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CAPITULO I
DA DENOMINAçÃO, SEDE, OBJETO E DURAçÃO

ARTTGO 10 - A , sociedade por ações denominada EMAE
Empresa
Metropolitana de Ág!1u e Energla s,n. ¿ parie integrante
da
administração
indireta do Estado de são Paulo, iegendo-se pelo presente Estatuto, pelas
Leis
federais n.os 6.4o4, de 15 de dezem-b_ro de tgzo, J i¡.¡o:,
de 30 de-1unho de
2016, e demais disposições legais aplicáveis.

Parágrafo primeiro - o prazo de duração da empresa é indeterminado.
Parágrafo segundo - A empresa tem sede na capital do Estado
de são paulo.

Parágrafo terceiro - Na medida em que for necessário para
a consecução do
objeto social e observada sua área de aiuação, a empresa poderá
abrir, instalar,
-dependêntias,

manter, transferir

ou extinguir

escritórios, representações

filiais,

agências, sucursais,

ou ainda designar representantes,

disposições legais e regulamentares.

respeitadas

as

ARTIGO 2o - Constitui objeto da empresa:

I'

II'
III.
IV.

v,

vI'
.vIi.

VIII'
IX'

estudar, planejar, projetar, construir, operar

e

manter

produçäo, armazenamento, conservaçåo ä comercializaçäo sistemas de
de energia,
convencionar ou arternativa, para si ou para terceiros;
estudar, planejar, projetar, construir, operar e manter sistemas
tratamento e destinação de resíduos urbanos e industriais, pára fins de
de

geração de energia;

estudðr, planejar, projetar, construir, manter e operar barragens de
acumulação, sistemas hidráulicos e outros empreendimentos destinados
ao

aproveitamento múltiplo das águas, para si ou para terceiros;
estudar, ela.borar, projetar,. executar, explorar ou transferir planos
e
programas de pesquisa e desenvolvimento que visem qualquer
tipo
ou
forma de energia, bem como de outras atividades correlitas à tecnologia
disponível, quer diretamente, quer em colaboração com o.qáãiestatais
ou
particulares;
explorar, isoladamentc ou
...e* _ pafticipação com outras sociedades,
atividades derivadas da utilização
subs¡díár¡a dos bens materiais ou
imateriais de que é detentora em razão da natureza essencial
da sua
atividade g, inclusive, exploração de recursos naturais, bem corno
a
prestação de serviços guer direta ou indiretamente,
se relacione com o seu
objeto;
prestar outros serviços de natureza pública ou privada,
inclusive serviços de
informát¡ca e de sistemas de telecomunicaçõeà, mediãnte
u u*ptorução de
sua infraestrutura, com o fim de jroduzir receitas
alternativas,
complementares ou acessórias;
contribuir, no âmbito de suas atividades, para a preservação
do
ambiente, diretamente ou por meio de purc'eri"s com o setor público, meio
com a
sociedade civil organizada, ou com organizações internacionais,
estimulando
e desenvolvendo a educação ambientãl .r éru área de .oni.Éãã,
atém de
participar em programas sociais de interesse comunitário;
participar, em associação com terceiro^q, de empreendimentos
que propiciem
melhor aproveitamento de seu patrimônio imobìriário; -- a-armação e tráfego de embarcações n" nau"gação interior, fluvial lacustre.
e
I

Parágrafo primeir_o --fåiu"ä!.^ra!Lçäå"oo ,o;
Oùi¿to sociat, a empresa poderá
constituir subsidiárias pare,r.sýplorar;f,oñteç,alternát¡V.áè
o, renováveis para geração
de energia.
Parágrafo segundo - A EMAE e suas subsidiárias poderão participar,
minoritária
ou majoritariamente, do capitar social de empresas'públicarï,
Jrrìáur, o, .o*
elas associar-se, para o desenvolvimento de atividades inseridas
em sóu objeto
social, bem como as definidas no g 1o deste artigo.
CAPÍTULO

cAPrrAL SOCTAL

II
E AçÕES

ARTTGo 30 - o capital social é de Rg 285.411.308,35 (duzentos
e o¡tenta e cinco
milhões, quatrocentos e onze mil, trezentos e oito reais
e trinta e cinco centavos),
dividido em 36'947.084 (trinta e seis milhões, novecentos e quarenta
e sete mil e
oitenta e quatro) de ações, sendo L4J0537a (quatorze
milhões,
setecentos
e
cinco mil, trezentos e setenta) ações ordinárias o"
Ëi"rr"
única e zzL.zat,-i1.¡,(vinte
e dois milhões, duzentos e quárenta e uma mil, setecentos e quatorze)
ações
preferenciais de classe única, todas nominativas
e sem valor nominal.

