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Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN 

 
 

POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES 
 

 
Em conformidade com o art. 8º, inciso IV, da Lei 13.303, de 30 de junho de 2016 
e com o art. 32, inciso III, do Decreto 8.945, de 27 de dezembro de 2016, o 
Conselho de Administração da CODERN subscreve a presente Política de 
Divulgação de Informações, aprovada em sua reunião realizada em 30 de junho 
de 2021.  
 
*Além das obrigações contidas neste Política, as sociedades de economia mista 
com registro na Comissão de Valores Mobiliários sujeitam-se ao regime 
informacional estabelecido por aquela autarquia e devem divulgar as 
informações previstas na forma fixada em suas normas. 

 
IDENTIFICAÇÃO GERAL 

 
CNPJ 34.040.345/0001-90. NIRE 2430000021-9 
 
Sede: Natal-RN 
 
Tipo de estatal: Empresa Pública. 
 
Acionista único: União 
 
Tipo societário: Não definido 
 
Tipo de capital: Fechado 
 
Abrangência de atuação: Regional 
 
Setor de atuação: Serviços 
 
Diretor responsável pela Política  
Nome: Ulisses Danilo Silva Almeida 
Telefone: (84) 4005-5304 
E-mail: diretoriafinanceira@codern.com.br 
 
Auditor Interno  
Nome: Fernanda Nunes Dantas 
Telefone: (84) 4005-5318 
E-mail: geadi.codern@gmail.com  
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Auditores Independentes atuais da empresa  
AUDIMEC AUDITORES INDEPENDENTES 
Telefone: (81) 3338-3525 
E-mail: audimec@audimec.com.br  
 
 
 
Conselheiros de Administração subscritores da Política 
Nome: Rodolfo Gomes Benevenuto 
 
Nome: Gustavo Adolfo Andrade de Sá 
 
Nome: Euclides Bandeira de Souza Neto 
 
Nome: Paulo Machado da Fonseca Júnior 
 
 
 
Diretores subscritores da Política 
 
Nome: Francisco Mont’Alverne Pires 
Cargo: Diretor Técnico-Comercial 
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A Lei 13.303/2016, em seu art. 8º, inciso IV, exige a “elaboração e divulgação de 

política de divulgação de informações, em conformidade com a legislação em 

vigor e com as melhores práticas”. O Decreto 8.945/2016, art. 32, inciso III, diz 

que “compete ao Conselho de Administração estabelecer política de divulgação 

de informações para mitigar o risco de contradição entre as diversas áreas e os 

executivos da empresa estatal”.  

A presente Política de Divulgação, que foi elaborada nos termos da legislação 
em vigor, tem como finalidade esclarecer regras que deverão ser observadas 
pelo Diretor responsável pela Divulgação de Informações e demais Pessoas 
Vinculadas, conforme definido no item 2 abaixo. 
 
 
1 – Objetivos: 
 
Pautar a divulgação de informações com base nas necessidades de usuários 
externos e da sociedade em geral, para fins de decisões de natureza econômica, 
em aderência às exigências dos órgãos reguladores e fiscalizadores. 

 
Prestar informações corporativas objetivas, confiáveis e tempestivas, com 
qualidade, transparência, veracidade, completude, consistência, equidade e 
tempestividade, no relacionamento com acionistas, investidores, público e 
formadores de opinião, respeitando os mais altos padrões de Governança 
Corporativa. 
 
Divulgar com homogeneidade e simultaneidade, na gestão dos negócios, fatos 
ou atos de caráter político-administrativo, técnico, negocial ou econômico, 
capazes de afetar valor da empresa ou influenciar a decisão dos investidores ou 
a percepção da sociedade. 
 
Garantir acesso às informações de caráter societário e de atos ou fatos 
relevantes a todos os agentes da sociedade, aos clientes, aos empregados, à 
imprensa e à comunidade de investidores. 
 
Limitar o acesso às informações sobre ato ou fato relevante, ou de natureza 
estratégica, antes da divulgação, aos profissionais diretamente envolvidos com 
o assunto em pauta, até que sua divulgação ao mercado e à sociedade seja 
oportuna. 
 
 
2 – A quem se aplica: 
 
Deverão assinar Termo de Adesão à presente Política de Divulgação, tornando-
se Pessoas Vinculadas para os fins aqui previstos, seus diretores, membros do 
Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e de quaisquer outros órgãos 
com funções técnicas ou consultivas criados por disposição estatutária, gerentes 
e funcionários da Companhia que possam, em razão de seu cargo, função ou 
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posição, ter acesso a Informações Relevantes, além de outros que a Companhia 
considere necessário ou conveniente. 
 
A CODERN manterá em sua sede a relação das Pessoas Vinculadas e suas 
respectivas qualificações, indicando cargo ou função, endereço e número de 
inscrição do Cadastro Nacional de Pessoas Físicas e/ou Pessoas Jurídicas, 
atualizando-a sempre que houver qualquer alteração. 
 
