estudo para parceria na gestão de empreendimentos turísticos 
 
Por meio de parceria entre a Codemge e o grupo Natos, está sendo realizado estudo de viabilidade técnico-
financeiro de cada empreendimento turístico citado a seguir, apontando necessidades de: revitalização e/ou 
construção, melhores práticas de gestão, novas oportunidades de exploração do respectivo empreendimento, 
estratégias para incremento turístico e estratégias para aumento do capital social de cada um dos empreendi-
mentos, por exemplo. A parceria objetiva a revitalização, a gestão e a exploração conjunta dos empreendimen-
tos: 
 

• Balneário e Thermas de Poços de Caldas 
• Palace Hotel Poços de Caldas 
• Theatro Palace Casino de Poços de Caldas 
• Balneário Pocinhos do Rio Verde 
• Parque das Águas de Caxambu 
• Grande Hotel de Araxá 

 
- Status: estudo de viabilidade em andamento 
- Investimento: até o momento, não houve desembolso para a iniciativa 
 

4.3. Diretoria de Fomento à Indústria Criativa 
 
O nome “Economia Criativa” sintetiza uma multiplicidade de atividades que usam o capital intelectual e a cria-
tividade como matérias-primas. Embora esteja mais ligada aos processos culturais, a criatividade tem papel pri-
mário como insumo em outras áreas, expandindo o conceito para domínios que se estendem das artes até a 

http://geoemater.fjp.mg.gov.br/
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ciência e a tecnologia. Com uma cadeia produtiva extensa, composta pelos ciclos de criação, produção, distri-
buição e consumo de bens e serviços, o ramo representa 3% do produto interno bruto nacional e emprega 
milhares de pessoas. Estima-se que haja no Brasil mais de 250 mil empresas na área da Indústria Criativa. 
 
Identificando na Indústria Criativa uma fonte de vantagem competitiva para Minas Gerais, com potencial para 
interiorizar o desenvolvimento e abrir mercados internacionais, a Codemge, de forma pioneira, voltou seus in-
vestimentos para o setor nos últimos quatro anos, criando a Diretoria de Fomento à Indústria Criativa. A Em-
presa reconhece no segmento uma excelente oportunidade de promover a diversificação da economia mineira 
e uma importante forma de atuação social, que valoriza e incentiva os talentos locais e sua rica diversidade 
cultural. Em 2015, foi lançado pela Companhia o Minas de Todas as Artes - Programa de Incentivo à Indústria 
Criativa. Desde então, a Empresa vem promovendo diversas ações de valorização de setores como audiovisual, 
gastronomia, turismo, cultura e moda, contribuindo para a geração de emprego e renda e fomentando o desen-
volvimento socioeconômico e cultural. 
 

4.3.1. Audiovisual 
 
O mercado audiovisual é composto por uma cadeia de valor complexa, que perpassa e tem impacto significativo 
sobre diversos segmentos econômicos. Dentro da economia criativa, o setor audiovisual gera, no mundo, mais 
de USD 400 bilhões por ano, ou cerca de R$ 1,6 trilhão (European Audiovisual Observatory, 2015). O modelo de 
produção independente de conteúdo no Brasil é fragmentado em pequenas empresas, com menos de 20 em-
pregados, o que amplifica os resultados dos investimentos públicos feitos no ramo. Além disso, o audiovisual 
está inserido no mais amplo setor, o de bens culturais. Esse tipo de bem gera resultados positivos para a socie-
dade, em especial no que tange à difusão de conhecimento. Dados do Mapeamento do Setor Audiovisual no 
Brasil em 2016, elaborado pelo Sebrae, demonstram que o cinema é um setor em expansão no País, com público 
de 172,9 milhões de pessoas no Brasil (aumento de 53% entre 2009 e 2015), valor do faturamento bruto com 
bilheteria de R$ 2,3 bilhões (crescimento de 142% entre 2009 e 2015) e 3.005 salas de exibição (incremento de 
42% entre 2009 e 2015). Além disso, também crescem os serviços de televisão por assinatura, e há um grande 
potencial na área de vídeo on demand. Com esse cenário em mente, a Codemge desenvolve trabalhos no setor 
audiovisual por várias frentes de ação, como se explicita a seguir. 

 
a) Editais de fomento 
 
A Codemge, no âmbito do Programa de Desenvolvimento do Audiovisual Mineiro (Prodam), lançou em janeiro 
2018 novo edital para financiar a produção cinematográfica mineira. O concurso, em parceria com a Agência 
Nacional do Cinema (Ancine), o Fundo Setorial do Audiovisual (FSA) e a Secretaria de Estado de Cultura (SEC), 
selecionou 14 projetos inéditos para disponibilizar R$ 16,5 milhões, 
 
Para essa ação, a Companhia conseguiu obter junto à Ancine cerca de R$ 10 milhões em recursos para o audio-
visual mineiro. A política de fomento da Ancine e do FSA define que os recursos disponibilizados pelos entes 
locais sejam equiparados na proporção de 1:1,5 ― isto é, a cada R$ 1 investido pela Codemge, a Ancine/FSA 
disponibiliza R$ 1,50. Para o novo edital, a Companhia mobilizou R$ 6,6 milhões, de forma a garantir R$ 9,9 
milhões da Ancine, teto da agência para essa linha de financiamento. Desse modo, a Codemge maximiza o in-
vestimento estadual, considerando que a captação de verbas disponíveis no âmbito federal é uma estratégia 
importante para gerar influxo de recursos para Minas Gerais e amplia ainda mais o impacto das iniciativas. O 
montante é também um marco na trajetória de investimentos crescentes da Empresa no setor do audiovisual. 
 
Em 2015, foram alocados aos editais de fomento ao audiovisual R$ 3 milhões, sendo R$ 315 mil provenientes 
da Ancine. No ano seguinte, o valor chegou aos R$ 6,2 milhões, dos quais R$ 2,8 milhões vieram do órgão federal. 
Em 2017, os investimentos voltaram-se para a produção de conteúdo para a televisão: o edital Olhar Indepen-
dente, da Codemge, captou junto à Ancine recursos da ordem de R$ 17 milhões, complementados com R$ 900 
mil da Companhia, para a produção e finalização de obras seriadas e telefilmes.  
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No dia 26/10/18, foi anunciado novo direcionamento de recursos da agência federal para Minas Gerais. A partir 
de um investimento de R$ 2,45 milhões, a Codemge obteve junto à Ancine R$ 9,8 milhões, garantindo, portanto, 
R$ 12,25 milhões a serem investidos no audiovisual mineiro, por meio de novo edital a ser divulgado.  
 
O resultado das ações de fomento ao audiovisual se distribui em uma complexa cadeia de valor, que dinamiza a 
economia de todo o estado. De acordo com a metodologia da Unidade de Inteligência Empresarial Integrada do 
Sebrae-MG, cada R$ 1 investido no setor audiovisual movimenta em média R$ 1,88 em setores diversos, como 
alimentação, transporte, comunicações e outros. Isso significa que os cerca de R$ 38 milhões direcionados ao 
audiovisual nos últimos quatro anos fizeram girar mais de R$ 70 milhões na economia mineira, promovendo a 
criação de mais de 8 mil empregos, entre diretos e indiretos. 
  
b) MAX 
  
A Codemge tem atuado de modo a estimular o setor do audiovisual não apenas no âmbito da produção, mas 
também na distribuição de conteúdo e na formação de público: no ano passado, R$ 1,5 milhão foram direcio-
nados ao patrocínio de festivais de cinema. Além disso, R$ 4 milhões permitiram a realização das edições 2016 
e 2017 da MAX – Minas Gerais Audiovisual Expo. Somadas as duas primeiras edições, a feira promoveu mais de 
900 encontros entre produtores e distribuidores de conteúdo, gerando expectativas de negócios superiores a 
R$ 580 milhões. 
 
Em 2018, na terceira edição da MAX, realizada de 28/08 a 1º/09 em Belo Horizonte, o investimento foi da ordem 
de R$ 2,7 milhões, e a expectativa de negócios foi de R$ 526 milhões (aumento de 26% em relação à edição do 
ano passado). O evento teve 429 projetos inscritos de 11 estados brasileiros, 425 encontros entre produtores e 
compradores de conteúdo e mais de 75 painéis de debate e capacitação. Até o fim de setembro, o público par-
ticipante ultrapassou a marca de 19 mil pessoas, considerando que ainda há ações culturais em andamento. 
  
c) Patrocínios 
 
Outra forma de incentivo ao audiovisual promovida pela Codemge é por meio de patrocínio a eventos de refe-
rência do setor. A Codemge apoiou a realização, em 2017 e 2018, da Mostra de Cinema de Tiradentes, do Cinema 
em Ouro Preto – CineOP e da Mostra CineBH, totalizando R$ 3 milhões de investimentos (projeto Cinema Sem 
Fronteiras). 
 
d) Cineminas 
 
O Cineminas – Programa Codemge de Apoio ao Cinema é um projeto de governo que tem como objetivo criar 
ou revitalizar salas de cinema e fomentar a indústria cinematográfica mineira, desenvolvendo políticas, parcerias 
e ações de incentivo à produção, à exibição e à comercialização de conteúdos. A iniciativa buscou selecionar, 
em um primeiro momento, cidades que não possuem salas de exibição, com base em um estudo de viabilidade 
encomendado pela Companhia. A prefeitura dos municípios parceiros, como contrapartida ao investimento a 
ser realizado pela Codemge, devem doar ou ceder o terreno a ser construído a edificação da sala de cinema ou 
um imóvel a ser revitalizado para a implantação da sala. Os demais gastos, com obra e equipamentos, ficam a 
cargo da Codemge. O projeto está avançando nas cidades de Ponte Nova e Patrocínio, com a realização de pro-
jetos executivos para obras. 
 
e) Convênio com Rede Minas para conversão de acervo analógico 
 
Foi estabelecida uma cooperação técnica e financeira entre Codemge e Rede Minas, para viabilizar a conversão 
de parte do acervo audiovisual da emissora de TV, que se encontra armazenada em meio analógico, para o 
formato digital, objetivando sua preservação e disponibilização da memória existente para os cidadãos mineiros. 
O convênio vai de março/2018 a março/2022, no valor de R$600 mil. 
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4.3.2. Gastronomia 
 
Um dos aspectos mais marcantes da cultura de Minas Gerais, a gastronomia, é também uma das cadeias produ-
tivas que mais movimentam setores da economia mineira. Além do viés de negócios, a gastronomia é um setor 
que promove inclusão social e gera oportunidades de renda em vários segmentos: agropecuário, indústria e 
serviços. A cadeia produtiva da gastronomia se caracteriza por ser longa, de notável capilaridade e de emprego 
intensivo de mão-de-obra. O Governo do Estado e a Codemge incluíram a gastronomia no escopo de promoção 
do desenvolvimento econômico, considerando-a um setor estratégico com ampla capacidade de alavancar ou-
tros ramos da sua cadeia de valor. No total, os investimentos da Codemge na gastronomia, entre 2015 e 2018, 
ultrapassam R$11,7 milhões, contribuindo para a criação e/ou manutenção de 2.048 empregos diretos e 10.240 
empregos indiretos. 
 