Parágrafo único - Independentemente de reforma estatutária,
o capital social
poderá ser aumentado até o rimite máx¡mo
d;
R$'i.ire.oso.000,00 (um birhão,
cento e dezesseis milhões. e cinquenta mil reais) meoiante
deliberaião d'o conselho
de Administração e ouvindo-se antes o conserho Fiscar.
ARTTGo 40 - A cada ação ordinária corresponderá um voto
nas deliberações da
assembleia geral.

Parágrafo único
a:

I

II

III
IV

-

As ações preferenciais não terão direito de voto, mas farão jus

prioridade no reembolso do capital, com base no
capital integralizado, sem
direito a prêmio, no caso de liquidação da sociedade;'
direito. de participar dos aumentós de capital, dãcorrentes de
correção
monetária e da capitalização de reservas e lucros, recebendo ações
da
mesma espécie;
direito a dividendos 10o/o (dez por cento) maiores do que os atribuidos
às
ações ordinárias;
direito de eleger e destituir um membro do conselho de Administração
em
votação em separado, nas condições previstas na Lei no 6.404/76
e suas
alterações.

CAPÍTULO III
ASSEMBLEIA GERAL
ARTTGO 50 - A Assembleia Geral será convocada, instalada
e deliberará na forma
da lei, sobre todas as matérias de interesse da .-pr"ru,

Parágrafo primeiro - A Assembleia G,eral também poderá ser convocada pelo
Presidente do conselho de Administração ou pela måioria
dos conselheiros em

exercício.

Parágrafo segundo - A Assembleia Geral será presidida preferencialmente
pelo
Presidente do conselho de Administração ou, nu
zua fatti, péro Coìielhe¡ro de
idade mais elevada.
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Parágrafo terceiro
denrre os
9i Ëi-iiioenfå-rjr.¡ru"rñb,*iÅ: Gerar escorherá, jrópria
presentes, um ou mais Secrétários,"faëültåda
a,r.Jbiiiq€ção de assessoriá
na
empresa.
Parágrafo quarto - A ata da assembleia geral será lavrada na forma de
sumário,
conforme previsto no artigo 130, g 1o, da lé¡ no A.q}q/lø.
cAPiTULo Iv
ADMINISTRAçÃO DA EMPRESA
ARTTGo 60 - A empresa será administrada pelo Conselho de Administração
e pela
Diretoria.
CAPITULO V
CoNSELHO DE ADMINTSTRAçÃO

- o Conselho de Administração é órgão de deliberação cotegiada
responsável pela orientação superior da emjresa.

ARTIGO 70

ARTIGo 8o - o conselho de Administração será composto por no mínimo (três)
3
e
no máximo 11 (onze) membros, eleitosþela Assembieia
Geral, todos com mandato
unificado de 2 (dois) anos a contar da data da erefção, estendendo-se
até a ñ;;e
dos sucessores, permitida a reereição, no máximã' por 3 (três) reconduções

consecutivas.

Parágrafo primeiro - o Diretor-Presidente da empresa integrará o
Conselho de
' Administração, enquanto ocupar aquele cargo.

Parágrafo segundo - Caberá à Assembleia Geral que eleger o Conselho
de
Administração fixar o número total de cargos a serem preenchidos,
dentro do limite
máximo previsto neste Estatuto, e desilna, o ,áu þresidente, não podendo
a
escolha recair na pessoa do Diretor-Presiðente da empresa que também
for
eleito
Conselheiro.

ARTTGO 90 - Fica assegurada a participação de 1 (um) representante
dos
empregados no Conselho de Administração, cóm mandato coincidente
com o dos
demais Conselheiros.

