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ESTATUTO SOCIAL

CAPITULO I
DA DENOMINAgAO, SEDE, 0BJET0 E DURAgAO

ARTIGO lo - A sociedade,por agnes denominada CETESB
AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO 6 parte integrante da administragao
indireta do Estado de S8o Paulo, regendo-se pelo presente Estatuto, pdas Leis federais
n.os 6.404. de 15 de dezembro de 1976 e 13.303, de 30 de junho de 2016. e demais
disposig6es legais aplic6veis.

Parigrafo primeiro O puzo de duragao da.Companhia 6 indeterminado

Parag ufo segundo A.Companhia tem sede na capitaldo Estado de Sgo Paulo

Paragrafo terceiro - Na medida em que for necess6rio para a consecugao do objeto
social e observada sua area de atuagao, a Companhia poder6 abrir. Instalar, manter,
transferir ou extinguir filiais, depend6ncias, ag6ncias, sucursais, escrit6rios,
representag6es ou ainda designar representantes, respeitadas as disposig6es legais e
regulamenta res.

ARTIG0 2o -. Constitui objeto da Companhia. na qualidade de 6rgao delegado do
Governo do Estado de S6o Paulo no campo do controle da poluigao, de 6rgao executor
do Sistema Estadual de Administragao da Qualidade Anlbiental, Protegao, Controle e
Desenvolvimento do Meio Arhbiente e Uso Adequado dos Recursos Naturais - SEAQUA,
e de 6rg3o do Sistema Integrado de Gerenciamehto de Recursos Hidricos - SIGRH:

l proceder ao licenciamento ambiental de estabelecimentos e atividades
utilizadoras de: recursos ambientais, considerados efetiva e p.otencialmente
poluidores, bem como capazes, sob qualquer forma, de causar degradagao
a mbienta I ;
autorizar a supressao de vegetagao e interveng6es em areas consideradas de
Preservagao Permanente e demais areas ambientalmente protegidas;
emitir alvar6s e licengas relativas ao uso e ocupagao .do solo em areas de
protegao de mananciais;
emitir licengas de localizagao . relativas ao zoneamdnto industrial
m etropolita no ;
fiscalizar e impor penalidades;

a) a quem instale ou opere as atividades de que trata o inciso I dente
artigo, sem licenga ou autorizagao ambiental ou descumpra as
exig6ncias e condig6es nelas impostas;

b) a quem cause poluigao ou degradagao do meld ambiente;
c) aos infratores da legislagao sobre o uso e ocupagao do solo em areas

de protegao de mananciais;
d) aos infratores da legislagao sabre o zoneamento industrial

m etropolita no ;
executar o monitoramento ambiental, em especial da qualidade dos recursos
hidricos superficiais e subterraneos, do ar e do solo;
efetuar. exames e an61ises necess6rios ao exerciclo das atividades de
licenciamento, fiscalizagao e monitoramento arDbiental;
desenvolver estudos e pesquisas de interesse de seu camp(i de atuag3o;
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promover treinamento e aperfeigoamento de pessoal para as atividades
reladonadas com seu campo de atuagao;
prestar servigos t6cnicos especializados a'terceiros no 8mbito de seu campo
de atuagao;
explorar djreta ou indiretamente os resultados das pesquisas realizadas;
promover o intercimbio de informag6es e transfer6ncia de tecnologia com
entidades nacionais e internacionais no imbito de seu campo de atuagao;
expedir normas t6cnicas especrficas e suplementares no imbito de suas
atribuig6es.

CAPITULO ll
CAPITAL SOCIAL E AgOES

ARTIG0 3o -.O capital social 6 de R$ 165.921.306,95 (cento e sessenta e cinco
milh6es, novecentos e vinte e um mil, trezentos e sets reals e noventa e cinco
centavos) dividido em 5.530.710.232 (cinco. bilh6es, quinhentas e trinta milh6es,
setecentas e dez mil, duzentas e trinta e duas) agnes .ordin6rias de classe Onica.
nominativas e sem valor nominal.

Parigrafo Onico - Independentemente de reforma estatut6ria, o capital social p6der6
ser'aumentado at6 o limlte m6ximo de R$ 404.500.000,00 (quatrocehtos e quatro
milh6es e quinhentos mil reais), mediante deliberagao do Conselho de Administraggo,
ouVindo-se antes o Conselho Fiscal.

ARTIG0 4o - A cada agro ordin6ria corresponder6 um veto nas deliberag6es da
Assembleia Gerd.

CAPITU LO lll
ASSEMBLEIA G ERAL

ARTIG0 5o - A Assembleia Gerd sera: convocada, instalada e deliberar6 na forma da
lei, sobre toda's as mat6rias de interesse da Companhia.

Parigrafo primeiro - A Assembleia Gerd tamb6m poder6 ser convocada peso
Presidente do Conselho de Administragao ou peta maioria dos Conselheiros em
exe rcicio .

Paragrafo segundo A Assembleia Gerd seri presidida .preferencialmente peso
Presidente do Conselho de Administrag5o ou, na sua falta, peso Conselheiro de idade
mats elevada .

Parigrafo terceiro. = O. Presidente da Assembleia .Gerd escolher6, dentre os
presentes, um ou maid Secret6rios, facultada a utilizagao de assessoria pr6pria na
Companhia.

Paragrafo quarto - A ata de Assembleia Gerd sera lavrada conforme previsto no
artigo 130, da Lei federal n.o 6.404/1976.

.d

CAPITULO IV
ADMINISTRAgAO DA COMPANHIA
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ARTIG0 6o - A Companhia sera administrada pelo Conselho de Administragao. e pda
Di retoria .

CAPITULO V
CONSELH'0 DE ADMINISTRAgAO

ARTIG0 7o :.- O Conselho de Administragao .6-:6rgao de deliberag3o colegiada.
respons6vel pda orientag3o superior da Companhip.

ComposicgQ.Investidura e Mandato /

ARTIG0 8o - O Conselho de Administragao.gerd composto por no minimo 3 (tr6s) e no
m6ximo ll'(onze) membros} eleitos pda Assembleia Gerd, todos com mandato
unificado de 2 (dots) anos a contar da data da eleig3o, estendendo-se at6 a posse dos
sucessores, permitida a reeleigao, no m6ximo por 3 (tr6s) recondug6es consecutivas.

Paragrafo primeiro - 6 Diretor-Presidente da Companhia.integrar6 o Conselho de
Administragao, mediante eleigao da Assembleia Gerd, enquanto ot:upar aquele cargo.