Os investimentos da Codemge são parte do Programa +Gastronomia, lançado em maio de 2017 pelo Governo 
estadual. A iniciativa envolve diversas instâncias da administração estadual, para, em conjunto com a sociedade 
civil e a iniciativa privada, fomentar e valorizar toda a cadeia produtiva da gastronomia, do campo à mesa, reco-
nhecendo-a como setor estratégico para o desenvolvimento sustentável do Estado de Minas Gerais. A política 
tem por objetivo orientar as ações governamentais voltadas ao fortalecimento da gastronomia mineira e de 
toda a sua cadeia produtiva: segmentos da produção de insumos, de abastecimento e armazenamento, de co-
mércio, de indústria e de serviços. 
 
a) Editais de fomento 
 
Desde 2015, a Codemge lançou cinco editais de apoio a festivais gastronômicos e food trucks, direcionando ao 
setor de gastronomia mais de R$ 4,6 milhões. Ao todo, foram contemplados 64 projetos em mais de 70 municí-
pios, em 14 dos 17 territórios de desenvolvimento mineiros. O processo de seleção avalia critérios como viabi-
lidade da execução, inovação, envolvimento de profissionais e produtos da região, tradição do evento e acessi-
bilidade. Os eventos contribuem para a movimentação do fluxo turístico regional e nacional, reforçam o posici-
onamento do estado como um destino turístico gastronômico de referência no Brasil e promovem uma maior 
qualificação dos serviços de hospitalidade nos municípios realizadores. De acordo com levantamento realizado 
pela Setur, a gastronomia mineira é o atrativo mais apontado pelos turistas: 29% dos que visitam o estado con-
sideram a culinária nosso maior ponto forte. 
 
b) Mineiraria – Casa da Gastronomia 
 
Em maio de 2017, foi lançada a Casa da Gastronomia Mineira – Espaço Mineiraria, em Belo Horizonte (Rua 
Uberaba, nº 865, Barro Preto). O local é sediado em um edifício histórico inteiramente restaurado, integrante 
do Centro de Cultura Presidente Itamar Franco. Com o objetivo de ser uma vitrine da gastronomia mineira e 
projetar nossos produtos, profissionais e tradições, a Mineiraria atua em três frentes: os espaços itinerantes, a 
Casa da Gastronomia e a Cozinha Escola Mineiraria. 
 
Os Espaços Mineiraria foram responsáveis por levar mais de 90 expositores a 16 eventos pelo País, colocando 
cada vez mais em evidência a gastronomia mineira, em eventos dentro e fora de Minas Gerais. Já a Casa da 
Gastronomia constitui um equipamento cultural pioneiro, que celebra a gastronomia mineira – sua diversidade, 
produtos e modos de fazer, instrumentos e utensílios, e também seus profissionais, produtores, pesquisadores 
e apreciadores. O equipamento poderá sediar atividades de promoção, divulgação e capacitação em gastrono-
mia e culinária das diversas regiões de Minas Gerais, além de eventos, oficinas, cursos, exposições e demons-
trações. Por sua vez, a Cozinha Escola Mineiraria no Mercado Central é um espaço inovador de aprendizado e 
trocas, que recebeu, desde setembro/2017, quase 2 mil alunos, que participaram das mais de 80 aulas já reali-
zadas no local. Ao todo, a Codemge irá investir R$ 1 milhão, no período de 24 meses, a fim de garantir, fomentar 
e promover ainda mais a diversidade da gastronomia mineira, tão bem representada ao longo dos corredores 
do Mercado Central. A gestão do espaço, feita em parceria pela Codemge, a Secretaria de Estado de Turismo 
(Setur), o Mercado Central e o Centro Universitário UNA (responsável pela curadoria temática), aproxima ainda 
mais política pública, promoção e educação para o setor da gastronomia. 
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Em setembro de 2018, foi realizada licitação para concessão de uso, a título oneroso, do Espaço Mineiraria – 
Casa da Gastronomia. O processo foi homologado em outubro, tendo como vencedor o consórcio Nutribom-Nó 
de Rosa (valor de R$ 2.295.000,00). Já em novembro de 2018, a Codemge abriu a seleção de produtores mineiros 
do ramo alimentício para participar do Espaço Mineiraria do Terminal Rodoviário Governador Israel Pinheiro 
(Tergip), em Belo Horizonte. Todos os participantes deverão oferecer opções de produtos típicos ou com ingre-
dientes característicos do estado. O processo está em andamento. 
 
c) Megaleite 
 
Minas Gerais é o maior produtor de leite do Brasil, sendo responsável por 26% da produção nacional e 39% das 
exportações. Para fomentar o agronegócio e o desenvolvimento econômico de Minas Gerais, com o estímulo ao 
comércio, ao turismo, à gastronomia e à cadeia produtiva do leite e derivados, o Governo de Minas Gerais, por 
meio da Codemge e da Seapa, firmou convênio de cooperação técnica e financeira, desde 2016, com a Associa-
ção Brasileira dos Criadores de Girolando para realização da Exposição Brasileira do Agronegócio do Leite (Me-
galeite), considerada a principal feira de pecuária leiteira do Brasil. A Megaleite reúne criadores e empresas de 
laticínios de todo o Brasil e comissões estrangeiras, para expor o que há de mais novo no setor nas áreas de 
reprodução e saúde animal, genética, equipamentos e nutrição. 
 
O evento contou com o fomento da Codemge nos anos de 2016 (R$ 1.165.000,00) e 2017 (R$ 1.500.000,00), 
edições que, somadas, proporcionou a geração de mais de R$ 8 milhões em negócios e atraiu 130 mil visitantes. 
Em dezembro de 2017, foi assinado um novo convênio, garantindo a permanência da Megaleite em Minas Gerais 
e com a previsão de investimento total da Codemge de R$ 3,1 milhões para os anos de 2018 e 2019. 
 

4.3.3. Moda 
 
Muito além de roupas, calçados e acessórios, a moda é uma expressão estética, artística e cultural, com capaci-
dade econômica de gerar renda, empregos e inclusão social. Envolve uma multiplicidade de matérias-primas, de 
mão-de-obra e de ramos, independentes e interdependentes. A importância da moda para a economia de Minas 
Gerais é significativa, a ponto de gerar riquezas que ultrapassam R$ 3 bilhões em um ano. 
 
a) Minas Trend 
 
Desde 2015, a Codemge apoia a realização do Minas Trend, o maior salão de negócios de moda do País. O evento 
é promovido pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) e busca impulsionar a cadeia da 
moda nos diversos territórios do Estado. Marcas nacionais e internacionais são apresentadas ao público, além 
de novas tecnologias e tendências, promovendo o contato entre produtores, consumidores e indústria. Além da 
realização de desfiles, palestras e oficinas, marcas locais têm a oportunidade de exibir seus produtos em um 
espaço privilegiado de projeção e consolidação. Com duas edições anuais de lançamento e comercialização das 
coleções, o Minas Trend projeta Minas Gerais no mercado nacional e internacional da moda. Com o apoio da 
Codemge, o salão tem podido incentivar ainda mais as produções do interior do Estado. Desde 2015, a Codemge 
realiza também o Prêmio Empresa Tendência, a fim de estimular a produção dos pequenos empreendedores da 
moda no Estado. 
 
Ao todo, foram fomentadas pela Companhia sete edições do Minas Trend desde 2015 até o momento, totali-
zando mais de R$4 milhões em investimentos. O Minas Trend recebeu recursos de R$ 535 mil em 2015, R$ 987 
mil em 2016 e mais de R$ 2 milhões em 2017. As seis edições do Minas Trend realizadas de 2015 a 2017 rece-
beram 90 mil pessoas, entre eles compradores internacionais, trazidos pela Codemge, de vários países (Alema-
nha, Angola, China, Colômbia, Coreia do Sul, Hong Kong, Panamá, Paraguai). No 1º semestre de 2018, foram 
investidos cerca de R$ 747 mil. Outros R$ 920 mil serão direcionados para a realização do Minas Trend no pri-
meiro semestre de 2019, mediante convênio firmado entre a Fiemg e a Codemge em 2017, no valor de R$ 
3.677.500,00, para garantir a realização de quatro edições do evento em 2017, 2018 e 2019. 
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Segundo metodologia do Sebrae-MG, cada R$ 1 colocado no setor da moda movimenta em média R$ 1,69 em 
setores diversos. Desse modo, os investimentos destes quatro anos fizeram girar cerca de R$ 7,3 milhões na 
economia mineira. Os investimentos da Codemge no setor da moda criaram ou permitiram a manutenção de 
4.130 empregos diretos, conforme metodologia da Fundação João Pinheiro. Levantamentos realizados junto aos 
organizadores e fornecedores do evento indicam que o número de empregos indiretos chegou a 12.389, totali-
zando 16.519 postos de trabalho.  
 
b) Pesquisa sobre cadeia produtiva da moda em Minas Gerais 
 
A Codemge encomendou à Fundação João Pinheiro a mais ampla pesquisa sobre o setor da moda já feita no 
Estado. Finalizado em 2016, o estudo mapeou as atividades industriais dos setores: têxtil, de confecção, indús-
tria química de fabricação de fibras artificiais e sintéticas, preparação de couro, fabricação de calçados, joias e 
bijuterias. Foram identificados, ao todo, 10.094 estabelecimentos mineiros que atuam nos segmentos produti-
vos mapeados, empregando, em 2014, o total de 127.500 pessoas, o que corresponde a 15,2% do emprego da 
indústria de transformação no Estado. A pesquisa completa pode ser acessada no site institucional 
e está sendo utilizada para orientar as políticas de fomento do setor. 
 

4.3.4. Artesanato 
 
As ações da Codemge voltadas ao artesanato se baseiam no reconhecimento do setor como estratégico para o 
desenvolvimento econômico sustentável do Estado. O objetivo é contribuir para a promoção desse ofício, nas 
suas mais nobres e diversificadas tipologias, e oferecer, de maneira organizada e permanente, uma proposta de 
convergência para as diversas manifestações artísticas do setor em Minas Gerais. Dessa forma, o artesanato 
mineiro torna-se mais competitivo em nível nacional e mais reconhecido internacionalmente, consolidando-se 
como um meio de desenvolvimento econômico, social e cultural em Minas Gerais. 
 
O Governo de Minas Gerais, por meio da Política Estadual de Desenvolvimento do Artesanato Mineiro – Pro-
grama +Artesanato, tem por objetivo valorizar o segmento e reconhecê-lo como estratégico para o desenvolvi-
mento econômico sustentável do Estado. As ações do Programa fundamentam-se nos princípios da sustentabi-
lidade socioeconômica e ambiental, da valorização do território como reconhecimento da singularidade e da 
autenticidade da produção artesanal local, bem como da preservação da tradição artesanal, da identidade local 
e do senso de comunidade. No Estado, existem cerca de 300 mil artesãos. A cadeia produtiva da atividade mo-
vimenta anualmente cerca de R$2,2 bilhões para a economia mineira. O segmento, além de gerar renda e tra-
balho para os artesãos do estado, movimenta outros setores, contribui para o incremento do PIB mineiro e 
fortalece a indústria criativa, social e sustentável. 
 
a) Edital de fomento 
 
Em dezembro de 2017, a Codemge lançou o primeiro edital de fomento ao artesanato, a fim de estimular esse 
segmento, reconhecendo-o como estratégico para o desenvolvimento econômico sustentável do Estado e pro-
movendo o fortalecimento das entidades e profissionais da atividade. Ao todo, seis instituições, em cinco Terri-
tórios de Desenvolvimento mineiros, foram selecionadas para receber mais de R$ 560 mil em recursos, para 
fomentar a produção de seus associados, entre 2018 e 2019. 
 
De acordo com estimativa realizada pelo Instituto Centro de Capacitação e Apoio ao Empreendedor (Centro 
Cape), esse montante tem potencial de injetar mais de R$ 340 mil na indústria, para a compra de insumos. Para 
cada artesão beneficiado, a expectativa é que dois outros trabalhadores sejam beneficiados indiretamente. Com 
ações voltadas às associações e cooperativas de artesãos, o Governo estadual e a Codemge buscam minimizar 
a informalidade do setor, capacitar e qualificar os artesãos e fomentar canais de comercialização.  
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b) Parceria com Ceart 
 
O Governo do Estado de Minas Gerais, por meio da Codemge, assinou convênio para fomento do artesanato no 
Estado, de modo a possibilitar a participação de 420 artesãos nas maiores feiras do Brasil, atuando diretamente 
em um dos principais desafios da atividade: a estruturação de canais de comercialização adequados. A parceria 
entre a Codemge e o Centro de Artesanato Mineiro (Ceart) foi celebrada em junho de 2018, em São João del-
Rei.  O valor disponibilizado pelo convênio será de R$ 567.204,00, sendo R$ 472.670,00 de investimento da 
Codemge e o restante (R$ 94.534,00) como contrapartida do Ceart. 
 