Parágrafo primeiro

- o conselheiro representante dos empregados será
escolhido pelo voto dos empregados, em eleição direta,
vedada a recoñdução para
período sucessivo.
Parágrafo segundo - o Regimento Interno do Conselho de Administração
poderá
estabelecer requisitos de elegibilidade. e outras condições para o
exercíciô do cargo
de representante do-s gqqregados, arém dos r¿q;iriù; e das vedações
do artigo
L7, da Lei federal n.o 13.303 12016,

ARTTGO 10 - É garantida a participação, no conserho de Administração,
de
representante dos acionistas minoritários, com mandato coincidente
com
o
dos
demais conselheiros, nos termos do artigo z3g, da r_ãi re¿eral
n.o 6.4a4/ 1976, e do
artigo 19, da Lei federal n.o 13,303 /ZOt6,
J

Membros Independen$gÉ
ARTTGO 11 - o consél'fio'oe nOmin¡stração ter¿'ã participação de um ou mais
membros independentes, observado o disposto nos artigos L9-e 22, da Lei federal
n.o 13'303/2A16, garantido ao acionista controlador o poder de eleger a maioria de

seus membros, nos termos da alínea "â", do artigo 116, da Lei federal ¡,o
6.404/1976.

Parágrafo único - A condição de conselheiro de administração independente
deverá ser expressamente declarada na ata da assembleia geral que o eleger.
Vacância e gubstituicões
ARTIGO 12 - Ocorrendo a vacância do cargo de Conselheiro de Administração
antes do término do mandato, o próprio Colegiado poderá deliberar sobre a escolha
do substituto para completar o mandato do substituído, ficanAo a ¿ei¡beração
sujeita à ratificação posterior da próxima Assembleia Geral,

Parágrafo único Na vacåncia do cargo do Conselheiro representante dos
empregados, será substituído por outro representante, nos termos previstos no
Regimento Interno do Conselho de Administração.
Funcionamqnto
ARTIGO 13 - O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, uma vez
por mês, e extraordinariamente, sempre que necessário aos interesses
da empresa.
Parágrafo primeiro - As reuniões do Conselho de Administração serão convocadas
pelo seu Presidente,, ou pela maioria dos Conselheiros em exercício, mediante o
envio de correspondência escrita ou eletrônica a todos os Conselheiros e também
ao Estado, por interméd¡o do Conselho de Defesa dos Capitais do Estado - CODEC,
com antecedência mínima de 1-0 (dez) dias, devendo constar da convocação a data,
horário e assuntos que constarão da ordem do dia,

Parágrafo s_egundo

-

O Presidente do Conselho de Administração deverá zelar
para que os Conselheiros recebam individualmente, com a devida ãntecedênc¡a
em
relaçåo à data da reunião, a documentação contendo as informações necessárias
para permitir a discussão e deliberação dos assuntos a serem tratados.
Parágrafo terceiro - As reuniões do Conselho de Administração serão instaladas
com a presença da maioria dos seus membros em exercício, observado o número
mínimo legal e estatutário, cabendo a presidência dos trabalhos ao presidente do
Conselho de Administração ou, na sua falta, ao Conselheiro de idade mais elevada.
Parágrafo quarto - Em caso da ausência ou impedimento temporário de qualquer
membro do Conselho de Administração, este deverá funcionar com os demais
membros, desde que respeitado o número mínimo de conselheiros.

Patágrafo quinto - O Presidente do Conselho de Administração, por iniciativa
própria ou por solicitação de qualquer Conselheiro, poderá .onuocår'diretores
da
Empresa para assistir às reuniões e prestar esclarecimentos ou informações sobre
as matérias em apreciação.

Parágrafo sexto

- As matérias submetidas à

apreciação

do

Conselho de

Administração serão instruídas com a proposta aprovada da Diretoria ou dos óigaãi
competentes da Fmpresa, e de parecer jurídico, quando necessários ao exame da
matéria.
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Parágrafo sétimo - Quãnd,: houver"r'rrot¡vo de,urqêicia, presidente
o
do conselho
de Administraçâo, ou a maioria dos conselheiroé
exercício,
nos termos do
parágrafo primeiro, deste artigo, poderá
"."n;;;;;;Jräun¡oes
exrraordinárias com
qualquer antecedência, r¡cañdo facultada sua
iãarüacao por u¡u tãt.roni..,
videoconferência ou outro meio idôneo.de manirãstaião
oe vontade do conselheiro
ausente, cujo voto será considerado válido para
toaäi
os
efeitos, sem prejuízo da
posterior lavratura e assinatura da respectiva
ata,