Paragrafo segundo - Caber6 a Assembleia Gerd que eleger .o Conselho de
Administrag6o fixar o nOmero total de cargos a serem preenchidos, dentro do limite
m6ximo previsto neste Estatuto, e designar.o seu Presidente. n5o podendo a escolha
recair,, na pessoa do Diretor-Pfesidente da Companhia que tamb6m for eleito
Conselheiro.

Renresehtante dos EmDregodos

ARTIG0 9o - Fica assegurada a participagao de I (um) representar'he dos empregados
no Conselho de Administragao, com mandato coincidente com o dos demais
Conselheiros.

Parigrafo pi'imeiro - O Conselheiro repo:esentante dos empregados set-6' escolhido
pele voto dos empregados, em eleig3o direta, vedada a recondugao para p.eriodo
sucessivo .

Paragrafo segundo - O-rQgimento interno do Conselho de Administragao poder6
estabelecer requisitos de elegibilidade e outras condig6es para o exercicio do cargo de
representante dos empregados, a16m dos requisitos e das vedag6es dQ artigo 17, da
Lei federal n.o 13.303/2016.

Reoresentante dos Acionistas Minoritirios

ARTIGO 10 - E garantida a participagao, no Conselho de Administragao, de
representante dos acionistas minorit6rios, com mandate coincidente com o dos demais
Conselheiros, nos termos do art.igo 239. da Lei federal n.o 6.404/1976, e do artigo 19,
da Lei federal n.o 13.303/2016.

Membros Independentes

ARTIGO ll - O Conselho de Administrag3o teri a participag3o de um ou mats
membros independentes, observado o disposto nos artigos 19 e 22, da Lei federal n.o
13.303/2016. garantido ao acionista controlador o poder de eleger a maioria de seus
rhembros, nos termos da alinea "a", do artigo.116, da Lei federaln.o 6.404/1976.
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Paragrafo 6nico - A condigao de conselheiro de administragao independente dever6
ser expressamente declarada na ata da assembleia gerd que o eleger.
Vacincia e Substituic6es

ARTIGO 12 - Ocorrdndo a vacincia do cargo de Conselheiro de Administragao antes
do t6rmino do mandato, o. pr6prio Colegiado poder6 deliberar sobre a escolha do
membro para completar o mandate do substituido, com a ratificagao posterior pda
pr6xima Assembleia Gerd-.

Parigrafo Onico -- Na vacincia do cargo do Conselheiro representante dos
empregados, seri substituido por outro representante, nos termos previstos no
Regimento Interno do Conselho de Administrag6o.

Funcionamento

ARTIGO 13 - O Conselho de Administragao reunir-se-6, ordinariamente. uma vez por
m6s, e extraordinariamente, sempre que necess6rio aos interesses da Companhia.

Parigrafo primeiro - As reunites do Conselho de Administrag6o servo convocadas
pelo seu Presidente, ou pda mdioria dos Conselheiros em exercicio, mediante o envio
de correspond6ncla escrita ou eletr6nica a todos os Conselheiros. e tamb6m ao Estado,
por interm6dio do Conselho de Defesa dos Capitais do Estado - CODEC, com
anteced6ncia minima de lO (dez) dias, devendo constar da conVocagao a data. hor6rio
e assuntos que constar6o da ordem do dia.

Paragrafo segundo h O Presidente do.Conselho de Administragao dever6 zelar para
que os Conselheiros recebam individualmente, com a devida anteced6ncia eM relag6o
a data da reuniao, a documentagao contendo as informag6es necess6rias para permitir
a discussgo e deliberagao dos assuntos a serem tratados.

Paragrafo terceiro - As reunites do Conselho de Administragao servo instaladas com '
a presengb da maloria dos seus membros em exercicio, observado o nOmero minimo
legal e estatut6rio, cabendo a presid6ncia dos trabalhos ao Presidente do Conselho de
Administragao ou, na sua falta, ao Conselheiro cle idade mats elevada.

\

Parigrafo quarto - Em caso da aus6ncia ou impedimento tempor6rio-de qualquer
membro do Conselho de Administraga6, este dever6 funcionar com os demais
membros, desde que respeitado o nOmero minimo de Conselheiros.

Parigrafo quinto - O Presidente do Conselho.de Administragao,. por iniciativa pr6pria
ou por solicitagao de qualquer Conselheiro, poder6 convocar diretores da Companhia
para assistir ds reunites e prestar esclarecimentos ou informag6es sobre as mat6rias
em aprecla€ao.

Paragrafo sexto -. As:,..mat6rias submetidas a apreciagao do Conselho de
Administrag3o servo instrufdas com a proposta aprovada da Diretoria ou dos 6rg3os
eompetentes da Companhia, e de parecer juridico, quando necess6riog ao exams da
Materia

Paragrafo s6timo -: Quando houver motivo de urg6ncia. o Presidente do Conselho de
Administragao, ou a maioria dos Conselheiros em exercicio, nos termos do. par6grafo
primQiro, deste artigo, poder6 convocar as. reunites extraordin6rias com.. qualquer
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anteced6ncia, ficando facultada sua realizagao por via telefonica, videoconfer6ncia ou
outro meir id6neo de manifestagao de vontade do Conselheiro ausente, cujo veto seri
considerado v61ido para todos os efeitos, sem prejuizo da posterior lavratura e
assinatOra da respectiva ata.

Parigrafo oitavo - O Conselho de Administragao delibefar6 por maioria de votes dos
participantes na reuniao, prevalecendo, em cano de-empate, a proposta que contar
com o voto do Conselheiro que estiver presidindo os trabalhos.

Paragrafo nono - As reunites do Conselho de Admi.nistragao servo secretariadas por
quem o seu Presidente indicar e todas as deliberag6es constar3o de ata lavrada e
registrada em livro pr6prio, corn Inclusao, de imediato, no Sistema de Informag6es das
Entidades Descentralizadas ISIEDESC.