Entre novembro de 2018 e julho de 2019, os profissionais poderão exibir e comercializar seus produtos em cinco 
eventos de alcance nacional: o 11º Salão de Artesanato (São Paulo/SP, novembro/2018), a 29ª Feira Nacional 
de Artesanato (Belo Horizonte/MG, em dezembro/2018), a 24ª Fiart (Natal/RN, janeiro/2019), o 12° Salão de 
Artesanato (Brasília/DF, março/2019), e a 20ª Feira de Negócios de Artesanato (Olinda/PE, julho/2019). Os re-
cursos irão contemplar a aquisição do espaço, montagem do estande, passagens aéreas, hospedagens, trans-
porte urbano e frete para os artesãos e a equipe de apoio. Serão levados a cada evento entre 40 e 120 artesãos; 
no total, 420 profissionais serão beneficiados. 
 
Estudo de 2013 do DataSebrae aponta que a comercialização dos produtos e o acesso a mercados se destacam 
como as maiores dificuldades enfrentadas pelos artesãos. As feiras nacionais de artesanato constituem impor-
tante oportunidade de comercialização e de divulgação e fortalecimento da produção artesanal, mas os altos 
custos relativos à compra e à montagem dos espaços, bem como às passagens aéreas e estadias, frequente-
mente impossibilitam a participação dos profissionais. A iniciativa irá, portanto, estimular o escoamento da pro-
dução artesanal, valorizar e promover o artesão de Minas Gerais, gerando renda para esses profissionais, além 
de difundir o artesanato mineiro, em toda sua diversidade e potencialidade, em nível nacional. 
 
c) Vila do Artesanato (Araxá) 
 
Ação do Governo de Minas Gerais e da Codemge em Araxá, a implantação da Vila do Artesanato tem como 
objetivo fomentar e fortalecer a produção e comercialização do artesanato regional, visando a alavancar o seu 
reconhecimento e participação no turismo e na economia regional. O empreendimento está sendo realizado 
pela Companhia e contribuirá para a valorização e preservação das diversas manifestações culturais locais, ofe-
recendo ao artesão de Araxá e região um local de promoção de seu ofício. O local irá reunir artesãos de diversas 
especialidades regionais, como tecelagem, escultura, bordados e alimentos, facilitando o escoamento da pro-
dução local. O investimento total é da ordem de R$ 2,8 milhões. 
 
A construção da Vila do Artesanato é uma demanda antiga no município e permitirá revigorar o artesanato na 
região, dando uma atração adicional ao Parque do Barreiro, que recebe turistas de diversas regiões. Por meio 
do artesanato, o turista terá contato com o micro e pequeno empresário. A iniciativa reflete a diretriz governa-
mental de valorizar os diversos territórios mineiros. A proposta é construir um equipamento democrático, onde 
os artesãos tenham espaço para mostrar seus trabalhos. O projeto contempla também uma das metas da polí-
tica pública do Governo de Minas Gerais para o artesanato, que é estabelecer ações permanentes para o seg-
mento.  
 
- Status: as obras estão em fase final, com conclusão prevista para novembro/2018. 
 

4.3.5. Turismo 
 
A Codemge é responsável pela manutenção e administração de importantes ativos de Minas Gerais, muitos com 
viés turístico e de patrimônio, que carregam parte importante da memória do Estado. São verdadeiras preciosi-
dades, que se destacam não apenas pela sua beleza arquitetônica, mas pelo valor cultural e histórico a eles 
agregados. Entre as múltiplas ações de fomento ao turismo e ao desenvolvimento econômico realizadas pela 
Codemge, estão: 
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• lançamento do Plano Estratégico para o Desenvolvimento Sustentável do Turismo, em 2016, que demandou 
11 meses de pesquisa e R$ 368 mil em investimento, analisando-se todos os elementos da cadeia produtiva do 
turismo no Estado, além do sistema de gestão pública e tendências mundiais para a atividade; 
• reformulação do Portal Minas Gerais (www.minasgerais.com.br), que reúne informações turísticas sobre todo 
o Estado; 
• revitalização do Palace Cassino e Teatro de Poços de Caldas (mais de R$ 12 milhões); 
• reforma do Parque do Marimbeiro (R$ 477 mil), em Cambuquira; 
• reforma e revitalização do Parque das Águas de Contendas (R$ 1,5 milhão), em Conceição do Rio Verde; 
• reforma do Balneário de Pocinhos do Rio Verde (cerca de R$ 2,7 milhões), em Caldas; 
• reforma no Cassino de Lambari (aprox. R$ 13 milhões); 
• reforma da Arena do Expominas de Belo Horizonte, elaboração de projetos executivos de engenharia para 
adequação do sistema preventivo e elaboração de projetos executivos de engenharia de sistemas prediais, elé-
trico e telecomunicações para a infraestrutura de eventos temporários da arena multiuso (R$ 11 milhões); 
• construção do novo Expominas São João del-Rei (cerca de R$ 85 milhões); 
• patrocínio ao Instituto Inhotim (R$ 1,5 milhão), responsável pela manutenção e gestão de um dos mais rele-
vantes acervos de arte contemporânea do mundo, com uma coleção botânica que reúne espécies raras e de 
todos os continentes. 
 
a) Gestão de ativos 
 
Como proprietária de diversos ativos do Estado, a Codemig tem orientado suas ações por meio de três frentes 
principais, adotadas conforme as potencialidades e necessidades de cada espaço. Todas as intervenções seguem 
a orientação do Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico (Iepha): 
 
• Providenciando obras de reforma, manutenção ou melhoria dos ativos: para preservação, conservação e me-
lhor aproveitamento das edificações; 
 
• Buscando parceiros privados para arrendamento de ativos, concessão onerosa ou sociedade em conta de par-
ticipação para exploração de negócio: com o objetivo de desonerar a administração dos gastos constantes em 
manutenção e incentivar a indústria do turismo, incorporando o pensamento empresarial da iniciativa privada 
e a busca da eficiência e da gestão por resultados. As empresas parceiras são selecionadas por meio de licitações 
públicas. A partir do contrato de arrendamento, a Companhia passa a receber royalties sobre a exploração dos 
empreendimentos envolvidos; 
 
• Realizando a gestão direta dos empreendimentos. 
 
Em 2015, foram destinados recursos para a conservação e reforma do Grande Hotel de Araxá, Palace Cassino e 
Thermas Antônio Carlos (em Poços de Caldas). No ano de 2016, várias obras foram continuadas, e novos empre-
endimentos foram iniciados, como a reforma do Parque do Marimbeiro, em Cambuquira; a reforma e revitali-
zação do Parque das Águas de Contendas, em Conceição do Rio Verde; a obra de reforma do Balneário de Poci-
nhos do Rio Verde, em Caldas. 
 
Em 2017, destaca-se o início da gestão, pela Companhia, de vários Parques e Balneários de sua propriedade, na 
região conhecida como Circuito das Águas de Minas Gerais, formada pelas cidades de Baependi, Cambuquira, 
Campanha, Carmo de Minas, Caxambu, Conceição do Rio Verde, Lambari, Maria da Fé, Soledade de Minas e Três 
Corações. O objetivo é promover a gestão sustentável dos parques, aumentar sua projeção turística e torná-los 
ainda mais atrativos para a comunidade. Futuramente, a intenção é que sejam identificados parceiros privados 
para atuar nos espaços de forma conjunta. 
 
A Codemig gere diretamente os seguintes ativos: 
 

• Parque das Águas de Caxambu: desde outubro de 2017, a Empresa assumiu o parque e vem promo-
vendo diversas ações de preservação, manutenção básica e melhoria imediata no empreendimento. A 
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receita obtida com a venda de ingressos para o parque totalizou, até setembro de 2018, o valor de R$ 
376 mil.  
 

• Balneário de Pocinhos do Rio Verde, em Caldas: foram finalizadas, em 2017, as obras de revitalização 
arquitetônica do ativo, totalizando R$ 2,5 milhões em investimento. A Codemge assumiu a gestão do 
empreendimento em janeiro de 2018, o qual oferece serviços de banhos, sauna, ducha e massagens 
para turistas e população local. Até setembro de 2018, foram R$ 590 mil investidos no ativo em serviços 
de manutenção, limpeza e reforma. Receita obtida: R$ 53 mil.  
 

• Thermas Antônio Carlos, em Poços de Caldas: a Codemge assumiu a gestão das Thermas no início de 
2018. As Thermas oferecem mais de 30 serviços e atrativos à população e aos turistas, como banhos 
termais, limpeza de pele, massagens, sauna e duchas. Investimento: R$ 3,4 milhões. Receita: R$ 736 mil. 

 
Em arrendamento, encontram-se os seguintes empreendimentos da Codemge: 
 

• Grande Hotel de Araxá: arrendamento do ativo complexo hoteleiro do Grande Hotel de Araxá para o 
parceiro Tauá Participações. Receita em 2018: R$ 1 milhão. 
 

• Hotel da Previdência: arrendamento do ativo, em Araxá, para o parceiro Hotel Nacional Inn Ribeirão 
Preto. Receita em 2018: R$ 94 mil. 
 

• Balneário Gabriel Passos: arrendamento do ativo, em Tiradentes, para o parceiro Cantina do Ítalo. Re-
ceita em 2018: R$ 24 mil. 
 

• Palace Hotel Poços de Caldas: arrendamento do Palace Hotel em Poços de Caldas para o parceiro Con-
sórcio Carlton Vilage. Receita em 2018: R$ 828 mil. 

 
Outro trabalho de destaque é o que está sendo desenvolvido no Cassino de Lambari, que está sendo transfor-
mado em Museu das Águas. Além de dar destaque ao importante recurso da água, o projeto está promovendo 
a recuperação desse espaço que é uma referência sociocultural para a comunidade de Lambari e de grande 
representatividade da identidade mineira. O Museu será também um novo espaço cultural para Minas Gerais, 
aumentando a oferta de atrações para os turistas e moradores de toda a região. O local contará com instalações 
audiovisuais, sinalização e conteúdo atrativo e de qualidade, especialmente produzido para contar a história da 
água, como ela está presente na cidade de Lambari e qual é sua importância para a região e a vida de todo o 
planeta. O valor do contrato para a elaboração dos projetos é de R$ 905 mil. A primeira etapa da obra teve início 
em 26/06/2013 e término em 08/01/2016, com investimentos da ordem de R$ 11,4 milhões. Foram realizados 
restauro e modernização do Cassino, incluindo parte elétrica, pintura, telhado, instalação de elevador e cober-
tura com teto de vidro, por exemplo. A segunda fase começou em 04/07/2017, com investimentos previstos em 
torno de R$ 637 mil, incluindo restauro do píer e execução do remanescente de obras da 1ª etapa. A inauguração 
está prevista para dezembro de 2018. 
 
Já no Parque das Águas de Contendas, em Conceição do Rio Verde, uma série de melhorias foram feitas entre 
2017 e 2018 pela Codemge, para reforma e revitalização do espaço. O investimento totalizou cerca de R$ 1,5 
milhão. 
 
b) Minascentro 
 
A Codemge está promovendo obras de revitalização do Minascentro – Centro Mineiro de Promoções Israel Pi-
nheiro, localizado no Centro de Belo Horizonte. A licitação presencial (modo de disputa fechado) nº 07/2018 foi 
realizada no primeiro semestre de 2018 (www.codemge.com.br/licitacoes/CODEMIG/119-18/), tendo como  
empresa vencedora no certame a Sengel Construções Ltda., no valor de R$ 22.970.000,00. O contrato foi assi-

http://www.codemge.com.br/licitacoes/CODEMIG/119-18/
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nado em 28/06/18, com vigência de 20 meses, sendo que o prazo de execução da obra é de 15 meses. Os obje-
tivos da intervenção são garantir segurança, conforto e bem-estar aos usuários e assegurar a adequada manu-
tenção estrutural do edifício e a preservação desse patrimônio tombado.  
 