Parágrafo oitavo - o conselho de Administração
deliberará por maioria de votos
dos participantes na reuniâo, prevarecendo, em caso
de empate, a proposta que
contar com o voto do conserheiro que estiver presidindo
os trabarhos.
Parágrafo nono - As reuniões do conselho de Administração
serão secretariadas
por quem o seu Presidente indicar e todas as
deliberações constarão de ata lavrada

e

registrada em lirlro próprio, com inclusâo,

de imediato, no Sistema

Informações das Entidades Descentrarizadas - stËoesc.

de

Parágrafo décimo - sempre que contiver. deliberações
destinadas a produzir
.
efeitos perante terceiros,
o extrato da ata será arquivaio no registro de comércio
e
publicado.
Atribuicões
ARTTGO 14 - Além das atribuições previstas em Lei,
compete ainda ao conselho
de Administração:
I' aprovar o planejamento estratégico, contendo a estratégia de longo prazo
atualizada com anárise de
¡¡scos e oportunidades para, no mínimo, os
próximos 5 (cinco) anos, as diretrizer
¿å ãcåo, metas de resultado e índices
de avaliação de desempenho;
II' aprovar o. plano de negócios para o exercício anual seguinte, programas
anuais e prurianuais, com indicação
respectivos projetos;
III' aprovar orçamentos de dispênd¡ôs edos
¡nvestimento, com indicação das fontes
aplicações de recursos;
IV' manifestar-se sobre o reiatório da.administração e as contas da Diretoria;
v' Þromover anualmente a análise do atendim.nto d-, metas e resultados na
execução clo plano de negócios-e da estratégia tle longo pruiá,
devendo
publicar suas conclusões e informá-las à Ãssembleia*
Legís¡aitva
e ao
Tribunal de contas do Estado, excluindo-se dessa obrigação
as informações
de natureza estratégica cuja divulgaçäã fãrru ser comprovadamente
prejudicial ao interesse
vI. fiscarizar e acompanharda aempresa;
execução dos pranos, programas, projetos e
orçamentos;
vII. determinar a elaboração de carta anual de governança e subscrevê_ra;
VIII' aprovar e revisar anualmente
a elaboruçáo . aiuútguçãg Ja- potítica de
transações com partes relacionadas;
IX' promover a divulgação anual oo,relátorio integrado ou de sustentabilidade;
x' definir objetivos e prioridades de políticai ò,iir¡.ut compatíveis com a
área
de atuação da empresa e o seu objeto sociai;
xI' deliberar sobre política de preços ou tarifas dos bens e serviços fornecidos
pela empresa, respeitado o marco regulatório
do respectivo setor;
xII' autorizar a abertura, ¡nstalação
." àagências, sucursais, escritórios e representações;
"*triã" de filiais, dependênctas,
XIII' deliberar sobre o aumento do capital social ãentro do limite autorizado pelo
Estatuto, fixando as respectivas condições de subscrição
e integralização;
xIV. fixar o rimite máximo de endividur"nio
ãi .,np*ru;
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XV

XVI

XVII.
XVIII.
XIX

elaborar

a
oito¡eåä"r, à tuz do ínreresse púbtico
que justificou a c¡çç$9 oq einr:rg^sá, subrieterLo-,
à Ãssem¡teia Gerat;
deliberar sobre emissão de debêntures simples não conversíveis
em ações e
sem garantia rear e,
reração às demaís espécies de debêntu..r, ,oåiã u,
.em
condições mencionadas no g 1o, do artigo 59, da Lei
no 6.404/76;
deliberar sobre o pagâmento de ¡uros,sãbr" o..ujitui próprio'ou
oirtribuição
de dividendos por conta do resurtado do exercí.¡ó;;
årrro
ou
de reserva de
lucros, sem prejuízo da posterior ratificação
o" Àssemureia Gerar;
propor à Assembleia Geral o pagamento
de juros sobre o capital próprio ou
distribuição de divide.ndos por .01-rtu do resuliado
do exercício social findo;
detiberar sobre a porítica de pessoar, incruindo
à ri*ðáà do quaoro, piunã a"
empregos e salários, condições gerais de negociaçãï
coletivu, uo"rturu o"
concurso público para preenchimènto de vagãs Ëiogru*a
de participação
nos Lucros e Resultados;
polítiæi_de]å¡str¡ui¡csä.0*

.