Paragrafo d6cimo - Sempre que contiver deliberag6es destinadas a produzir efeitos
perante terceiros, o extrato da ata sera arquivado no registro de com6rcio e publicado.

f

Atribuic6es

ARTIGO 14 - A16m das atribuig6es previstas em Lei, compete ainda ao Conselho de
Ad mini$tragao :

1. aprovar o planejamento estrat6gico, contendo a estrat6gia de.longo. puzo
atualizada com an61ise de riscos e oportunidades para. no:minima, os pr6ximos
5 (cinco) anos, as diretrizes de agro, metas de resultado e indices de avaliag6o
de desempenho;
aprovar o plano de neg6cios para o exercicio anual seguinte. prt)gfamas anuais
e plurianuais, com indicagao dos respectivos projetos;
aprovar orgamentos< de disp6ndios e invegtimento, com indicagao das fontes e
aplicag6es de recursos;
manifestar-se sobre o relat6rio da administragao e as contas da Diretoria;
promover anualmente a an61ise do atendimdnto das metal e resultados na
execug6o dorplano de neg6cios e da estrat6gia de bongo puzo, devendo
publicar suas conclus6es e informs-las a Assembleia ' Legislativa e ao Tribunal de
Contas do Estado, exclulndo-se dessa obrigag6o as informag6es de oatureza
estrat6gica cuja di.vulgagao possa ser comprovadamente prejudicial ao interesse
da Companhia;
fiscalizar e ' acompanhar a execugao dos pianos, programas, projetos e
o rga mentos ;
determinar a elaboragao de carta anual de governanga e subscrev6-la;
aprovar e revisar anualmente a elaboragao e divulgagao da politica de
transag6es com panes relacionadas;
promover a divulgagao anual do relat6rio integrado ou de sustentabilidade;
definir objetivos e prioridades de political pOblicas. compativeis com a area de
atuagao da Companhia e o seu objeto social;
deliberar sobre polrtica de pregos ou tarifas dos bens e servigos fornecidos pda
Companhia. respeitado o marco regulat6rio do respectivo setor;
autorizar a abertura, instalagao e a exting3o de filiais, depend6ncias} ag6ncias,
$ucursais, escrit6rios e representag6es;
deliberar sabre o aumento do capital soi:ial dentro do limite autorizado peso
Estatuto, fixando as respectivas condig6es de subscrigao e integralizaQao;
fixaf o limite m6ximo de endividamento da Companhia;
elaboraF a .politica de distribuigao de dividendos, a luz do interesse pOblico que
justificou a criagao da Companhia. submetendo-a a Assembleia Gerd;
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deliberar sobre o pagamento de juros sabre o .capital pr6prio ou distribuigao de
dividendos por conta do resultado do exercicio em curso ou de reserva de
lucros, sem prejuizo da posterior ratificagao da Assembleia Gerd;
liropor a Assembleia Gerd o pagamento de juros sobre o capital pr6prio ou
distribuig3o de dividendos por conta do resultado do exercicio social ando;
deliberar sobre a politica de pessoal, incluindo a fixagao do quadro, plano de
empregos e sa16rios, condig6es gerais de negociagao coletiva, abertura de
concurso pOblico para preenchimento de vagas e Programa de Participagao nos
Lucros e Resultados;
autorizbr previamente. mediante provocagao da Diretoria Colegiada, a
celebrag6o de quaisquer neg6cios juridicos envolvendo aquisigao,-alienagao ou
oneragao de ativos, bem como assung6o de obrigag6es em gerd, quando, em
qualquer caso, o valor da transag6o ultrapassar 10% (dez por cento) do capital

aprovar a contratagao de seguro de responsabilidade civil em favor dos
membros dos 6rgaos estatut6rios, empregados, prepostos e mandat6rios da
Companhia;
conceder licengas aos Diretores, observada a regulamentag6o pertinente;
aprovar o seu Regulamento Interno, que deana claramente as suas
responsabilidades e atribuig6es e previna situag6es de conflito com a Diretoria,,
notadamente com o seu Presidente;
manifestar-se previamente sobre qualquer proposta da Diretoria ou 'bssunto a
ser submetido a Assembleia Gerd;
avocar o exame de qualquer assunto compreendido na compet6ncia da Diretoria
e sobre ele expedir orientagao de car6ter vinculante;
discutir. aprovar e monitorar decis6es envolvendo. .pr6ticas de governanga
corporativa, politica .de. relacionamento com panes relacionadas, polftica de
gestao de pessoas, programa de integridade e c6digo de conduta dos agentes;
implementar e supervisionar os sistemas de gestao de risc6s e de controle
interno estabelecidos para a preveng3o e mitigagao dos prirlcipais riscos a que
esteja exposta a Companhia, inclusive os riscos relacionados a integridade das
informag6es cont6beis e financejras e os relacionados a ocorr6ncia de corrupgao
e fraude;
estabelecer as politicas de porta-vozes e de divulgagao de informag6es, em
conformidade-com a legislagao efn vigor e com as melhores pr6ticas;
avaliar os diretores da Combanhia, nos termos do inciso 111, do artigo 13. da Lei
federal n.o 13.303/2016, podqndo contar .-com apoio .metodo16gico e
procedimental do Comity de Elegibilidade e Aconselhamento referido no artigo
10 da mencionada lei :
indycar Diretor estatut6rio que liderar6 a Area de Conformidade. de Gest3o de
Riscos e de Controle Interno, vinculada ao Diretor-Presidente;
apoiar a Area de Conformidade, Gestio de Riscos e de Controle Interno, quando
houver suspeita do envolvimento em irregularidades ou descumprimento da
obrigagao de adogao de medidas necess6rias em relagao a situagao relatada.
por parte dos membros da Diretoria, assegurada sempre sua atuag3o
independente;
aprovar o.C6digo de Conduta e Integridade, a ser elaborado e divulgado pda
Area de Conformidade. de Gest8o de Riscos e de CQntrolc Interns, observadas
as diretrizes estabelecidas pelo Conselho de Defesa dos Capitais do Estado -

aprovar os parametros da estruturagao.do canal de den6ncias;
supervisionar ' a. instituigao de mecanismo de consulta pr6via para solugao de ..nfn,.
dOvidas sobre a aplicag3o do c6digo de Conduta e Integridade; ,!)/>11;?'qq
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xxXlv aprovar a proposta de ampliag6o do limite de despesa com publicldade e
patrocinio elaborada peta Diretoria Colegiada. observado o disposto no art. 93,
$ 2o, da Lei federal no 13.303/16;
aprovar. mediante proposta do Diretor-Presidente, :'as compet6ncias e
atribuig6es das Diretorias;
eleger e destituir os membros da Diretoria e do Comity de Auditoria.

xxxv

xxxVI

Paragrafo Onico - O,acionista controlador. por interm6dio do Conselho
Capitals do Estado - CODEC, poder6 manter interlocugao com os
Co,nselho de Administrag3o, para dar conheclmento de assuntos que
interesse estrat6gico, nos termos da alinea "b", do artigo 116, da Lei n
em especial :

1. eleig3o de membros da Diretoria e do Comity de Additoria;
11. proposta de destinagao do resultado do exercicio;