O Minascentro foi temporariamente fechado em janeiro de 2018, com vistas à preparação para execução das 
obras e em face da situação estrutural do prédio e da premente necessidade de reforma. A suspensão tempo-
rária das atividades da edificação se deveu: aos riscos de interferência das obras nos eventos, com possível ônus 
de indenização aos locatários, pela Codemge; aos riscos de interferência dos eventos na execução das obras, 
podendo gerar a necessidade de aditivos de preço e prazo, o que oneraria adicionalmente a Companhia; à obri-
gação da Empresa de contratar serviços nos preços e prazos que melhor atendem à demanda e, por conseguinte, 
à população. 
 
Além disso, trata-se de reforma estruturante, motivo pelo qual há impossibilidade de efetuá-la concomitante-
mente à realização de eventos, inclusive para que não se ponha em risco a segurança dos usuários do espaço. 
O edital de reforma e modernização do empreendimento prevê a liberação gradual dos espaços do Minascentro, 
após cumprida cada uma das etapas das obras. Logo, não houve fechamento definitivo do Minascentro, mas tão 
somente suspensão das atividades, desde janeiro/18 até a conclusão dos trabalhos. 
 
Após a reforma, estarão disponíveis para a locação o Auditório e o Foyer. A destinação dos demais espaços está 
sendo analisada pela direção da Codemge, considerando prejuízos acumulados ao longo do tempo de existência 
do empreendimento. Não há licitação em andamento ou prevista no momento quanto à gestão do Minascentro, 
que permanece sob responsabilidade da Codemge. 
 
Após promover audiência pública para oferecer esclarecimentos e colher contribuições, a empresa chegou a 
lançar, em 2017, edital para concessão onerosa de uso do Minascentro, o qual previa também ações de reforma. 
Como a licitação realizada em 02/08/17 foi deserta, não havendo interesse por parte da iniciativa privada em 
assumir o local, o Governo de Minas Gerais, por meio da Codemge, está efetivando os investimentos necessários 
para as intervenções inadiáveis no Minascentro, garantindo a qualidade e a preservação desse patrimônio. A 
Codemge assumiu a gestão do espaço em conformidade com a Lei nº 22.287, de 14 de setembro de 2016. 
 
c) Expominas Belo Horizonte 
 
O empreendimento conta com 72 mil metros quadrados de área construída e 26 mil metros quadrados de área 
disponível para feiras, exposições e eventos e capacidade para receber até 45 mil pessoas. É dotado de completa 
infraestrutura de equipamentos e serviços altamente sofisticados, com pavilhões integrados que possuem iso-
lamento acústico e estacionamento para 2.230 vagas. 
 
O resultado final da licitação para concessão onerosa do empreendimento foi homologado em 26/2/18, tendo 
como vencedora a empresa Nutribom Empreendimentos Imobiliários Ltda., com valor global de R$ 
92.530.000,00, conforme documentos publicados no site www.codemig.com.br/licitacoes/CODEMIG/19-18. O 
contrato com a empresa vencedora no certame foi assinado em 05/03/18 e tem vigência de 10 anos, a contar 
da assinatura do termo de posse. Cabe ao licitante vencedor a operação econômica do bem concedido, com 
destinação vinculada à promoção de eventos e encargos relacionados à realização de investimentos e obras de 
manutenção e modernização, por exemplo. 
 
A estratégia definida pela Empresa consiste em não operar diretamente o centro de convenções, adotando o 
modelo de concessão de uso de espaços públicos, a título oneroso, à iniciativa privada, no intuito de potenciali-
zar o dinamismo e a operacionalidade do empreendimento. A licitação também busca ampliar o mercado e os 
públicos-alvo do espaço e valorizar a eficiência na prestação dos serviços à população, além de contribuir para 
maior projeção de Belo Horizonte e Minas Gerais no cenário de eventos. O processo não constitui privatização, 
pois o bem permanece pertencendo ao Estado, tratando-se apenas de concessão de uso para gestão do espaço. 
 
- Investimento da Codemge em 2018: R$ 2,6 milhões 

http://www.codemig.com.br/licitacoes/CODEMIG/19-18
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- Receita obtida pelo arrendamento em 2018: R$ 1,3 milhão 
 
Além da capital mineira, outras cidades contam com unidades do Expominas: 
 

• Araxá: o Expominas Araxá retornou suas atividades após a conclusão das obras de melhoria realizadas 
pela Codemge. Investimento da Companhia em 2018: R$ 815 mil. Receita obtida em 2018: R$ 19 mil. 
 

• Teófilo Otoni: a Codemge administrou o Expominas Teófilo Otoni até julho de 2018. A Prefeitura do 
Município assumiu a gestão do espaço por meio de doação. Investimento da Codemge em 2018: R$ 768 
mil. Receita obtida em 2018: R$ 84 mil. 
 

• Juiz de Fora: a gestão permanece com a Codemge. Investimento em 2018: R$ 1 milhão. Receita obtida 
em 2018: R$ 343 mil. 

 
d) Conservação e restauro em Ouro Preto 
 
Foi celebrado convênio para criação do laboratório de conservação e restauro (Labcor) da Fundação de Arte de 
Ouro Preto (FAOP), voltado à prestação de serviços de desenvolvimento de projetos e execução de intervenções 
no campo da conservação e restauro de bens móveis e imóveis, destinados ao público em geral, na cidade de 
Ouro Preto. A Codemge está investindo R$ 600 mil na iniciativa, prevista para até abril de 2019. 
 

4.3.6. Música 
 
A Codemig foi a responsável pela construção e é a detentora da Sala Minas Gerais. Parte do complexo Centro 
de Cultura Presidente Itamar Franco, localizado em Belo Horizonte, é um espaço de escuta sensível, com acústica 
comparável às melhores salas de música do mundo, projetado com alta tecnologia e capacidade para 1,4 mil 
espectadores. A Sala é o principal local de apresentações da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, uma das 
mais conceituadas e ativas orquestras brasileiras e importante difusora da música erudita no Estado. Em 2015 e 
2016, a Companhia apoiou o Instituto Cultural Filarmônica, responsável pela gestão e manutenção da Orquestra, 
por meio de patrocínio.  
 
Outra atuação da Empresa para incentivo à música no Estado é o apoio ao Bandas de Minas. Uma iniciativa da 
Secretaria de Estado da Cultura, o programa visa destinar recursos, por meio de editais, para a aquisição de 
novos instrumentos musicais para as bandas civis de música de Minas Gerais. A finalidade é contribuir com a 
manutenção e o aperfeiçoamento dos conjuntos musicais, valorizando um dos principais elementos da identi-
dade cultural local. Minas Gerais, que possui aproximadamente 700 bandas de música espalhadas por seus 
territórios de desenvolvimento, é o estado com maior número de registro deste tipo de banda e celeiro de 
músicos desta tradição. De 2015 a 2017, a Companhia destinou R$ 2 milhões para o programa. Foram adquiridos 
e distribuídos mais de 1 mil instrumentos musicais. 
 

4.3.7. P7 Criativo 
 
O projeto P7 Criativo busca potencializar a indústria criativa como instrumento estratégico no desenvolvimento 

socioeconômico do estado de Minas Gerais, contribuindo para a diversificação, a competitividade, a inovação, 

a atração de investimentos e a internacionalização da economia mineira. A Codemge é uma Associada Funda-

dora da Associação P7 Criativo, conjuntamente com Fiemg, Sebrae Minas, Fundação João Pinheiro e Sedectes. 

O projeto, em sua primeira fase, tem como sede o 4º andar do Edifício Bureaux de Indústrias e Comércio, situado 

na Avenida Afonso Pena, nº 4.000. A segunda e definitiva fase do P7 Criativo será no emblemático Edifício Oscar 

Niemeyer, na Praça Sete de Setembro, hipercentro de Belo Horizonte.  O equipamento passa por obra de res-

tauração e conservação que terá um custo de R$ 45,7 milhões de reais, sendo R$ 28,5 milhões custeados pela 

Codemge e R$ 17,2 milhões pelo BNDES. 
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4.3.8. Distritos Industriais 
 
O primeiro distrito industrial de Minas Gerais foi criado em 1941: a Cidade Industrial Juventino Dias, em Conta-
gem. Desde então a indústria mineira cresceu, assumindo a liderança do setor de bens intermediários e se for-
talecendo nos segmentos cimenteiro, metalúrgico e siderúrgico. A Codemge conta com 53 Distritos Industriais, 
localizados em 44 municípios mineiros. 
 
Em maio de 2015, a Empresa, em parceria com a Fiemg e com o Sebrae-MG, lançou o Programa de Revitalização 
e Modernização dos Distritos Industriais. O programa visa transformar Minas Gerais em um Estado mais atrativo 
e com melhores condições de competitividade e diversidade para a Indústria. No escopo da iniciativa, foram 
considerados 19 Distritos em 15 munícipios prioritários: Araguari, Araxá, Belo Horizonte (Jatobá A e B), Betim, 
Contagem, Divinópolis, Governador Valadares, Ipatinga, Ituiutaba, Juiz de Fora, Montes Claros, Pouso Alegre, 
Sete Lagoas (Distritos I e II), Uberaba (Distritos I, II e III) e Uberlândia. 
 
A ação foi formalizada por meio do Convênio nº 3972, assinado em 26/06/15 e publicado em 10/07/15, com 
vigência encerrada em 10/03/17. O aporte da Companhia nesse instrumento foi da ordem de 1,3 milhão. O 
objeto do convênio foi a cooperação técnica e financeira visando a elaboração do Plano Diretor de Revitalização 
de Distritos Industriais, em prol da interiorização do desenvolvimento do Estado por meio do fomento industrial. 
 
Com base nos planos de Revitalização, a Companhia, com sua equipe de engenharia, fez um extensivo trabalho 
de identificação das principais necessidades de infraestrutura e logística dos Distritos Industriais e estimativa da 
implantação dessas intervenções. Além disso, foi realizado um trabalho de unicidade de Identidade visual dos 
distritos com a elaboração de projeto de sinalização e paisagístico. Uma vez concluído este trabalho, foi identi-
ficada a responsabilidade de cada uma das partes: Codemge, Prefeitura e Empresários. 
 
Em 2018, a Codemge ampliou seu papel de facilitadora, apoiadora técnica no processo de atração de investi-
mentos e indutora do desenvolvimento do Estado. Após a realização do I Seminário de Distritos Industriais, em 
2017, a Companhia prestou apoio técnico a prefeituras na análise e elaboração de projeto urbanístico de novos 
Distritos Industriais ao redor do estado, com destaque para o Projeto do Distrito Industrial de Mariana, projeto 
da Prefeitura e parceria com a Fundação Renova. 
 
Dando continuidade ao projeto de Revitalização e Modernização, foi assinado o Convênio com a Prefeitura Mu-
nicipal de Betim, sendo que foram destinados R$ 2,5 milhões para a Revitalização do Distrito Industrial Paulo 
Camilo. Em 2018, foi realizado também o Prêmio para o Distrito Industrial com a Governança mais bem estru-
turada, sendo premiada a Associação das Empresas Estabelecidas no Distrito Industrial de Ipatinga-AEMDI, que 
foi premiado com R$ 50 mil para a realização de seu projeto de melhoria do DI. 
 
Ainda no período, foram firmados três novos convênios de municipalização ― Araguari, Sarzedo e Betim ―, que 
transferem aos municípios a gestão dos Distritos Industriais, ficando a Codemge responsável por prestar o su-
porte técnico necessário. 
 