 
3 – Deveres e Responsabilidades: 
 
Cumpre ao Diretor responsável pela divulgação de informações e às Pessoas 
Vinculadas, nos termos do item 2, guardar sigilo sobre informações relevantes a 
ato ou fato relevante às quais tenham acesso privilegiado em razão do cargo, 
função ou posição que ocupam, até sua divulgação ao mercado e ao público em 
geral, bem como zelar para que subordinados e terceiros de sua confiança 
também o façam, respondendo solidariamente com estes na hipótese de 
descumprimento. 
 
Fica definido, nos termos do Anexo II da presente Política, Ulisses Danilo Silva 
Almeida como o responsável oficial por: 
- Centralizar as informações; 
- Atuar como porta-voz da empresa na comunicação interna e externa; 
- Relacionar-se com órgãos reguladores, Ministério supervisor, SEST, entidades 
e instituições de mercado, bolsas e imprensa. 
- Zelar para que os atos e fatos sejam divulgados de forma clara, precisa e em 
linguagem acessível ao público. 
- O responsável oficial pela Política deverá concordar com todas as atribuições 
existente e assinar o termo de responsabilidade constante do anexo II. 
 
 
4 – O que deve ser divulgado e quando divulgar: 
 
A divulgação é a máxima. O acesso a documentos e informações públicas é a 
regra, sigilo é a exceção. Se a alta administração entender que a divulgação 
coloca em risco interesse legitimo da Companhia, deve-se dar o tratamento 
adequado à informação, classificando-a e mantendo-a em sigilo. 
 
Se a informação, por algum motivo escapar do controle, esta deve ser divulgada 
formalmente e imediatamente como informação relevante. 
 
Deve ser adotado período de silêncio nos dias que antecederem as divulgações 
de resultado ou qualquer outro ato ou fato de natureza estratégica para empresa 
ou para o governo, de forma a garantir a equidade no tratamento das 
informações e na comunicação com o público. 
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A CODERN poderá decidir por submeter à apreciação do Conselho de 
Administração questão acerca da divulgação ao público de Informação 
Relevante que possa colocar em risco interesse legítimo da Companhia. 
 
Qualquer Pessoa Vinculada que tenha conhecimento de atos ou fatos que 
possam configurar Informação Relevante deverá proceder à comunicação 
imediata ao Diretor responsável. 
 
Caso o Diretor responsável entenda que a divulgação da informação transmitida 
por pessoa vinculada não deve ser feita, para proteção de interesse legitimo da 
empresa, deverá motivar e justificar as razões da necessidade de sigilo. 
 
Sempre que a Informação Relevante ainda não divulgada ao público tornar-se 
do conhecimento de pessoas diversas das que tiveram originalmente 
conhecimento e/ou decidiram manter sigilosa a Informação Relevante, o Diretor 
responsável pela política de divulgação de informações relevantes deverá 
providenciar para que a Informação Relevante seja imediatamente divulgada. 
 
5 – Forma de divulgação: 
A comunicação de Informações Relevantes deve ser feita imediatamente por 
meio de documento escrito, descrevendo detalhadamente os atos e/ou fatos 
ocorridos, indicando, sempre que possível, os valores envolvidos e outros 
esclarecimentos. 
 
A Informação Relevante deve ser divulgada ao público por meio de notícia 
publicada no website da CODERN em local de fácil acesso, em teor mínimo 
estabelecido pelo documento padrão aprovado. 
 
Sempre que for veiculada Informação Relevante por qualquer meio de 
comunicação, inclusive informação à imprensa ou em reuniões de entidades de 
classe, investidores, analistas ou com público selecionado, no País ou no 
exterior, a Informação Relevante será divulgada simultaneamente ao público em 
geral. 
 
6 – Quem deve ser comunicado sobre a forma de divulgação? 
 
Assessor de Comunicação Social da CODERN 
Heitor Azevedo Clemente 
E-mail: heitor.gregorio@codern.com.br   
Telefone: (84) 4005-5307 
 
7 – Tratamento diante de rumores, informações equivocadas e imprevistos: 
 
A CODERN não deve se manifestar sobre rumores existentes no mercado ou 
sobre informações equivocadas, exceto se influenciarem de modo ponderável 
suas atividades, seus resultados ou se recebido questionamento oficial de 
órgãos reguladores. 
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8 – Controle do sigilo: 
 
As Pessoas Vinculadas devem guardar sigilo acerca de Informações Relevantes 
que ainda não tenham sido divulgadas, às quais tenham acesso em razão do 
cargo, função ou posição que ocupam, até que tais Informações Relevantes 
sejam divulgadas ao público, bem como zelar para que subordinados e terceiros 
de sua confiança também o façam. 
 
Mesmo após a sua divulgação ao público, a Informação Relevante deve ser 
considerada como não divulgada até que tenha decorrido tempo razoável para 
que os participantes do mercado e o público em geral tenham recebido e 
processado a Informação Relevante. 
 
As Pessoas Vinculadas não devem discutir Informações Relevantes em lugares 
públicos. Da mesma forma, as Pessoas Vinculadas somente deverão tratar de 
assuntos relacionados à Informação Relevante com aqueles que tenham 
necessidade de conhecer a Informação Relevante. 
 