111. plano de Empregos e Sa16rios;
IV. fixagao ou alteragao de quadro de pessoal;
V. admiss8o de pessoal mediante abertura de concurso pOblico;

VI. celebragao de acordo coletivo de trabalho.

de Defesa dos
meMbros do

considerar de
o 6.404/1976,

CAPITULO VI
DIRETO RIA

Comndsicio e Mandato

ARTIGO 15 - A Diretoria seri composta p6r 5 (cinco) membros, sendo um Diretor-
Presidente, um Diretor de Gest8o Corporativa com atribuig6es financeiras, um Diretor
de Engenharia e Qualidade Ambiental, um Diretor de Avaliagao de Impacto Ambiental e
um Diretor de Controle e Lucent:iamento ambiental, coM as respectivas atribuig6es
fixadas peso Cooselho de Administragao e especificadas em Regimento Interno, quando
neste estatuto n8o especificadas, todos com mandato unificado de 2 (doin) anos,
permitidas 3 (tr6s) recondug6es consecutivas.

Parigrafo 6nico - E condigao para investidura em cargo de Diretoria a assungao de
compromisso com metas e resultados especificos a serem alcangados pda Companhia.

Vacincia e Substituic6es q

ARTIGO 16 - Nas aus6ncias ou impedimentos tempor6rios de qualquer Diretor. o
Diretor-Presidente designar6 outro membro da Diretoria para cumular as fung6es.

Paragrafo primeiro - Nas suas aus6ncias e impediment:os tempor6rios, o Diretor
Presidente sera substituido pelo Diretor por ele indicado.

ARTIGO 17 - Em caso de vacancia, e, at6 que seja eleito um sucessor, o Diretor
Presidente seri substituido, sucessivamente, pelo Diretor respons6vel pda .r6rea
financeira e pelo diretor de idade mats elevada.

Funciona mento

ARTIGO 18 - A Diretoria reunir-sQ-6, ordinariamente, pelo~menos 2 (duas) vezes por

©
m6s e. extraordinariamente, por convocag6o do Diretor-Presidente ou de outfos doin
Diretores quaisquer.
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Parigrafo primeiro - As reunites da Diretoria Colegiada servo instaladas com a
presenga de peso menos metade dos Diretores em exercfcio, considerando-se aprovada
a materia que obtiver a concordincia da maioria dos presented;. no .casa de empate,
prevalecer6 a proposta que contar com o.voto do Diretor-Presidente. /

Paragrafo segundo -. As deliberag6es da Diretoria constargo de ata lavrada em livro
pr6prio e assinada por todos os presented.

Atribuic6es

ARTIGO 19 - A16m das atribuig6es definidas em lei, compete a Diretoria Coldgiada:
Elaborar e submeter a aprovag6o do Conselho de Administragao:
a) a proposta de planejamento estrat6gico, contendo a estrat6gia de lclngo

puzo atualizada com an61ise de riscos e oportunidades para, no minimo, os
pr6ximos 5 (cinco) anos, as diretrizes de agro, metas de resultado e indices
de avaliagao de desempenho;

b) a proposta de plano de neg6cios para o exercicio ahual seguinte, programas
anuais e plurianuais, com indicag6o dos respectivos projetos;

c) os orgamentos de custeio. e de investimentos da Companhia. com
indicagao das fo0tes e aplicag6es dos recursos, bem;como suas alterag6es;

d) a avaliagao do resultado de desempenho das atividades da Companhia;
e) os relat6rios trimestrais da Companhia acompanhados dos'balancetes e

dema is. .d emonstrag6es finan ceiras;
f) anua.Imente; 5 minuta do relat6rio da administragao, acompanhada do

balango patrimonial e demais'demonstrag6es flnanceiras e respectivas notas
explicativas, com o parecer dos Auditores Independentes e a proposta de
destinagao do resultado do exercicio;

g) o Regimento Interno da Diretoria e os regulamentos da Companhia;
h) a proposta de aumento do capitafsocial e de reforma dente Estatuto, ouvido

o Conselho Fiscal, quando for o caso;
a proposta da polftica de pessoal;
a proposta de ampliagao do limite de despesa com publicidade e patrocfnio,
observado o disposto no art. 93; $ 2o, da Lei no 13.303/16.

l

a

i)
j)

11 Aprovar:
a) os crit6rios de avaliagao t6cnico-econ6mica para os projetos de

investimentos,. com os respectivos'pianos de delegagao de responsabilidade
para sua execug5o e, implantagao;

b) o plano de contas;
c) o plano anual de seguros da Companhia;
d) residualmente. dentro dos limites estatut6rios, tudo o que se relacionar com

as atividades da Companhia e que ngo seja de compet6ncia privativa do
Diretor-Presidente, do Conselho de Administragao ou da Assembleia Gerd.

111 Autorizar. observados os limites e as diretrizes fixadas pda lei. por este
Estatuto e pelo Conselho de Administragao:
a) os atom de ren6ncia ou transagao judicial ou extrajudicial, para p6r fih a

litigios ou pend6ncias, podbndo fixar limites de valor para a delegagao da
pr6tica desses atos pele Diretor-Presidente ou qualquer outro Diretor;

b) celebragao de quaisquer neg6cios jurfdicos envolvendo aquislgao, alienagao
ou oneragao de ativos, bem como assungao de obrigag6es em gerd,
quando, em qualquer caso, o valor da transagao ultrapassar a 5%(cinco por
cents) e for inferior a 10% (dez por cento) do capital social.

9 't



ARTIG0 20 - Compete ao Diretor-Presidente;
1. representar a Companhia. ativa e passivamente. em juizo ou fora dele. podendo

ser constituido procurador com poderes especiais, inclusive para ret:eber
citag6es iniciais e notificag6es, observado o disposto no artigo 21, deste
Estatuto;
representar institucionalmente a Companhia nas suas relag6es com autoridades
pOblicas, entidades privadas e terceiros em gerd;
convocare presidir as reunites da Diretoria;
coordenar as atividades da Diretoria;
expedir atom e resolug6es que consubstanciem as deliberag6es da Diretoria ou
que delas decorum;
coordenar a gestao ordin6ria da Companhia, .incluindo a implementagao das
diretrizes e o cumprimento das deliberag6es tomadas pda Assembleia Gerd,
pele Conselho de Administragao e pda Diretoria Colegiada;
coordenar as atividades dos demais Diretofes;
pr6mover a estruturagao organizacional e funcional da empresar observado o
disposto no artigo 14. XXXV, deste Estatuto;
expedir 'as instrug6es normativas que disciplinam as atividades entf'e as
diversas areas da empresa.