XX

XXI.

XXIT.

XXIII.
XXru.
XXV.

XXVI.

XXWI.

XXVIII.

XXIX
XXX

XXXI

XXXII.

autorizar previamente, mediante provocação da Diretoria
colegiada a
celebração de quaisquer negócios
¡urídicos Ënuoruãn¿o aquisição, arienação
ou oneração de ativos, bem como assunção de oorigaçõåi-'"m -fËi"r,
quando, em qualquer caso, o valor da transáçao
uttrapassar 10o/o (dez por
cento) do capital social;
aprovar a contratação de seguro de responsabilidade civil
em favor dos
membros dos órgãos estatutáños, empregados, prepostos
e mandatários da
empresa;
conceder licenças aos Diretores, observada a regulamentação pertinente;
aprovar o seu Regulamento Interno, que defina claiamente
as åru,
responsabilidades e atribuições e previna situações
de
conflito
com a
Diretoria, notadamente com o seu presidente
i
manifestar-se previamente sobre qualquer proposta
da Diretoria ou assunto
a ser submetido à Assembleia Geral;
avocar o exame de qualquer assunto compreendido na competência
da
Diretoria e sobre ele expedir orientação de caiáter v¡nãrante;
autorizar a constituição de subsidiária ou a participação no capital
social de
outras empresas, na forma dos gg
e
zri,
ao
å.tigo
2o,
deste
Estatuto,
.1o
re¡¡alvad.a a competência da Assembleia
Gerål previstä-no artigo 256, da Lei
no 6.404/76;
discutir, aprovar e monitorar decisões envolvendo práticas de governança
corporativa, política de relacionamento com parte, l"raà¡ãnid*,'ñlíi;;';u
gestão de pessoas, programa de integridade e
código de conduta dos
agentes;
implementar e supervisionar os sistemas de gestão
de riscos e de controle
interno estabelecidos para a prevenção e miúgacào io. principais
riscos a
que es-teja exposta a Empresa, inclusive os riscãs-relacionados
å
integriJaae
das informações contábeis e financeiras e os relacionados
à ocorrêñcià åe
corrupção e fraude;
estabelecer as políticas de porta-vozes e de divulgação
de informações, em
conformidade com a regisração em vigor e com as
merhores práticasj
avaliar os diretore¡ da empresa, noi termos do inciso III,
Lei federat n.o 13-.3o3/-zot6, podendo contar coÀ-ãpo¡ocro artigo 13, da
metooäi¿õüo-e
procedimentar do comi.tê de Eregibiridade e.
Aconserhamãnto;
indicar Diretor estatutário que riderará a Área oã ððnrorridade,
de Riscos e de cont_role Interno, vinculada ao Diretor-Rrãsidente; de Gestão
apoiar a Área de conformidadl, ôãitao de Riscos e Je controle
ïnterno,
quando

houver suspeita do envorvimento em irregularidades

XXXIII

ou
descumprimento da obrigação de adoção de medidaì.necessãria,
ã*iãrucão
à situação relatada, põr parte dos membros da Diretor¡a, assegurada
sempre sua atuação independente;
aprovar o código de conduta e Integridade, a ser elaborado
e divulgado
pela Area de conformidade, de Gestão de 'R¡scos
e ãe controle Interno
6

XXXIV.
XXXV.
XXXVT

XXXVIT

XXXVIIi

obs_ervadas as airþtli{ðs esr¡ååp!ååiOu, pdlo"ädnsetno
de Defesa dos Capitais
'. ,:, ,,,.
do Estado - CODEC; :
I
aprovar os parâmêi¡os qa estruturação do canal de denúncias;
supervisionar a instituição de mecanismo de consurta prévia para
sorução de
dúvidas soþre a apricação do código de conduta e tntJjridade;
aprovar a proposta de ampliação do limite de despeia com publicidade
e
patrocínio elaborada pela Diretoria colegiada, obseivado
o
disposto no art,
93, g 20, da Lei federal no 13.303/16;
aprovar, mediante proposta do Diretor-presidente, as competências e
atribuições das Diretorias;
eleger e destituir os membros da Diretoria e do comitê de Auditoria.