4.4. Diretoria de Serviços 
 

4.4.1. Voe Minas Gerais 
 
O Voe Minas Gerais, Projeto de Integração Regional Modal Aéreo, é uma iniciativa do Governo de Minas Gerais, 
por meio da Codemge e da Secretaria de Transportes e Obras Públicas (Setop), lançada em agosto de 2016. 
Inédita no estado, a ação tem foco no atendimento das necessidades do interior e está alinhada à criação de 
uma cultura de transporte aéreo em aeronaves de pequeno porte. O projeto oferece voos para cidades do inte-
rior que partem do Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte. O objetivo é fomentar os negócios locais, de-
senvolver o turismo, integrar as diversas regiões do Estado e facilitar o deslocamento de moradores do interior 
para a capital, permitindo que tenham acesso rápido a eventos e serviços, e aproveitando a infraestrutura ae-
roportuária pública disponível. 
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Os voos são realizados em aeronaves Cessna Grand Caravan 208 B, que transportam até nove passageiros. As 
passagens podem ser adquiridas no site do projeto, www.voeminasgerais.com.br, ou nos aeroportos passagens. 
O valor dos bilhetes varia de R$ 100 a R$ 700, de acordo com a distância percorrida. 
 
Em sua oitava fase, o projeto atende, atual-
mente, 20 municípios: Almenara, Araçuaí, 
Araxá, Belo Horizonte, Caratinga, Diamantina, 
Governador Valadares, Guaxupé, Ipatinga, 
Manhuaçu, Paracatu, Patrocínio, Passos, Pa-
tos de Minas, Piumhi, Poços de Caldas, Pouso 
Alegre, Teófilo Otoni, Varginha e Viçosa. 
 
Desde seu lançamento, o projeto tem apre-
sentado crescimento constante, impactando 
positivamente na redução do subsídio. Como 
a flexibilidade das rotas é uma de suas carac-
terísticas primárias, sua malha tem sido ade-
quada regularmente para valorizar as cidades 
que apresentam maior procura. A taxa de 
ocupação por trechos, que é o número de 
passageiros voados por total de assentos em 
etapas operadas, também vem crescendo, 
tendo já ultrapassado a marca de 57% (grá-
fico a seguir). 
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O Voe Minas Gerais já transportou mais de 26 mil passageiros desde seu lançamento, diminuindo distâncias, 
aproximando pessoas, fomentando a economia nos diversos territórios interligados pelo projeto, interiorizando 
o desenvolvimento, estimulando novos negócios e dinamizando oportunidades. São empresários, empreende-
dores e outros profissionais que agora podem se locomover pelo estado com mais agilidade e eficiência. Além 
disso, cidadãos mineiros que podem, por exemplo, resolver demandas na capital ou visitar seus familiares e 
amigos de outras localidades, com mais rapidez e conforto. Ao todo, foram executados mais de 7 mil voos, desde 
o início do projeto. 
 
A iniciativa pioneira também contribui para a geração de emprego e renda. O projeto criou 50 empregos diretos 
e 50 indiretos. 
 
O investimento da Codemge na ação é de R$ 24,7 milhões. Para Minas Gerais, que possui uma área total de 
quase 600 mil quilômetros quadrados, o investimento na regionalização por meio do transporte aéreo é estra-
tégico para atender a meta de redução das desigualdades nos diversos Territórios de Desenvolvimento estabe-
lecidos pelo Governo do Estado. 
 
Números do Voe Minas Gerais: 

 
• 7.294 voos executados 
• 26.441 passageiros transportados 
• R$ 8,6 milhões em receita gerada pela venda de passagens 
• Taxa de crescimento médio da receita: 14,19% 
• 57,3% de taxa de ocupação alcançada (setembro/2018) 
• R$ 24,7 milhões em investimento pela Codemge 
• Reinvestimento no Estado (por meio de impostos pagos pela operadora de voos): R$ 7,2 milhões 

 

4.5. Processos de apoio – sinopse operacional 
 
A Codemge vem promovendo o aprimoramento dos processos de apoio, buscando continuamente a moderni-
zação de seus procedimentos operacionais e gerenciais. Para atender à diversidade de atividades e projetos da 
Empresa, foram promovidos dois concursos, um em 2015 e outro homologado em 2018. 
 
Tendo em vista o planejamento estratégico da Companhia 2015-2018, seu impacto nas atividades da empresa 
e, consequentemente, no seu quadro de pessoal, foi necessário também aperfeiçoar o programa de educação 
corporativa. Por exemplo, foi introduzida a prática de treinamento de ambientação aos funcionários recém-
chegados; foi realizado curso in company pelo Ibmec, em 2015, focando áreas multidisciplinares e de gestão, 
além da realização de treinamentos técnicos e gerenciais. A avaliação de desempenho dos empregados também 
foi revista e melhorada, sendo aplicada em dois ciclos em cada ano. 
 
Ressalta-se, ainda, a evolução significativa na gestão de documentos da Empresa. Foi feito um diagnóstico de 
todo o arquivo da Companhia. A partir dessa análise, foi desenvolvida a tabela de temporalidade dos documen-
tos. Com a implantação do Gerenciamento Eletrônico de Documentos (GED), dotou-se a Codemge de ferra-
menta de uso interno que permite gerenciar os documentos em formato digital, preservando a informação e a 
organizando eletronicamente. A utilização do GED possibilita o armazenamento, controle, compartilhamento e 
busca de documentos com agilidade, segurança e integração aos fluxos de trabalho da Empresa. 
 
Com a implantação da Biblioteca Digital, foi desenvolvido um ambiente virtual que simula a realidade das bibli-
otecas tradicionais, com acesso a informações técnicas e culturais em suportes digitais. O objetivo da iniciativa 
é ampliar a disseminação e fomentar a geração de novos conhecimentos para serem aplicados no processo 
produtivo da Codemge. O recurso foi disponibilizado em novembro de 2018, por meio da Intranet. 
 
Outro aperfeiçoamento em logística e atendimento a serviços na Empresa foi a implantação de Ferramenta para 
solicitação de “Serviços Online”, iniciada em janeiro e finalizada em julho deste ano. A ideia é melhorar o acesso 
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aos serviços de agendamento de salas de reunião, agendamento de viagens, requisições de manutenção predial, 
materiais de escritório, documentos, reprografia, limpeza e mensageria, por meio de ferramenta disponível na 
Intranet.  
 
Outro ponto importante foi a criação da central de Processo Interno (PI), visando à melhoria dos procedimentos 
internos de compra, por meio da qual toda a documentação pertinente fica compilada e organizada cronologi-
camente de acordo com os fatos concernentes a eles. São geridos mais de 12 milhões de documentos, com mais 
de 300 mil documentos já inseridos no GED até 2018. 
 
Na gestão econômico-financeira, muitas melhorias são expressivas, como a implantação do módulo de execução 
orçamentária no sistema TOTVS, o aprimoramento da gestão de caixa por meio de Política de Aplicações Finan-
ceiras, a criação de procedimentos de abertura de filiais e a implantação de boletos do programa Voe Minas 
Gerais. Também é feito acompanhamento das metas de Participação nos Lucros e Resultados (PLR), com a apu-
ração periódica dos indicadores e divulgação mensal dos resultados parciais aos funcionários. 
 
A racionalização dos procedimentos licitatórios foi o grande foco das atividades de Suprimentos, com a imple-
mentação de mecanismos de controle da criação de solicitações de compra, elaboração de uma sistemática de 
acompanhamento e controle das etapas e prazos de solicitação de licitações. Por meio desse trabalho, já foi 
possível ganhar maior efetividade nas aquisições de produtos e serviços da Companhia, bem como obter redu-
ção em 50% nos prazos médios para realização de licitações e queda de 46% nas republicações e na ocorrência 
de licitações fracassadas. Em 2018, o destaque das atividades de Suprimentos está no maior controle nas aqui-
sições e compras, bem como no acompanhamento e controle das etapas e prazos, estabelecidos nas SLAss (Ser-
vice Level Agreement, que significa Acordo de Nível de Serviço – ANS). A implantação do planejamento de con-
tratações e compras do grupo em 2018 foi importante para que as aquisições ocorressem de forma adequada, 
organizada e ágil. Permanece o controle adequado dos almoxarifados de materiais e produtos de escritório, 
expediente e de limpeza, higiene e conservação, com inventário de estoques e consumo, de forma sistemati-
zada.  
 
De maneira geral, todas essas melhorias envolvem recursos tecnológicos, sendo a Tecnologia de Informação 
estrutural para que essas atividades fossem realizadas com sucesso, ainda mais com o incremento verificado 
nos negócios e no número de usuários de TI pela Companhia, de 2015 a 2018. Para atender essas demandas, a 
infraestrutura e os sistemas de TI passaram por vários aprimoramentos. Em termos de sistema, além das ações 
já mencionadas, como a implantação do módulo de execução orçamentária e do GED, foi implantado o Fluig, 
passando a empresa a adotar a aprovação das requisições de compra e de pagamentos por meio de assinatura 
eletrônica com certificação digital. O sistema ERP também foi aprimorado, com a automatização de novos pro-
cessos, criação de novos fluxos e de novos relatórios. Em 2017, foi implementado novo outsourcing de impres-
são e renovado em 100% o parque de computadores da Companhia. Só em 2018, foram mais de R$ 1,1 milhão 
em investimento em infraestrutura de TI, estando entre os sistemas implantados: Portal do Conselho; Data-
room; Geodatabook web; E-social; Sistema de Controle da Taxa de Embarque Rodoviário para a Rodoviária de 
Belo Horizonte; Sistema Eletrônico de Informações (SEI), compartilhamento de documentos entre órgãos do 
Estado; Portal GEO da Codemge, em conjunto com a Gerência de Infraestrutura, com foco inicial em Distritos 
Industriais. A governança de TI foi também aprimorada por meio da implantação da Política de Segurança da 
Informação e Controles, em 2017. 
 
Finalmente, cabe destacar ainda as ações no âmbito da gestão patrimonial. Por meio da Gerência de Patrimônio, 
foram realizados vários levantamentos patrimoniais, regularização dos diversos imóveis sob responsabilidade 
da empresa em cartórios, no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), na Receita Federal e 
nas prefeituras, além de venda dos imóveis e doação a municípios, conforme o caso. Foram realizadas em 2018, 
por exemplo, a doação do Expominas Teófilo Otoni ao município, além da doação de imóveis já em uso e/ou 
cedidos às cidades de: Espinosa, Itacarambi, Jaíba, Lambari, Montes Claros, Poços de Caldas, Porteirinha, Poté, 
Pouso Alegre, Riacho dos Machados, Santo Antônio do Jacinto, São Gotardo, Três Pontas e Ubaí. Foi ainda rea-
lizado o processo de regularização fundiária do Expominas Belo Horizonte, a transferência do Minascentro para 
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a Codemge, o inventário de bens móveis armazenados no galpão do Expominas Araxá e bens alocados no Hotel 
da Previdência, também em Araxá.  
 

4.5.1. Secretaria Geral 
 
Dentre as responsabilidades do Gabinete da Presidência da Codemge, está a Secretaria Geral (SEGE). Estão su-
bordinadas à SEGE, a Auditoria Geral, a Gerência Jurídica e a Assessoria de Comunicação, áreas fundamentais 
para a execução da estratégia da Empresa e que também tiveram intenso trabalho atuando nas diversas deman-
das ― internas e externas ― da organização desde o início da atual gestão. 
 
À Auditoria Geral (Audit) da Codemge compete a aferição da adequação dos controles internos da Companhia. 
Suas atividades e levantamentos metodologicamente estruturados tem como objetivo exames, análises, com-
provações e avaliação dos processos e controles, observando as necessidades e atuações da empresa. A equipe 
é composta por seis profissionais. 
 
De 2015 a 2018, foram realizadas 104 auditorias, dentre as previstas no Plano Anual de Auditoria, auditorias 
eventuais e em processos críticos. Outras ações nesse campo foram a inspeção em caixas rotativos (10 inspeções 
de 2016 a 2017) e o acompanhamento de inventários físicos. Uma conquista importante da área, em 2017, foi 
a aquisição do sistema de auditoria e gestão de risco, visando o melhor controle dos serviços executados e 
follow-up dos planos de ação apresentados. A Auditoria Geral também exerce papel importante no suporte à 
gestão. Foram mais de 540 ações desde 2015, entre análises de processos de dispensa e inexigibilidade; emissão 
de pareceres técnicos; acompanhamento da revisão de normas, instruções de trabalho e não conformidades 
das áreas; aplicação de treinamentos internos e externos. A área participou ainda da elaboração do manual 
organizacional, em 2016.  
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A interface com órgãos de controle externo é outra responsabilidade da Audit, que engloba a preparação perió-
dica de relatórios de controle interno, da Companhia e suas subsidiárias; o envio de informações via Sistema de 
Controle de Licitações, Contratos, Convênios, Adiantamentos e Prestações de Contas (Sicop) do Tribunal de Con-
tas de Minas Gerais (75 relatórios de 2016 a 2018); acompanhamento de relatórios emitidos por órgãos exter-
nos, a participação em reuniões da Corregedoria Geral do Estado; além do envio bimestral de informações de 
processos correicionais (15 envios de 2016 a 2018).  
 