+
11.

111.

lv.
v.

VI.

Vll .
VIII.

lx.

Parigrafo Onico. A Area de Conformidade, de Gest3o de Riscos e de Controle Interno
sera vinculada ao Diretor-Presidente.

ReDresentacgo da Companhia

ARTIG0 21 - A Companhia obriga-se perante terceiros:
1. pda assinatura de dots Diretores, sendo um necessariamente o Diretor-

Preslddnte ou o Diretor respons6vel pda area financeira;
11. pda assinatura de um Diretor e 'um procurador, conforme os poderes

constantes do respectivo instruments de mandato;
111. pda assinatura de dots procuradores, conforme os poderes constantes do

respectivo instrumento de mandato;
IV: pda 8ssinatura de um procurador, conforme os poderes constantes do

respectivo instrumento de mandato, nesse caso exclusivamente para a pr6tica
de .atom especificos.

Paragrafo Onico H Os instrumentos de rnandato poderao ser outorgados por
instruments pOblico ou particular, inclusive por meio eletr6nico, com puzo
determinado de validade, e especificarao os poderes conferidos; apenas as
procurag6es para o foro em- gerd terHo puzo indeterminado.

CAPITULO Vll
CONSELHO FISCAL

ARTIG0 22 - A Companhia teri um Conselho Fiscal de funcionamento permanente,
com as compet6ncias e. atribuig6es previ$tas na lei.

Paragrafo 6nico - Compete ao Conselho Fiscal, a16m das atribuig6es previstas em lei,
manifestar-se acerca da proPosta de escolha e destituigao dos Auditores
Independentes, preliminatmente a sua submiss5o ao.Conselho de Administragao ;$

\
V

Ih-.
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ARTIG0 23 - O Conselho Fiscal sera composto por. no minimo, 3 (tr6s) e, no
m6ximo, 5 (cinco) membros efetivos, com igual nOmero-de suplentes, eleitos
anualmente pda Assembleia Gerd Ordin6ria, permitidas 2 (duas) recondug6es
consecutivas.

/

Paragrafo Onico -
assumir6 o suplente

Na hip6tese de vacincia ou impedimento de membro efetivo,

ARTIG0 24 - O Conselho Fiscal r6unir-se-3, ordinariamente, uma vez por m6s e,
extraordinariamente. sempre que convocado por qualquer de seus membros ou pda
Diretoria, lavrando-se ata em livro pr6prio.

RQDresentante dos Acionistas Minoritirios

ARTIG0 25 - E garantida a participagao, no Conselho Fiscal, de representante dos
acionistas minorit6rios, e, dos preferencialistas, se hour'er, e seus respectivos
suplentes, nos tefmos do artigo 240, e da alfnea "a"/ do par6grafo quarts, do artigo
161, ambos da Lei federal n.o 6.404/1976.

Par6grafo Onico - f garantido, ao acionista controlador, o poder de eleger a maioria de
seus membros, nos termos da alfnea ."b", do par6grafo 4o, do artigo 161, da Lei
federal n.o 6.404/1976.

CAPITU LO Vlll
COMITE DE AUDITORIA

ARTIG0 26 - A Companhia teri um Comity de Auditoria, 6rg3o t6cnico de auxilio
permanente ao Conselho de Admlnistragao, competindo-lh6, a16m daquelas
compet6ncias atribuidas em Lei, nos termos definidos em Regimento Interns:

1. -referendar a escolha do respons6vel pda auditoria interna. propor sua
destituigao ao Conselho de Administraggo e supervisionar a execugao dos
respectivos tra balhos;

11. analisar as demonstrag6es financeiras;
111. promover a supervisao e a responsabilizag6o da area financeira;
IV. garantir que a Diretoria desenvolva controles internos efetivos;
V. .. garantir que a auditoria interna desempenhe a contento o seu paper e que.os

auditores independentes avaliem, por memo de sua pr6pria revisao, as pr6ticas
da Diretoria e da auditoria interna:

VI. zelar pelo cumprimento do C6digo de Conduta e Integridade da Companhia;
VII. avaliar a ader6ncia das pr6ticas empresariais ao C6digo de Conduta e

Integridade. incluindo o comprometimento dos Administradores com a difusgo
da cultura de integriddde e a valorizagao do comportamento 6tico;

VIII. monitorar os procedimentos apurat6rios de infragao ao C6digo de Conduta e
Integridade, bem como os eventos registrados no Canal de DenOncias.

ARTIG0 27 - O Comity sera formado por. no minimo, 3 (tr6s) e, na m6ximo, 5 (cinco)
membros, em sua maioria independentes, eleitos e destituiveis peso Conselho de
Administragao, sem mandato fixo, devendo ao menos I (um) dos membros do Co.mita '
possuir reconhecida experi6ncia em assuntos de contabilidade societ6ria.

Paragrafo primeiro . O . Comity sera
Administragao independente.

coordenado por um Conselheiro



Parigrafo segundo - Para integrar o Comity, devem ser observadas as condig6es
minimas estabelecidas em lei. em especial o par6grafo lo, do artigo 25, da Lel federal
n.o 13.303/2016.

Parigrafo terceiro :--A disponibilidade minima de tempo exigida de cada integrante
do comity de auditoria corresponder6 a 30 (trlnta) horas mensais.

ARTIG0 28 - O Comity de Auditoria teri autonomia operacional e orgamento pr6prio
aprovado peso conselho de administraSao, nos termos da Lei.

CAPITULO IX
COMITE DE ELEGIBILIDADE E ACONSELHAMENTO

ARTIG0 29 -A empresa teri um Comity de Elegibilidade e Aconselhamento,
respons6vel peta:i'supervisao do processo 'de indicagao e de avaliag6o de
Administradores e Conselheiros Fiscais, obselvado o disposto no artigo .IO, da Lei
federal n.o 13.303/2016.

Parag
1.

ufo primeiro - O Comity:
emitir6 manifestag3o conclusiva. de modo a auxiliar os acionistas na indicag3o
de Administradores e Conselheiros Fiscais sobre o preenchimento dos requisitos
e a aus6ncia de vedag6es para as respectivas eleig6es;
verificar6 a conformidade do processo de avallagao dos Administradores e dos
Conselheiros Fiscais;
deliberar6 por maioria de votes, com registro em ata, devendo ser lavrada na
forma de sum6rio dos fatos ocorridos, inclusive das dissid6ncias e dos
protestos, e conter a transcrigao apenas das deliberag6es tomadas;
dever6 manifestar-se, no puzo de 7 (sete) dias, contado da 'data de
recebimento das fichas cadastrais :.e documentagao comprobat6ria dos
indicados, sob pena de ser nqticiada a omissgo ao Conselho de Administragao e
ds instincias governamentais competerites.