- As atribuições previstas neste artigo serão plenamente
exercidas na administração das subsid¡árias integrais da EMAÈ,
nos termos de seus
estatutos.
Parágrafo primeiro

Parágrafo segundo - As deliberações do Conselho de Administração
atinentes às
subsidiárias integr-ais da EMAE, cónsubstanciadas nas correspondentes
atas das

reuniões, produzirão os mesmos efeitos das deliberuçåãr inseridas
na competência
da Assembleia Geral, nos termos dos artigos LZl, e ðeguintes, da Lei
no 6,4a4/26,
inclusive perante o Registro de Comércio.

Parágrafo terceiro - O acionista controlador, por intermédio do conselho
Defesa dos capitais do Estado - coDEc, poá.ia manter
interlocução com

de
os

membros do Conselho de Administração, para dar conhecimento
de alsuntos que
considerar de interesse estratégico, nos termos da alínea ,,b,,,
do artigã i1o, da Lei
n.o 6.404/1976, em especial:
I.
eleição de membros da Diretoria e do comitê de Auditoria;
proposta de destinação do resultado do exercício;
II.
plano de Empregos e Salários;
III.
IV.
fixação ou alteração de quadro de pessoal;
ad.missão de pessoar mediante abertura de concurso público;
VI.
celebração de acordo coletivo de trabalho
CAPÍTULO VI
DIRETORIA

Composição e Mandato
ARTTGO 15 - A Diretoria será composta por 4 (quatro) membros,
sendo um
Dlretor-Presidente, um Diretor responsável pela áreà'financeira
e
de
relações com
investidores, um diretor responsável peta área operac¡onal,
_
e um diretor
responsável pela área administrativa, com as respectivas atribuições
fixadas pelo
Conselho de Administração e especificadas em Rägimento Interno, quando
estatuto não especificadas, todos com mandato unificado de 2 (dois)'ã*or, neste
sendo
permitidas, no máximo, 3 (três) reconduções consecutivas.

Parágrafo único - É condição para investidura em cargo de Diretoria
a assunção
de compromisso com metas e resultador
a serem àlcançados pela

empresa.

"rp"iíf¡cói

Vacância e Substituiçöes

- Nas.ausências ou impedi.mentos temporários de qualquer Diretor, o
Diretor-Presidente designará outro membro da Diretória para
cumularas funções.

ARTIGo 16
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parágrafo único.* ruufl stjçå auqéñciåå'e
¡mpba¡lå.Þntos temporários, o DiretorPresidente será

subs.tity,i(t
DiriqÇ@r'çór ete i.ùOicaüo e, se ndo houver indicação,
,¡,1elo
pelo Diretor responsávet' þ"ela
área finance¡ra,

ARTTGO 17 - Em caso de vacåncia, e, até que seja eleito um sucessor,
o Diretor
Presidente será substituÍdo, sucessivamente, pelo Diretor responsável
pela área
financeira e pelo Diretor de idade mais elevada.

Fun-cionamento

ARTIGO 18 - A Diretoria reunir-se-á, ordinariamente, pelo menos 2 (duas; vezes
por mês e, extraordinariamente, por convocação do Diietor-presidente
ou de outros

dois Diretores quaisquer.

Parágrafo primeiro - As reuniões da Diretoria Colegiada serão instaladas
com a
presença de pelo menos metade dos Diretores erñ
exercício, considerando-se
aprovada a matéria que obtiver a concordância da maioria
dos presentesl no caso
de empate, prevalecerá a proposta que contar com o voto
do Diretor-presidente.
Parágrafo segundo.- As deliberações da Diretoria constarão de ata lavrada
em
livro próprio e assinada por todos os presentes.
Atribuicões_

19

- Além das atribuições definidas em lei, compete à Diretoria
Colegiada:
I. Elaborar e submeter à aprovação do conselho de Administração:
a) a proposta de planejamento estratégico, contendo a estiatégia de longo
prazo atualizada com análise de riscos e oportunidades parajno
mínim-o,
os próximos 5 (cinco) anos, as diretrizes àe ação, metas dó resultado
e
índices de avaliação de desempenho;
b) a proposta de plano de negócios para o exercício anual seguinte,
programas anuais e plurianuais, com indicação dos respectivos projetos;
'empreså,
c) os orçamentos de custeio e de investimentos
da
com a
indicação das fontes e aplicações dos recursos, bem como suas
alterações;
d) a avaliação do resultado de desempenho das atividades da ernpresð;
e) os relatórios trimestrais da empresa acompanhados dos
bilanceies e
demais demonstrações financeiras;
0 anualmente, a minuta do relatório da administração, acompanhada do
balanço patrimonial e demais demonstrações finan.åir". e respectivas
ARTTGo