Quaisquer violações desta Política de Divulgação verificadas pelas Pessoas 
Vinculadas deverão ser comunicadas imediatamente à CODERN, na pessoa do 
Diretor responsável. 
 
9 – Penalidades: 
 
As Pessoas Vinculadas responsáveis pelo descumprimento de qualquer 
disposição constante desta Política de Divulgação se sujeitam as penalidades 
previstas na legislação, no código de conduta da CODERN, nas sanções 
previstas pela comissão de Ética Pública e, eventualmente, se obrigam a 
ressarcir a CODERN, a União e/ou outras Pessoas Vinculadas, integralmente e 
sem limitação, de todos os prejuízos que venham a incorrer e que sejam 
decorrentes, direta ou indiretamente, de tal descumprimento. 
 
10 - Outras Informações Relevantes sobre a Política: 
 
A presente Política de Divulgação entrará em vigor na data da sua aprovação 
pelo Conselho de Administração, e permanecerá vigorando por prazo 
indeterminado, até que haja deliberação em sentido contrário pelo Conselho de 
Administração. 
 
As dúvidas acerca das disposições da presente Política de Divulgação e/ou 

sobre a necessidade de se divulgar ou não determinada informação ao público 

deverão ser esclarecidas juntamente ao Diretor responsável pela divulgação de 

informações. 
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Anexo I 

 
 
 
 

TERMO DE ADESÃO DA POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES 
 
 

DADOS PARA CADASTRO 
 
Nome: Ulisses Danilo Silva Almeida 
Cargo: Diretor-Presidente Substituto 
  

D E C L A R A Ç Ã O 
 
Declaro neste ato, ter recebido um exemplar da Política de Divulgação de 
Informações, aprovada pelo Conselho de Administração da CODERN, em sua 
reunião de 30 de junho de 2021, e manifesto plena ciência e concordância com 
os termos da Política de Divulgação, obrigando-me a cumpri-la incondicional e 
irrestritamente, assim como, contribuir para que as Pessoas Vinculadas, 
conforme as definições, também as cumpram integralmente. 
 
Natal-RN, 30 de junho de 2021 
 
 
 
 

Ulisses Danilo Silva Almeida 
Diretor Presidente Substituto 

 
 

Francisco Mont’Alverne Pires 
Diretor Técnico-Comercial 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo II 
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RESPONSÁVEL OFICIAL PELA POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE 
INFORMAÇÕES 

 
 

DADOS PARA CADASTRO 
 
Nome: Ulisses Danilo Silva Almeida 
Cargo: Diretor-Presidente Substituto 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
 

Declaro neste ato, ter ciência de todos os compromissos, reponsabilidades e 
atribuições decorrentes da condição de responsável oficial pela Política de 
Divulgação de Informações da CODERN, nos termos do item 3.  
 
Declaro, ainda, ter recebido um exemplar da Política de Divulgação de 
Informações, aprovada pelo Conselho de Administração da CODERN, em sua 
reunião de 30 de junho de 2021, e manifesto plena ciência e concordância com 
os termos da Política de Divulgação, obrigando-me a cumpri-la incondicional e 
irrestritamente, assim como, contribuir para que as Pessoas Vinculadas, 
conforme as definições, também as cumpram integralmente. 
 
 
Natal-RN, 30 de junho de 2021  
 
 

Euclides Bandeira de Souza Neto 
Presidente do Conselho de Administração da CODERN 

 
 
 

Ulisses Danilo Silva Almeida 
Diretor-Presidente Substituto  
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COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

DELIBERAÇÃO Nº 018 DE 30 DE JUNHO DE 2021.

 

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE -
CODERN, no uso das atribuições legais e estatutárias e, de acordo com o decidido na 681ª Reunião
Ordinária, realizada nesta data,

Considerando o art. 48, inciso XI, do Estatuto Social; e

Considerando a Resolução DIREXE nº 274/2021, de 17/06/2021,

 

D E L I B E R A:

 

I. Aprovar a atualização da Polí�ca de Divulgação de Informações Relevantes da CODERN,
encaminhada em forma de minuta, por meio da Proposição DP nº 013/2021, de 21/06/2021, em
atendimento ao disposto no art. 8º, inciso IV, da Lei nº 13.303, de 30/06/2016, regulamentada pelo art. 32,
inciso III, do Decreto nº 8.945, de 27/12/2016.

II. Deverá a referida Polí�ca ser publicada no site da CODERN

 

 

EUCLIDES BANDEIRA DE S. NETO

Presidente Subs�tuto do Conselho

Documento assinado eletronicamente por Euclides Bandeira de Souza Neto, Conselheiro(a)
representante do Ministério da Infraestrutura - Presidente Subs�tuto, em 30/06/2021, às 15:47,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3°, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do
Ministério dos Transportes.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 4275828 e o
código CRC 40041295.

Referência: Processo nº 50902.003327/2021-81 SEI nº 4275828

Av. Eng. Hildebrando de Gois, 220 - Bairro Ribeira 
Natal/RN, CEP 59010-700 
Telefone: 4005-5320