11

111

lv

Parigrafo segundo - Em caso de manifesta urg6ncia. o Comity se reunir6,
facultativamente. por memo virtual, emitindo sua deliberagao de forma a possibilitar
tempestivamente os procedimentos necess5rios.

Paragrafo terceiro - Ap6s a manifestagao do comity/-a ata dever6 ser encaminhada
pda empresa ao Conselho de Defesa dos Capitais do Estado - CODEC, com solicitag6o
de convocagao de Assembleia Gerd destinada a eleigao dos aprovados.

Parigrafo quatto - Os originais das fichas cadastrais e a documentagao
comprobat6ria examinada devergo ser mantidos em arquivo pda emprdsar

ARTIG0 30 - Og 6rgaos de administragao tamb6m poder3o submeter. ao Comity
solicitagao de car6ter consultivo objetivando o aconselhamento estrat6gico para. o
atendimento do interesse pablico que justlficou a criagao da Empresa, nos. termos do
artigo 160, da Lei federal n.o 6.404/1976.

q

ARTIG0 31 - O Comity seri composto por at6 3 (tr6s) membros, eleitos por
Assembleia Gerd, sem mandato fixo, que poderao participar das reunites do Conselho ..
de Administrag6o, com direjto a voz, mas n3o a voto. g IP-

0'
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Paragrafo Qnico - Os membros do comity devem ter experi6ncia profissional de, no
minimo, 3 (tr6s) anon na Administragao Publica. ou,
3 (tr6s) anos no setor privado, na area de atuagao da empress ou em area conexa.

CAPITULO X
AREA DE CONFORMIDADE, GESTAO DE RISCOS E 'DE CONTROLE INTERNO

ARTIG0 32 - A Companhia teri uma Area de Conformidade, Gestgo de Riscos e de
Controle Interns vinculada ao Diretor-Presidente e liderada por diretor estatut6rio
indicado peso Conselho de Adminlstragao.

Paragrafo primeiro - A area poderd contar com o ' apoio operacional de auditoria
interna e mantel interlocugao direta com o Conselho Fiscal e com o Comity de
Audito ria .

Paragrafo segundo - A area prevista neste Capitulo se reportar6 diretamente.ao
Conse.Iho de Administragao em situag6es em que se suspeite do envolvimento de
membro da Diretoria em irregularidades ou quando integrante da Diretoria se furtar a
obrigagao de adotar medidas necess6rias em relagao a situagao a ele relatada.
assegurada sempre sua atuag3o independente.

ARTIG0 33 - Compete a area. a16m do atendimento is disposig6es aplic6veis do
artigo 9o da Lei federaln.o 13.303/201.6. o seguinte:

l estabelecer political de incentivo ao respeito. is leis, is normas e aos
regulamentos, bem como a prevengao, a detecgao e ao tratamento de riscos de
condutas irregulares, ilicitas e anti6ticas dos membros da Companhia. devendo
para ipso adotar= estruturas e pr6ticas eficientes de controles internos e de
gestao de riscos estrat6gicos, patrimoniais, operacionais, financeiros,
socioambientais e reputacionais, dentre outros, as quads dever5o ser
periodicamente revisadas e aprovadas pele Conselho de Administragao, e
comunic3-las a todo o corpo funcional;
verificar a ader6ncia .da estrutura organizacional e dos processos, produtos e
servigos da Companhia is leis, atom normativos,.poljticas e diretrizes internas e
demais regulamentos aplic6veis;
disseminar a importancia da con.formidade, do gerenciamento de riscos e do
controle.interno, bem como da responsabilidade de cada area da ICompanhia
nestes aspectos;
coordenar os processor de identificagao, classificagao e avaliagao dos riscos a
que este sujeita a Companhia;
coordenar a elaboragao e monitorar os pianos de agro para mitiga(ao dos riscos
identificados, -verificando continuamente a adequaggo e a efic6cia da gestao de

estabelecer pianos de conting6ncia para os principals processor de trabalho da
Companhia;
avaliar o cumprimento das metas previstas nos pianos, projetos e orgamentos,
comprovando a legalidade e avaliando os resultados, quanto a efic6cia e
efici6ndia da gest3o orgament6ria. financeira e patrimonial, nos termos do
artigo 74 da Consjituigao da RepOblica;
identiflcar. armazenar: e comunicar toda informagao relevante. na forma e
tempestivamente. a fim d4 permitir a realizagao dos procedimentos
estabelecidos, orientar a tomada de decisao, o monitoramento de agnes e
contribuir para a realizagao de todos os objetivos do controle interno;

riscos;
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X

xl

verificar a aplicag3o adequQda do .principio da segregagao de fung6es, de forma
que deja evitada a ocorr6ncia de conflitos de interesse e fraudes;
adotar procedimentos de controle interno, .objetivando prevenir ou detectar os
riscos inerentes ou potenciais a tempestividade. a fidedignidade e a precisao
das informag6es da Companhia;
elaborar e divulgar o C6digo de Conduta e Integridade que dever6 ser aprovado
pelo Conselho de Administragao e ficar6 disponfvel no sino eletr6nico da
Companhia, dispondo sobre os padr6es de comportamento 6tico esperados dos
administradores, fiscais, empregados, prepostos e terceiros contratados,
implementando treinamento peri6dico;
elaborar o programa de integridade, observadas as.diretrizes estabelecidas no
Decreto estadualn.o 62.349, de 26 de dezembro de'2016;
submeter a avaliagao peri6dica do Comity de Auditoria a ader6ncia das pr6ticas
empr.esqriais ao C6digo de Conduta e Integridade, 'incluindo o
comprometimento dos Administradores com a difus3o da cultura de integridade
e a valorizagao do comportamento 6tico;
manter canal institucional, que poder6. ser externo a Companhia, para
recebimento de denOncias sobre pr6ticas de corrupgao. fraude, atom ilicitos e
irregularidades que prejudiquem o patrim6nio e a reputagao da Companhia.
incluindo as infrag6es ao C6digo de Conduta e Integridade;
elaborar relat6rios peri6dicos de suas atividades, submetendo-os a Diretoria,
aos Conselhos de Administragao e Fiscal e ao Comity de Auditoria.

Xll

Xlll

Xlv.