g
h

i)

i)

notas explicativas, com o parecer dos Auditores Independenies
ea
proposta de destinação do resultado do exercício;
o Regimento Interno da Diretoria e os regulamentos da empresa;
a proposta de aumento do capital social e de reforma deste Êstatuto,
ouvido o Conselho Fiscal, quando for o caso;
a proposta da política de pessoal;

a

proposta de ampliação

do limite de

despesa com publicidade

e
patrocínio, observado o disposto no art.93, g 2b, da
Lei no r3.303/16;
k) a proposta de constituição de subsidiária, ou da participação
no'.àpit"t
social de outras empresas, na forma dos
$$ 1o e 2o do artigo 2o deste
Estatuto.

II

Aprovar:

a) os critérios de
investimentos,

avaliação técnico-econômica para

com os respectivos planos

responsabilidade para sua execução e implantação;

de

os projetos
delegação

de
de

8

,-

gôsJ

:,

q

b) o ptâno de contBs;
;
c) o plano anual dè.sQgurosqA;emlôresa;,i

:

I

Þ¡

., ,

!.,

,

:

d) resrouarmente, dentro dos limites estatutários,
tudo o que se relacionar
com as atividades da empresa e que não seja ae
comfetenc¡a ônuui¡uå
do Diretor-presidente, do conserho de Administraçao
åu da Assembleia
Geral.

III'

Autorizar, observados os limites e as diretrizes fixadas pela
lei, por este
Estatuto e pelo Conselho de Administração:
a) os atos de renúncia ou transação ¡uoicial ou extrajudicial, para
por fim a
litígios ou pendências, poden¿å rixar limites dà vator para
a
detegação
da
prática desses atos pelo Diretor-Presidente ou qualquer
outro
Diretor;
b) celebração de quaisquer negócios ¡uríoiios envolvendo
aquisição,
alienação ou. oneração de ativos, bem ðorno assunção de obrigåções
em
geral, quando, em quarquer caso, o varor da
traniação
urtraõassar
5olo
(cinco por cento) e for inferior a lbo/o
ldez pài cento) ão cãpitäìoc¡al.

ARTIGO 2O - Compete ao Diretor_presidente:
I. representar a empresa, ativa e. passivamente, em juízo ou fora dere,
podendo ser constituído procuradoi .orn poJ"iãr
especiais, inclusive para
receber citações iniciais e notificações, obserurJo
o disposto no artigo 21,
deste Estatuto;
TI.

III
IV
V

VI.

WI
VIII
IX.

representar institucionalmente

a

empresa nas suas relações

com
autoridades públicas, entidades privadas e terceiros
em-gerar;
convocar e presidir as reuniões da Diretoria;
coordenar as atividades da Diretoria;
expedir atos e resoluções que consubstancíem as deliberações
da Diretoria
ou gue delas decorram;
coordenar a gestã0. ordinária da empresa, incluindo
a implementação das
diretrizes e. o cumprimento das deribera_çõei t"*äo"i pitu
n.r"*breia Gerar,
pelo conselho de Administraçäo e pera Diretoria
coteô¡ããa;
coordenar as atividades dos demais Diretores;
promover a estruturação organizacional e funcional
da empresa, observado
o disposto no artigo 14, XXXÝII, deste Estatuto;
expedir as instruções normativas que disciplinam as atividades
entre as
diversas áreas da empresa.

Parágrafo único. R Área de conformidade, de Gestão
de Riscos e de controle
Interno será vinculada
ao Diretor-presidente.

RepresqntaÈão da em pre,çA
ARTIGO 21 - A empresa obriga-se perante terceiros:
I' pela assinatura de doÈ Diretores, sendo um necessariamente o DiretorPresidente o.u o Di¡etor responsáver
área financeira;
II. pela assinatura de um Diretor e pera
um procurador, cónforme os poderes
constantes do respectivo instrumento
mandato;
III' pela assinatura de dois procuradores,deconforme
os poderes constantes do
respectivo instrumento de mandato;
IV' pela assinatura de um procurador, conforme os poderes constantes
do
respectivo instrumento de mandato, nesse caso exclusivamente
para a
prática de atos específicos.