 
 

 
 
Compete ainda à Auditoria Geral o atendimento às demandas provenientes de Lei de Acesso à Informação (LAI) 
― 102 pedidos registrados de 2015 a 2018, e a participação em ações correicionais, incluindo a apuração de 
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denúncias externas, Processos Administrativos Disciplinares, pedidos de esclarecimento e participação em To-
mada de Contas Especial.  
 
 

 
 
 
A Gerência Jurídica (Gejur) da Codemge, por meio da advocacia contenciosa, representa a Empresa e suas sub-
sidiárias no âmbito do Poder Judiciário, defendendo os interesses da organização nos diversos ramos da justiça. 
Atualmente, são 642 processos ativos sendo geridos pela área, que possui 12 advogados. Desde 2015, foram 
emitidos 3.064 pareceres pela Gerência. Em 2018, já foram emitidos 604 pareceres jurídicos. No ano de 2015, 
foram cadastrados 363 contratos e aditivos contratuais, em 2016 foram 545, no ano de 2017 foram 656, e, em 
2018, 581 contratos, totalizando 2.145 contratos e aditivos contratuais. É de responsabilidade da Gerência Jurí-
dica realizar o exame e aprovação dos editais de licitação, atuando, com auxílio da área técnica correspondente, 
nas respostas a esclarecimentos e impugnações, na análise de documentos e propostas (habilitação, técnica e 
preços), com o respectivo julgamento, e na avaliação e julgamento de recursos. 
 
Um projeto relevante da área em 2018 foi a adequação do sistema de controle de processos judiciais e adminis-
trativos da área, de acordo com o Procedimento Operacional Padrão atualizado.  O objetivo da tarefa foi a reor-
ganização, padronização e a atualização do sistema de controle de processos utilizado pela Gejur e por consul-
toria contratada, com base no Procedimento Operacional Padrão aprovado. Outro trabalho de destaque foi a 
elaboração/implantação do Regulamento Interno de Licitações e Contratos, iniciado em 2016 e finalizado em 
2017. O documento faz parte das ações de adaptação da empresa às disposições da Lei nº 13.303, conhecida 
como “Lei das Estatais”, a fim de viabilizar a adequada transição do regime da Lei 8.666/93 para o novo. Oito 
meses foram empreendidos nesse estudo, cujo produto reuniu, em um único documento, procedimentos e in-
formações detalhadas sobre os processos referentes às licitações e aos contratos na Empresa. Redigido em lin-
guagem acessível e objetiva, o regulamento é destinado ao público interno e também aos fornecedores. 
 
A Assessoria de Comunicação (Ascom) é responsável pela execução da política e comunicação social da Compa-
nhia, interna e externa, abrangendo atividades de publicidade institucional, assessoria de imprensa, relações 
públicas, produção e gestão de conteúdo web, entre outras. A equipe possui sete profissionais. De 2015 a 2018, 
a Assessoria geriu cerca de 2.000 ações publicitárias, dentre mídia e produção de layouts, spots e VTs, totali-
zando cerca de R$ 38 milhões. No mesmo período, foram mais de 1.500 atendimentos a demandas da imprensa 
e do governo, com a preparação de mais de 340 releases. 
 
Além de administrar o site institucional da Companhia, a área acompanha as páginas dos projetos Plantando o 
Futuro e Voe Minas Gerais, assim como o site do evento Minas Gerais Audiovisual Expo (MAX). Até 2018, os 
sites receberam mais de 3,6 milhões de acessos e mais de 1,4 milhão de usuários. 
 
 

2 
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Atendimento a demandas da Lei de Acesso 
à Informação
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Número de visualizações de site*: 
 

• Site Codemig: mais de 1,6 milhão 
• Site Codemge: cerca de 72 mil 
• Site Voe Minas Gerais: mais de 1,8 milhão 
• Site Plantando o Futuro: mais de 10 mil 
• Site MAX: mais de 170 mil 
 

*Medição a partir da implantação do Google Analytics nas páginas, em 2016 e 2017 
 
Outra faceta do trabalho da Assessoria é a comunicação interna da Companhia, cuja ferramenta principal é a 
Intranet. No espaço, são tratados temas variados, que englobam questões administrativas, avaliação de desem-
penho, comissões, promoções internas, previdência privada, doação de sangue, empreendimentos, eventos, 
licitações, recursos humanos, cursos, saúde, TI, entre outros. Mais 2.100 notas e notícias foram produzidas e 
divulgadas na intranet desde 2015, dentre notícias internas e externas. A revitalização da Intranet foi, inclusive, 
um dos projetos da área, finalizado em 2017 e que incluiu novo layout, novas funcionalidades e editorias. 
 
A Ascom também é responsável pelas promoções internas, com a distribuição de ingressos e brindes recebidos 
pela Companhia como contrapartida de patrocínio a eventos e projetos. Os eventos e apresentações tem caráter 
histórico, cultural, artístico e/ou esportivo. De 2016 a 2018, mais de 140 promoções foram realizadas. 
 
Compete ainda à Assessoria de Comunicação a abertura e condução de contratos de patrocínio a eventos e 
projetos. O investimento visa beneficiar iniciativas que promovam desenvolvimento econômico e social de Mi-
nas Gerais, em todas as suas regiões, por meio do fortalecimento de cadeias produtivas mineiras. Para ampliar 
o acesso à concessão de patrocínio no Estado e permitir que todos os interessados possam participar de forma 
igual e democrática, a Companhia tem aberto chamamentos públicos, no total de quatro: o primeiro em 2016, 
dois outros no 1º e 2º semestres de 2017 e o quarto em 2018, investindo mais de R$ 3 milhões em mais de 300 
projetos. 
 
Para ser selecionado, o projeto/evento deve estar coerente com o escopo de atuação da Empresa. A seleção é 
realizada com base em critérios como abrangência, potencial de negócios, viabilidade de execução, diferencial 
e originalidade do projeto. A empresa busca descentralizar geograficamente a distribuição dos recursos de pa-
trocínio, no âmbito dos 17 Territórios de Desenvolvimento definidos pelo Governo estadual. 
 
Das 1.456 propostas recebidas nos quatro editais da Codemig, 397 foram aprovadas na seleção. Destes, 77 pro-
vêm de Belo Horizonte ou do Território Metropolitano e 320 são do interior, contemplando todos os 17 Territó-
rios de Desenvolvimento do estado (Alto Jequitinhonha, Caparaó, Central, Mata, Médio e Baixo Jequitinhonha, 
Metropolitano, Mucuri, Noroeste, Norte, Oeste, Sudoeste, Sul, Triângulo, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Ver-
tentes), o que atesta a descentralização dos investimentos e a interiorização das ações de fomento. Desde 2016, 
quando foi lançado o primeiro edital da Codemig, o percentual de aprovação das propostas tem crescido conti-
nuamente, o que demonstra a maior maturidade dos projetos e também o esforço da Empresa em beneficiar 
um número maior de iniciativas e regiões de Minas Gerais. O gráfico a seguir demonstra essa evolução. 
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Além dos editais próprios, a Codemge concede patrocínio também por outras modalidades. Desde 2015, a em-
presa participa dos editais de seleção pública de patrocínio do Governo do Estado de Minas Gerais, juntamente 
com outras instituições da administração pública direta e indireta. A Companhia participou de três editais do 
Governo/Segov, investindo mais de R$ 3 milhões e beneficiando mais de 100 projetos. 
 
O valor total de investimentos via editais, da própria Companhia e do Governo, supera a marca de R$ 6,5 mi-
lhões, como mostra o quadro abaixo. 
 
 

VOLUME DE RECURSOS POR TIPO DE EVENTO (2015 A 2018) 

Tipo/origem 2018 2017 2016 2015 Total 

Edital Codemig 01/2015  R$                    -     R$                    -    R$794.949,61  R$                      -    R$794.949,61 

Edital Codemig 01/2017  R$                    -    R$828.686,28  R$                    -     R$                      -    R$828.686,28 

Edital Codemig 02/2017  R$                    -    R$656.198,43  R$                    -     R$                      -    R$656.198,43 

Edital Codemig 01/2018  R$889.339,34  R$                    -     R$                    -     R$                    -    R$889.339,34 

Edital Segov 2015  R$                    -     R$                    -     R$                    -    R$1.197.748,46 R$1.197.748,46 

Edital Segov 2016  R$                    -     R$                    -    R$1.253.916,51  R$                      -    R$1.253.916,51 

Edital Segov 2017  R$                    -    R$908.818,20  R$                    -     R$                      -    R$908.818,20 

Total R$889.339,34 R$2.393.702,91 R$2.048.866,12 R$1.197.748,46 R$6.529.656,83 

 
 
 
Em caráter excepcional, celebra contratos relativos a projetos/eventos não contemplados nas categorias de edi-
tais, sempre com base nas estratégias de desenvolvimento regional e local estabelecidas pelo Governo. 
 
Os projetos patrocinados pela Companhia constituem ações ou atividades que fortalecem cadeias produtivas 
do Estado de Minas Gerais, promovem o desenvolvimento econômico e social, notadamente com ênfase nos 
negócios, potencializam os resultados de ações em prol dos segmentos econômicos importantes para Minas 
Gerais e/ou valorizam a cultura mineira. Além de fomentarem a economia local e regional dos municípios, os 
patrocínios são de relevante interesse público, capazes de integrar a comunidade, fortalecer a identidade mi-
neira, exercer papel educativo ou de capacitação e contribuir para a geração de emprego e renda. Além disso, 
há grande variedade de temas nas ações patrocinadas, como Agropecuária, Audiovisual, Gastronomia, Inclusão 
Social, Música, Mineração, Sustentabilidade, Turismo, Arte e Cultura, Inovação e Tecnologia, Comércio e Indús-
tria. Essa multiplicidade temática atesta a diversificação da economia fomentada pela política de patrocínios da 
Companhia, bem como a dinamização do desenvolvimento no estado. 
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5. COLEGIADOS E GRUPOS 
 

• A Codemge possui assento no Grupo Coordenador de Políticas Públicas de Desenvolvimento Econômico 

Sustentável (GCPPDES): trata-se de um grupo que coordena decisões estratégicas e especializadas vol-

tadas para a formulação, o acompanhamento e a revisão de políticas públicas estaduais de desenvolvi-

mento econômico sustentável. 

 

• A Codemge é mantenedora do INDI – Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais: agência 

de promoção de investimento e comércio exterior de Minas Gerais, o INDI é mantido financeiramente 

pela Codemig e pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG), cabendo a cada um 50% das 

cotas, conforme Lei 22.287, de 14/09/2016. Além disso, o Presidente da Codemig integra o Conselho 

Superior do INDI. 

 

6. AVANÇOS NOS MARCOS INSTITUCIONAIS E REGULATÓRIOS 
 

• Lei Estadual n° 14.892 de 17 de dezembro de 2003. Lei de Criação da Codemig 

 

• Lei Estadual n° 22.432, de 20 de dezembro de 2016. Dispõe sobre a alienação e a gestão de terrenos da Com-

panhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais – Codemig – localizados em distritos industriais e dá 

outras providências. 

 

• Lei Estadual n° 22.828, de 03 de janeiro de 2018. Autoriza a transformação da empresa pública Companhia 

de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais – Codemig – em sociedade de economia mista. 