XV

Paragrafo primeiro - Os Administradores da Companhia dlvulgarao e incentivargo.o
uso. do canal institucional de denOncia.s, que dever6 assegurar o anonimato do
denunciante por puzo indeterminado e a confidencialidade do processo de
investigagao e apuragao de responsabilidades at6 a publicagao da -decisgo
administratiya .definitiva.

Parigrafo segundo - Sob supervisao do Conselho de Administragao, a Campanhia
dever6 instituir mecanismo de consulta pr6via para solugao de dOvidas sobre a
aplicagao do C6digo de Conduta e Integridade e: definir ' orientag6es em casos
concretos.

CAPITULO XI
AU DITORIA INTERNA

ARTIG0 34 - A Companhia teri Auditoria Interna, vinculada diretamente ao Comity
de Auditoria, regido pda legislagao e regtilamentagao aplic6vel.

Paragrafo Qnico - A area sera respons6vel por aferir:
1. a adequagao dos controles internos;

11. a efetividade do gerenciamento dos riscos e dos processos de governanga;
111. a confiabilidade do processo de coleta. mensuragao, classificagao, acumulag6o,

registro e divulgagao de eventos e. transag6es, visando ao prepare de
demonstrag6es financeiras.

ARTIG0 35 -' A composigao e o detalhamento de suas atribuig6es servo definidos em
Regulamento Interns, aprovado pelo Conselho de Administrag3o.

ARTIG0 36 - Caber6 ao Comity de Auditoria referendar a escolha do respons6vel pda
Auditoria Interna pele Conselho de Administragao, propor sua destituigao aquele e 8
supervisionar a execugao dos respectivos trabalhos. q

d
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ARTIG0 37 - A Auditoria Interna prestar6 apoio operacional a Area de Conformidade,
Gest3o de Riscos e de.Controle Interno.

CAPITULO Xll
REGRAS COMUNS AOS ORGAOS ESTATUTARIOS

Posse, Impedimentos e Vedac6es

ARTIG0 38 .- Os membros dos 6rg3os estatut6rios dever3o comprovar o atendimento
das exig6ncias legais, mediante apresentagao de curriculo e documentagao pertinente
nos termos da normatiza.gao em vigor.

ARTIG0 39 - Os membros dos 6rgaos estatut6rios servo investidos em seus cargos
mediante assinatura de termo de posse lavrado no respectivo livro de atas.

Parigrafo primeiro -. O termo de posse dever6 ser assinado nos 30 (trinta) dias
seguintes a eleig3o, sob pena de sua inefic6cia, salvo justificativa aceita pelo 6rgao
para o qual o membro tiver sido eleito, e dever6 conter a indicagao de pelo ments um
domicilio para recebimento de citag6ds e intimag6es de processes admlnistrativos e
judiciais, relativos a atos de sua gestao, sendo permitida a alteragao do domicilio
indicado somente mediante comunicag6o escrita.

Paragrafo segundo - A investidura flcar6 condlcionada a apresentag3o de declarag3o
de bens e valores, na forma prevista na legislaggo estadual vigente. que dever6 ser
atualizada anualmente e ao t6rmino do mandato;

Paragrafo terceiro - A alterag5o na composigao dos 6rga6s estatut6rios sera
imediatamente comunicada ao Conselho de Defesa dos Capitals do Estado - CODEC.

ARTIG0 40 -' Salvo na hip6tese de renOncia ou destituigao, considera-se
automaticamente prbrrogado o mandato dos membros dos 6rgaos estatut6rios, at6 a
posse dos respectivos substitutos.

Remunerac3o e Licencas

ARTIG0 41 - A remuneragao dos membros dos:.6rg3os estatut6rios sera flxada pda
Assembleia Gerd e nio haver6 acumulag3o de vencimentos ou quaisquer vantagens
em razio das substituig6es que ocorram em virtude de vacancia, aus6ncia ou
impedimento tempor6rio, ou acumulag3o em Conselhos e Comit6s.

Paragrafo primeiro - A remunel'agro'dos membros dos Comit6s sera fixada pda
Assembleia Gerd e. nos casos em que os integrantes do Comity tamb6m sejam
membros do Conselho de Administragao, n3o sera cumulativa.

Parigrafo segundo - Fica facultado ao Diretor, que. na data da posse. pertenga ao
quadra de empregados da Companhia. optar pelo respectiyo sa16rio.

ARTIG0 42 - Os Diretores poderao solicitar ao Cdnselho de Administragao
afastamento por licenga Jiao remuJlerada, desde que por puzo n3o superior a 3 (tr6s)
memes, o qual dever6 ser registrado em ata. 9Bl94Qn
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CAPITU LO Xlll
EXERCIC10 SOCIAL E DEMONSTRAgOES FINANCEIRAS, LUCROS,

RESERVAS E DISTRIBUlgAO DE RESULTADOS

ARTIG0 43 - O exercicio social coincidir6 com o ano civil, ando o qual a Diretoria farc
elaborar as demonstrag6eg financeiras previstas em Lei.

ARTIG0 44 - As agnes ordin6rias ter3o direito ao dividendo minimo obrigat6rio
correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do lucre liquids do exercicio, ap6s as
dedug6es determinadas ou admitidas em lei.

Paragrafo primeiro = O dlvidendo obrigat6rio poder6 ser pago pda Companhia sob a
forma de,juros sobre o capital pr6prio.

Paragrafo segundo : A Companhia poder6 levantar balangos intermedi6rios ou
intercalares, para efeito de distribuig6o de dividendos ou pagamento de juror sobre o
capital pr6prio.

CAPITULO XIV
LIQUIDAgAO

ARTIG0 45 - A Companhia entrar6 em liquidag6o nos castes .previstos em lei.
competindo a Assembleia Gerd, se o casa, dQterminar o modo de liquidagao e nomear
o liquidante, fixando .sua remuneragao.

CAPITU LO XV
M ECANISMO DE DEFESA

ARTIG0 46 - A Companhia assegurar6 aos membros dos 6rgaos estatut6rios, por
meio de seu Departamento Jurldico ou de profissional contratado, a defesa t6cnica em
processos judiciais e administrativos propostos durante ou ap6s os -respectivos
mandatos, por atom relacionados com o exercicio de suas fung6es.

Paragrafo primeiro - A mesma protegao poder6, mediante autorizagao especifica do
Conselho de Administragao, ser estendida aos empregados, prepostos e mandat6rios
da Companhia.

Paragrafo segundo - A forma, os cfit6rios e os limites para a concess3o da
assist6ncia juridica estabelecida neste artigo servo definidos pelo Conselho de
Administrag3o .

\

Parigrafo terceiro - Quando a Companhia n3o indycar, em tempo h6bil, profissional
para assumir a defesa, o interessado poder6 contrat6-1o p6r sua pr6pria conta, fazendo
jus ao reembolso dos respectivos honor6rios advocaticios fixados em montante
razo6vel, se for ao final absolvido ou exonerado de.responsabilidade.

Paragrafo quarto - A16m de assegurar a defesa t6cnica, a Companhia arCar6 com as
custas processuais, emolumentos de qualquer natureza, despesas administrativas e
dep.6sitos para garantia de instincia.

Paragrafo quinto..- O agente que for condenado ou responsabilizado, com sentenga
transitada em julgado, ficar6 obrigado a ressarcir a Companhia os valores
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efetivamente desembolsados, salvo quando evidenciado que agiu de boa-f6 e visando
o interesse da Companhia.

Paragrafo sexto - A Companhia poder6 contratar seguro em favor dos membros dos
6rgaos estatut6rios, e. mediante aprovagao do Congelho de Administragao, em favor
de empregados, prepostos e mandat6rios, para a cobertura de responsabilidades
decorrentes do exercicio de suas fung6es.

CAPITULO XVI
OiSPOSigOES GERAIS

ARTIG0 47 - At6 o dia 30 de abril de cada ano, a Companhia publicar3 o seu quadra
de empregos e fung6es, preenchidos e vagos, referentes ao exercicio anterior, em
cumprimento ao disposto no $ 5o, do artigo 115, da Constitui£6o do Estado de S6o
Paulo

ARTIG0 48 -- Em face do disposto no artigo 101, da Constituigao do Estado de S5o
Paulo, na forma regulamentada peso Decreto estadual n.o 56.677. de 19 de janeiro de
2011, a contratag3o .do advogado respons6vel pda chefia m6xima dos servigos
juridicos da Com15anhia dever6 ser precedida da aprovagao do indicado pele Procurador
Gerd. do Estado, segundo crit6l'ios objetivos de qualificag3o, compet6ncia e experi6ncia
profissional .

ARTIG0 49 - A Companhia dever6 propiciar a interlocug3o direta de seus advogados
com o Procurador Gerd do Estado ou outro Procurador do Estado por ele indicado, com
vistas a assegurar a atuagao uniforme e coordenada, nos limites estabelecidos no
artigo 101 da Constituigao do Estado, observados os deveres-e prerrogativas inerentes
ao exercicio profissional.

ARTIG0 50 - E vedada a indicagao, papa os 6rg3os estatut6rios da Companhia, de
pessoas que se enquadrem nas causas de inelegibilidade estabelecidas na legislagao
federale

Paragrafo primeiro - A proibigao .presente no "caput" dente artigo estende-se is
admiss3es para empregos em comiss8o e is designag6es para fung6es de confianga.

Parigrafo segundo - A Companhia observar6 o artigo lll-A, da Constituigao do
Estado de S6o Paulo, e as regras previstas nos Decretos.estaduais n.o 57.970, de 12
de abril de 2012, e n.o 58.076. de 25 de mano de 2012. bem como as eventuais
alterag6es que vierem a ser editadas.

ARTIG0 51 - A admiss60 de empregados pda Companhia..fica condicionada a
apresentagao de declaragao dos bens e valores que comp6em o seu patrim6nio
privado, que dever6 ser atuali2ada anualmente, bem 'coma 'por ocasi3o do
desligamento.

Parigrafo Onico - A Clompanhia observar6 as regras preVistas no artigo 13. da Lei
federal n.o 8.429, de 2 de junho de 1992. e suas alterag6es posteriores, e no Decret6
estadual ri.o 41.865, de 16-:de junho de 1997, e suas alterag6es posteriores, bem como
as eventuais que vierem a ser editadas.
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ARTIG0 52 --, A Cbmpanhia observar6 o disposto na SOmula Vinculante n.o 13, do
Supremo Tribunal Federal, e no Decreto estadual n.o 54.376. de 26 de mano de 2009,
.bem coHO as eventuais alterag6es.que vierem a ser editadas.

CAPITU LO XVll
DISPOSlgAO TRANSITORIA

ARtIG0 53 - Respeitado o puzo m6ximo previsto nos artigos 140, inciso 111, e 143,
inciso 111, da Lei federal n.o 6.404/1976. os mandates dos 8tuais membros do
Conselho de Administragao e da Diretoria vigorarao at6 que a elelgao de seas
sucessores possa ser. realizada ap6s procedlmento de supervisao de indicagao pel.o
Comjt6 de Elegibilidade e Aconselhamento previsto no artigo 29 e seguintes deste
EstatutoS

Paragrafo 6nico - A prorrogagao dos mandates prevtsta ho "caput" deste artigo nio
afasta a possibilidade de destituigao dos conselheiros de administrag3o e diretores, na
forma dob artigos 140, "caput" e 143, "caput", da Lei federal n.o 6.404/1976, ficando o
eventual substltuto submetido a regra do artigo 150, $3o, da Lei federal.'n.o
6.404/1976.

ARTIG0 54 - Fica autorizado o Conselho de Administragao, no puzo previsto no
artigo 91, "caput", da Lei federal n.o 13.303/2016, a deliberar a respeito do resgate da
totalidade das agnes de titulariddde de acjonistas privados, mediante a aplicagao de
lucros ou reservas, com redugao ou n6o do capital social.

Parigrafo primeiro.n O resgate previsto no "caput" deste artigo:
1. seri realizado.ap6s orientagao especifica emitida pele €onselho de Defesa dos

Capitals do Estado - CODEC;
11. independe de aprovagao por assembleia gerd extraordin6rla ou pda assembleia

especial m4ncionada no artigo 44, $6o, da Lei federal n.o 6.404/1976;
111. dever6 ser precedido por manifestagao do Conselho Fiscal;
IV. s6r6 realizado com base no valor de patrim6nio liquido constante do Oltimo

balango aprovado pda assembleia gerd, nos termos do artigo 91, glo, da Lei
federal n.o 13.303/2016.

Parigrafo segundo - As agnes recebidas gratuitamente. do Estado, em car6ter
fiduci6rio, para fins de atendimento da exig6ncia presents nas redag6es anteriores do
artigo 146 da .Lei federal .n.o 6.404/1976. que, eventualmente, permanegam com
acionistas privados, dever6o ser restituidas independentemente de qualquer
compensagao financeira. * 'g
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