 

• Decreto Estadual n° 47.442, de 04 de julho de 2018. Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica 

e tecnológica no âmbito do Estado e dá outras providências. Regulamenta a Lei n° 10.973, de 02 de dezembro 

de 2004. 

 

7. SITUAÇÃO FINANCEIRA 
 

Conforme Demonstrações Financeiras disponibilizadas em anexo, no terceiro trimestre de 2018, o lucro líquido 

da Codemig foi de R$691.856.657,61, e houve provisionamento de R$283.054.434,39 a título de imposto de 

renda e contribuição social sobre o lucro líquido da SCP. O saldo de caixa em 30 de setembro de 2018 foi de 

R$315.175.112,39. A receita líquida de operações continuadas no período foi de R$698.888.878,33, influenciado 

pela melhora dos resultados da SCP mantida com a CBMM. 

 

Em relação à Codemge, o lucro líquido consolidado foi de R$419.356.430,25, o provisionamento foi de 

R$283.054.434,39 a título de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido da SCP, e o saldo de 

caixa em 30 de setembro de 2018 foi de R$457.267.095,83. As despesas gerais e administrativas do período 

totalizaram R$131.684.477,71. A receita líquida foi de R$679.588.705,51 relativa ao período de oito meses fin-

dos em 30 de setembro de 2018. 

 

A seguir, apresenta-se a relação de convênios em andamento na Gerência de Engenharia da Codemge. 
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RELATÓRIO DE CONVÊNIOS EM ANDAMENTO – GERÊNCIA DE ENGENHARIA DA CODEMGE 

Nº 
CONVE-
NENTE 

CONCE-
DENTE 

INTER-
VENI-
ENTE 

OBJETO 
DATA DE VEN-

CIMENTO 
LOCAL 

VALOR COM 
ADITIVOS 

DATA DE AS-
SINATURA 

DATA DA PU-
BLICAÇÃO 

VALOR MEDIDO SALDO CONTRATUAL 
OBS. 

R$ % R$ % 

3250 
Município - 
Divinópolis 

CODEMGE 
/ SEDEC-

TES 
SETOP 

Execução de obras 
de estrutura rodo-
viária. (Convênio 
SEDE 012/2010) 

25/12/18 
Divinó-

polis 
R$               

3.000.000,00 
03/01/12 15/07/11 

R$                
3.000.000,00 

100,00
% 

R$                                     
- 

0,00% 

EM ANDA-
MENTO - 
Ato Admi-
nistrativo 
publicado 

em 
05/07/18 

prorroga a 
vigência 

para 
25/12/18 

3638 
Município - 
Juiz de Fora 

CODEMGE 
/ SETOP 

Não 

Estruturação do 
Sistema Viário das 
regiões do municí-

pio de Juiz de 
Fora, conforme 

projetos executi-
vos a serem apre-
sentados pelo mu-
nicípio ao longo da 
execução da obra - 

Antigo Convênio 
3422. (N° SETOP 

038/2010). 

14/08/19 
Juiz de 

Fora 
R$             

20.000.000,00 
21/11/13 06/12/13 

R$              
20.000.000,00 

25,00% 
R$                                     
- 

0,00%  

3668 DEER CODEMGE SETOP 

Implantação e pa-
vimentação, inclu-
indo fornecimento 
material betumi-
noso, na ligação 
CJC/080 (Bairro 

São Luiz) à 
CJC/350 (Bairro 

31/12/18 

Mocam-
binho/ 
Jaíba/ 
Jacu-
tinga 

R$               
9.500.000,00 

02/01/14 03/01/14 
R$                

8.000.000,00 
6,32% 

R$               
1.500.000,00 

15,79% 

DEER irá 
enviar pe-

dido de 
prorroga-

ção de 
prazo. 
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Alto Alegre) - 
Acesso a Danone 
em Jacutinga/MG 
com extensão de 
3,11 Km e a cons-
trução da Ponte 
sobre o Rio Mogi 
Guaçu e melhora-
mento e pavimen-
tação da interse-

ção ao Pomar Bra-
sil Agroindustrial 
no trecho Entrº 

MG/401 - Mocam-
binho (Jaíba/MG), 
com 1,00 Km de 

extensão na Rodo-
via LMG/633. 

3865 
Município - 
Santos Du-

mont 
CODEMGE SETOP 

Pavimentação do 
Parque de Exposi-
ções Fernando Fa-
ria Rocha da Pre-
feitura de Santos 

Dumont, MG 

12/02/19 
Santos 

Dumont 
R$                   

400.000,00 
22/12/14 24/12/14 

R$                    
400.000,00 

90,00% 
R$                                     
- 

0,00%  

3867 
Município - 

Itapeva 
CODEMGE SETOP 

Obras de serviços 
de infraestrutura 
urbana com exe-

cução da canaliza-
ção do Córrego da 

Olaria, em Ita-
peva, MG 

30/08/19 Itapeva 
R$               

2.500.000,00 
22/12/14 24/12/14 

R$                
2.500.000,00 

90,00% 
R$                                     
- 

0,00%  

3868 
Município - 

Unaí 
CODEMGE SETOP 

Pavimentação de 
ruas e avenidas 
nos bairros Poli-

técnica e 
Kamayurá - Unaí - 
CODEMIG/Pref.de 
Unaí, Com Interve-
niência da SETOP 

11/04/19 Unaí 
R$                   

800.000,00 
22/12/14 24/12/14 

R$                    
800.000,00 

90,00% 
R$                                     
- 

0,00%  
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3869 
Município - 

Ervália 
CODEMGE SETOP 

Cooperação téc-
nica e financeira 

visando obras viá-
rias para melhora-
mento de vias pú-

blicas. 

13/02/19 Ervália 
R$                   

900.000,00 
22/12/14 24/12/14 

R$                    
900.000,00 

100,00
% 

R$                                     
- 

0,00%  

3874 
Município - 
Diamantina 

CODEMGE SETOP 

Melhoramento de 
Vias Públicas (pa-

vimentação de 
vias de acesso ao 
Distrito Desem-
bargador Otoni), 
em Diamantina, 

MG. 

11/04/19 
Diaman-

tina 
R$               

2.000.000,00 
22/12/14 24/12/14 

R$                
2.000.000,00 

90,00% 
R$                                     
- 

0,00%  

3997 SETOP CODEMGE Não 

Elaboração de pro-
jetos de arquite-

tura e engenharia 
demandados por 
municípios minei-
ros com popula-

ção abaixo de 
100.000 habitan-

tes. 

31/07/19 
Vários 

Municí-
pios 

R$             
11.500.000,00 

28/07/15 29/07/15 
R$              

11.500.000,00 
26,09% 

R$                                     
- 

0,00%  

3998 SETOP CODEMGE DEER 

Elaboração de pro-
jetos de engenha-
ria rodoviária em 
trechos integran-
tes do Programa 

"ESTRADAS de Mi-
nas". 

28/02/19 
Vários 

Municí-
pios 

R$             
11.807.000,00 

28/07/15 29/07/15 
R$              

10.000.000,00 
84,70% 

R$               
1.807.000,00 

15,30%  

4037 DEER CODEMGE SETOP 

Serviços de im-
plantação e pavi-

mentação do Con-
torno de Itapece-
rica, segmento 1 

(da estaca 0 a 
177), com 3,54Km 
de extensão. (Pro-
grama Estradas de 

Minas). 

29/01/19 
Itapece-

rica 
R$             

13.600.000,00 
02/09/15 09/09/15 

R$              
13.600.000,00 

29,41% 
R$                                     
- 

0,00%  
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4460 SETOP CODEMGE DEER 

Elaboração de Pro-
jetos de Engenha-
ria para reforma e 
adequação do Ter-

minal rodoviário 
Governador Israel 
Pinheiro - TERGIP. 

31/12/18 
Belo Ho-
rizonte 

R$               
5.708.448,00 

03/06/16 04/06/16 
R$                

1.500.000,00 
26,28% 

R$               
4.208.448,00 

73,72% 

DEER irá 
enviar pe-

dido de 
prorroga-

ção de 
prazo. 

4506 
Município - 
Lagoa Santa 

CODEMGE Não 

Realização de DE-
SAPROPRIAÇÕES 

de imóveis neces-
sárias para a im-

plantação das vias 
de acesso ao Cen-
tro de Capacitação 

Aeroespacial de 
Minas Gerais em 

Lagoa Santa 
(CTCA). (Ação 
complementar 

para execução da 
parte remanes-

cente do Convênio 
3779/2014 - en-

cerrado em 
02/06/16). 

28/12/20 
Lagoa 
Santa 

R$               
3.281.932,19 

28/06/16 30/06/16 
R$                

3.281.932,19 
100,00

% 
R$                                     
- 

0,00% 
EM ANDA-

MENTO. 

4513 
Município - 

Bom Su-
cesso 

CODEMGE SETOP 

Obra de Infraes-
trutura Urbana 
com a Execução 

de Reforma e Am-
pliação de Galpão, 
em Bom Sucesso, 

MG. 

30/09/19 
Bom Su-

cesso 
R$                   

500.000,00 
30/06/16 01/07/16 

R$                    
500.000,00 

100,00
% 

R$                                     
- 

0,00%  

4548 SETOP CODEMGE DEER 

Contratação de 
projetos para ela-
boração de Planos 

Básicos de Zona 
de Proteção dos 

Aeródromos Públi-
cos de Minas Ge-

rais (PBZPA). 

21/07/19 
Vários 

Municí-
pios 

R$               
1.500.000,00 

20/07/16 21/07/16 
R$                

1.500.000,00 
100,00

% 
R$                                     
- 

0,00%  
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5192 DEER CODEMGE SETOP 

Execução de obras 
de recapeamento  
do trecho entrada 
AMG-0717 – Araxá 
(Bairro Parque das 
Flores), o encabe-
çamento da Ponte 
sobre o Rio Verde, 
no trecho Brasilân-
dia de Minas (en-
trada MG-181), - 
Entre Ribeiros – 

Paracatu (entrada 
LMG-690) e a pavi-

mentação e dre-
nagem da AMG-
1015 – Rodovia 

LMG-729, no mu-
nícipio de Concei-
ção do Rio Verde 

(Parque das Águas 
de Contendas) 

15/04/19 Araxá 
R$               

3.950.000,00 
14/09/17 15/09/17 

R$                
1.800.000,00 

45,57% 
R$               

2.150.000,00 
54,43%  

5207 SETOP CODEMGE Não 

Elaboração do 
Plano de Mobili-
dade da Região 

Metropolitana de 
Belo Horizonte, 

com levantamen-
tos e análise dos 
planos e projetos 
existentes de mo-
bilidade e logística 

urbana. 

22/03/19 
Belo Ho-
rizonte 

R$               
2.500.000,00 

19/09/17 22/09/17 
R$                    

570.000,00 
22,80% 

R$               
1.930.000,00 

77,20%  

5208 SETOP CODEMGE DEER 

Trabalhos de im-
plantação, pavi-

mentação e obras 
de arte especiais 
no trecho Bruma-
dinho (Inhotim) - 
Entrada BR040 

22/09/19 
Bruma-
dinho 

R$             
10.000.000,00 

19/09/17 22/09/17 
R$                

7.000.000,00 
70,00% 

R$               
3.000.000,00 

30,00%  
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(Nova Lima), sub-
trecho Brumadi-

nho (Inhotim) - En-
trada MG040, 
Construção da 

Ponte sobre o Rio 
Paraopeba, Via-

duto I na interse-
ção 1 do acesso a 
Inhotim e Viaduto 
II na interseção 3, 
na pista direta da 

interseção 3 a 
Inhotim. 

5328 
Município - 

Araxá 
CODEMGE SETOP 

Obras de duplica-
ção da via pública 
com pavimenta-
ção asfáltica em 
CBUQ, marginal, 
ciclovia, muro de 

arrimo, sinalização 
viária e urbaniza-
ção de via. Dupli-
cação da Av. Hí-

talo Ros. Nº SETOP 
5011000383/2017 

01/12/19 Araxá 
R$               

4.000.000,00 
30/11/17 01/12/17 

R$                
4.000.000,00 

100,00
% 

R$                                     
- 

0,00%  

5448 DEER CODEMGE SETOP 

Obras de melhora-
mento e pavimen-

tação do trecho 
Vargem Alegre - 
Revés de Belém, 
com 21,58 Km de 
extensão, na Ro-
dovia MG-425. 

14/02/20 

Vargem 
Alegre / 
Revés de 

Belém 

R$             
25.000.000,00 

12/06/18 14/06/18 
R$                

5.000.000,00 
20,00% 

R$             
20.000.000,00 

80,00%  

5449 DEER CODEMGE SETOP 

Execução de exer-
cícios complemen-
tares de melhora-
mento e pavimen-

tação do trecho 
Conceição do 

14/08/20 

Concei-
ção do 
Mato 

Dentro / 
Serro 

R$             
10.000.000,00 

12/06/18 14/06/18 
R$                

2.000.000,00 
20,00% 

R$               
8.000.000,00 

80,00%  
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Mato Dentro - 
Serro na Rodovia 

MG-010 e a execu-
ção de obra de 
arte especial. 

5450 DEER CODEMGE SETOP 

Elaboração de Pro-
jeto de engenharia 

para melhora-
mento e pavimen-

tação do trecho 
Mantena-Divisa 

MG/ES, na Rodo-
via MG-418. 

14/12/19 
Man-
tena 

R$                   
600.000,00 

12/06/18 14/06/18 
R$                    

200.000,00 
33,33% 

R$                   
400.000,00 

66,67%  

5451 DEER CODEMGE SETOP 

Elaboração de Pro-
jeto de engenharia 

para construção 
de PASSARELA en-
tre os Km 15 e 16 
na Rodovia MG-

010. 

14/12/19 
Vespasi-

ano / 
MG-010 

R$                   
844.910,29 

12/06/18 14/06/18 
R$                    

200.000,00 
23,67% 

R$                   
644.910,29 

76,33%  

5453 DEER CODEMGE SETOP 

Contratação de 
consultoria para 
apoio técnico às 

Diretorias de Pro-
jeto e Edificações 
do DEER-MG, in-
cluindo aquisição 
de software com-
patível com a es-
trutura BIM (Buil-
ding Information 

Modeling, ou Mo-
delagem da Infor-
mação da Edifica-

ção). 

15/10/19 
Belo Ho-
rizonte 

R$               
3.193.000,00 

13/06/18 15/06/18 
R$                    

500.000,00 
15,66% 

R$               
2.693.000,00 

84,34%  

5454 
Município - 
Conselheiro 

Pena 
CODEMGE SETOP 

Construção do 
Mercado Munici-

pal de CONSE-
LHEIRO PENA, MG.  

Nº SIGCON 

06/10/20 
Conse-
lheiro 
Pena 

R$                   
800.000,00 

13/06/18 19/06/18 
R$                    

400.000,00 
50,00% 

R$                   
400.000,00 

50,00%  
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5031000081/2018
. 

5455 
Município - 
Frei Inocên-

cio 
CODEMGE SETOP 

Construção do 
Mercado Munici-

pal de FREI INCÊN-
CIO, MG.  

Nº SIGCON 
5031000082/2018

. 

06/10/20 
Frei Ino-
cêncio 

R$                   
800.000,00 

14/06/18 19/06/18 
R$                    

400.000,00 
50,00% 

R$                   
400.000,00 

50,00%  

5456 
Município - 

Teófilo 
Otoni 

CODEMGE SETOP 

Reforma do Mer-
cado Municipal e 
da Feira Coberta 

de TEÓFILO 
OTONI, MG.  
Nº SIGCON 

5031000083/2018
. 

06/10/20 
Teófilo 
Otoni 

R$                   
751.834,19 

13/06/18 19/06/18 
R$                    

375.917,09 
50,00% 

R$                   
375.917,10 

50,00%  

5457 
Município - 

Cristália 
CODEMGE SETOP 

Reforma e amplia-
ção do Mercado 

Municipal de CRIS-
TÁLIA, MG.  
Nº SIGCON 

5031000134/2018
. 

07/10/20 Cristália 
R$                   

800.000,00 
15/06/18 20/06/18 

R$                    
400.000,00 

50,00% 
R$                   

400.000,00 
50,00%  

5463 
Município - 
Caratinga 

CODEMGE SETOP 

Reforma e amplia-
ção do Mercado 
Municipal de CA-

RATINGA, MG.  
Nº SIGCON 

5031000199/2018
. 

14/10/20 
Cara-
tinga 

R$                   
800.000,00 

20/06/18 27/06/18 
R$                    

400.000,00 
50,00% 

R$                   
400.000,00 

50,00%  

1033
7 

Município - 
Juruaia 

CODEMGE SETOP 

Reforma do Gal-
pão de Eventos, 

da quadra e cons-
trução da parada 
de ônibus, em JU-

RUAIA, MG. Nº 
SIGCON 

5031000285/2018
. 

21/10/20 Juruaia 
R$                   

400.000,00 
28/06/18 04/07/18 

R$                    
200.000,00 

50,00% 
R$                   

200.000,00 
50,00%  



TRANSIÇÃO DE GOVERNO – RELATÓRIOS SETORIAIS 

 
 
 
 

   

51 
 

1034
7 

Município - 
Brasília de 

Minas 
CODEMGE SETOP 

Reforma e Cons-
trução do Mer-

cado Municipal de 
BRASÍLIA DE MI-

NAS, MG.  
Nº SIGCON 

5031000387/2018
. 

22/10/20 
Brasília 
de Mi-

nas 

R$                   
800.000,00 

03/07/18 05/07/18 
R$                    

400.000,00 
50,00% 

R$                   
400.000,00 

50,00%  

1034
8 

Município - 
Campo Belo 

CODEMGE SETOP 

Construção do 
Mercado Munici-

pal de CAMPO 
BELO, MG.  
Nº SIGCON 

5031000421/2018
. 

22/10/20 
Campo 

Belo 
R$                   

800.000,00 
03/07/18 05/07/18 

R$                    
400.000,00 

50,00% 
R$                   

400.000,00 
50,00%  

1034
9 

Município - 
Almenara 

CODEMGE SETOP 

Reforma do Mer-
cado Municipal de 
ALMENARA, MG.  

Nº SIGCON 
5031000385/2018

. 

22/10/20 
Alme-
nara 

R$                   
800.000,00 

03/07/18 05/07/18 
R$                    

400.000,00 
50,00% 

R$                   
400.000,00 

50,00%  

1035
4 

Município - 
Ipanema 

CODEMGE SETOP 

Construção do 
Mercado Munici-
pal de IPANEMA, 

MG.  
Nº SIGCON 

5031000291/2018
. 

22/10/20 Ipanema 
R$                   

800.000,00 
29/06/18 05/07/18 

R$                    
400.000,00 

50,00% 
R$                   

400.000,00 
50,00%  

1036
0 

Município - 
Manhuaçu 

CODEMGE SETOP 

Construção do 
Mercado Munici-
pal de MANHU-

AÇU, MG.  
Nº SIGCON 

5031000621/2018
. 

23/10/20 
Manhu-

açu 
R$               

1.500.000,00 
03/07/18 06/07/18 

R$                                      
- 

0,00% 
R$               

1.500.000,00 
100,00%  

1036
1 

Município - 
São Sebas-
tião do Rio 

Verde 

CODEMGE SETOP 

Revitalização do 
trecho ferroviário 
de 20Km da linha 
férrea Trem das 
Águas entre SÃO 

23/10/20 

São Se-
bastião 
do Rio 
Verde 

R$               
7.500.000,00 

05/07/18 06/07/18 
R$                

5.250.000,00 
70,00% 

R$               
2.250.000,00 

30,00%  
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SEBASTIÃO DO 
RIO VERDE e SÃO 
LOURENÇO, MG, 
visando à opera-
ção de um trem 
turístico. Nº SIG-

CON 
5031000721/2018

. 

1036
2 

Município - 
Perdões 

CODEMGE SETOP 

Construção do 
Mercado Munici-
pal de PERDÕES, 

MG.  
Nº SIGCON 

5031000532/2018
. 

23/10/20 Perdões 
R$                   

800.000,00 
05/07/18 06/07/18 

R$                    
400.000,00 

50,00% 
R$                   

400.000,00 
50,00%  

               

37       
R$    

164.437.124,6
7 

- - 
R$     

110.177.849,28 
- 

R$      
54.259.275,39 

-  
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8. DESAFIOS E OPORTUNIDADES 
 

Em seu Plano de Negócios e Estratégia de Longo Prazo 2019-23 a Codemge considerou o contexto econômico 

de Minas Gerais, incluindo desafios e oportunidades, como se pode verificar nas figuras que seguem. 
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Além disso, o Plano de Negócios e Estratégia de Longo Prazo da Companhia empreendeu uma análise de opor-

tunidades, como se vê nas figuras seguintes.  
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Quanto aos riscos estimados, o referido Plano destacou: 

 

• Concentração de receitas advindas da exploração de nióbio, acarretando maior exposição às flutuações 

deste negócio; 

 

• Incerteza quanto ao retorno financeiro dos investimentos realizados em empresas coligadas, controla-

das e em fundos de investimentos, além da possibilidade de perda dos recursos aplicados; 

 

• Fatores macroeconômicos tais como câmbio, inflação e outros alheios ao controle da administração da 

Companhia; 

 

• Não-concretização das projeções do plano de negócios e da estratégia de longo prazo nos exatos termos 

estimados pela Companhia; 

 

• Dificuldade de alienação de ativos específicos; 

 

• Pouca atratividade de ativos sem fluxo de caixa vinculados; 

 

• Materialização de perdas decorrentes de contingências de qualquer natureza; 

 

• Fatores alheios ao controle da administração da Companhia. 

 

Entre as expectativas de longo prazo (2023 em diante), destacam-se: 

 

• Geração de fluxos de caixa recorrentes derivados dos investimentos que foram realizados no estado ao 

longo de 2019 a 2023 

 

• Impactos positivos no estado relativos às seguintes externalidades: 

- Geração de empregos 
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- Aumento da massa salarial 

- Aumento do Produto Interno Bruto 

- Aumento da arrecadação 

 

• Consolidação da cultura e do papel da Codemge de orquestradora do desenvolvimento econômico de 

Minas Gerais 

 

9. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
 

 

• CODEMGE 

 

- Lei que embasou a criação da Codemge: Lei Estadual 22.828, de 03/01/2018 (disponível no site 

www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/com-

pleta.html?tipo=LEI&num=22828&comp=&ano=2018), que que autorizou o Poder Executivo a trans-

formar a Codemig em sociedade de economia mista e tomar todas as medidas necessárias (incluindo 

cisão) para abertura de capital, sempre assegurando e preservando o controle estatal. 

 

- Estatuto Social da Codemge: disponível no site www.codemge.com.br/a-codemge/estatuto-social-e-

politicas/. 

 

- Demonstrações Financeiras set/2018, em versão impressa anexa e também disponível no site 

www.codemge.com.br/informacoes-financeiras. 

 

 

• CODEMIG 

 

- Lei de Criação da Codemig: Lei Estadual 14.892, de 17/12/2003 (disponível no site 

www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=LEI&num=14892&ano=2003). 

 

- Estatuto Social da Codemig: disponível no site www.codemig.com.br/a-codemig/estatuto-social/. 

 

- Demonstrações Financeiras set/2018, em versão impressa anexa e também disponível no site 

www.codemig.com.br/informacoes-financeiras. 

 

 

http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=LEI&num=22828&comp=&ano=2018
http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=LEI&num=22828&comp=&ano=2018
http://www.codemge.com.br/a-codemge/estatuto-social-e-politicas/
http://www.codemge.com.br/a-codemge/estatuto-social-e-politicas/
http://www.codemge.com.br/informacoes-financeiras
http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=LEI&num=14892&ano=2003
http://www.codemig.com.br/a-codemig/estatuto-social/
http://www.codemig.com.br/informacoes-financeiras