Parágrafo único

determinado

- os instrumentos de mandato serão outorgados com prazo
de varidade e especificarão o, pÀoãi"s
conferidos; apenas

procurações para o foro em geral terão prazo
indeterminado,

as

I

cAþff{iro

vri

I

coNsHr!.!Ð Frsç4tARTTGo 22 ' A empresa terá um conselho
Fiscal de funcíonamento permanenre,
com as competências e atribuições previstas na
leí.

ARTIGO 23 - o conserho Fiscar será composto por,
no mínimo, 3 (três) e, no
máximo, 5 (cinco) membros efetivos, cor igual número
anualmente pela Assembleia Geral ordinária,- pËrr¡iiour de suprentes, ere¡tos
2 (duas) reconduções
consecutivas.

Parágrafo único

-

assumirá o suplente.

Na hipótese de vacância ou impedimento de
membro efetivo,

ARTTGo 24 - o conselho Fiscar reunir-se-á, ordinariamente,
uma vez por mês
extraordinariamente,
que convocado por quarquer de seus membros e,
.sempre
ou
pela Diretoria, lavrando-se ata åm livro próprio.'

ATTr.Go 25 - É garantida a participação, no conselho
Fiscal, de representante dos
acionistas minoritários,. e, dos pràferenciaristas,
se
houver,
e seus respectivos
suplentes, nos termos do.artigo 240,
alínea.iu,ilo parágrafo quarto, do artigo
1gl
161, ambos da Lei federal n.o O.qOq'/Ig76.

Parágrafo único - É garantido, ao acionista controrador, poder
o
de ereger a
maioria de seus membros, nos termos da aríne" .'bl,parágrafo 40, do artigo
ào
161, da Lei federal n.o 6.404/I976.
CAPÍTULO VIII
COMITÊ DE AUDITORTA

ARTTGo 26 - A empresa terá um comitê de
permanente ao conselho de Administração,Auditoria, órgão técnico de auxílio
competindo_lhe, além daquelas
competências atribuídas em Lei, nos termos ãefin¡dos
äm Regimento Interno:
I. referendar a escorha do responsávet perà lro¡tor¡internã, propor sua
clestituição ao conselho de Administ.açãó ì iuperv¡sionar
a execução dos
respectivos tra bal hos;
II. analisar as demonstrações financeiras;
III. promover a supervisão e a responsabiiizaçåo da área financeira;
IV. garantir que a Diretoria desenvorva contróres internos efeflvos;
v' garantir que a auditoria interna desempenhe a contento o seu papel
e que
os auditores independentes avariem, por meio de
própria
sua
revisão,
as
práticas da Diretoria e da auditoria ¡nterna;
w' zelar pero cumprimento do código conãuta e Integridade da
empresa;
vII' avaliar a aderência das práticasdeempresariaL
ao
código
de
conduta e
Integridade, incluindo o comprometimento dos Administradores
com a
difusão da cultura de integrida¿'e e a vatorizlçaã-¿o
comportamento
ético;
VIII' monitorar os procedim"ntãs apuratórios oe ìnñãcão ao código de
conduta e
Integridade, bem como os eventos registradãs no
canal de Denúncias.
ARTTGO 27 - o comitê será formado por, no
mínimo,
3 (três) e, no máximo, 5
-ere¡tòs
(cinco) membros, em sua maioria independentei,
e oãstituíveis pelo
conselho de Administração, sem mandato fixo,
oevendo ao menos 1 (um) dos
membros do comitê possuir reconhecida experiênc¡a
em assuntos de contabilidade
societária.

r0

Parágrafo primeiro -.i d"lðomiqé':ddiå coofild¡aUo por
um Conselheiro de
Administraçãoindependerite,: i ;" :
¡ú¡

'ï.

rt

Parágrafo segundo - Para íntegrar o comitê, devem ser
observadas as condições
mínimas estaberecidas em re¡, e]n especiar o' paragraro
10, do artigo 25, da Lei
federal n.o 13.303 /ZOL6.
Parágrafo terceiro - A disponibílidade mínima de tempo
exigida de cada
integrante do comitê de auditoria corresponderá
à ¡o (ìrinta) horas mensais,
ARTTGo 28

- o

comitê de Auditoria terá autonomia operacional e orçamento
da Lei,
"or'termos

co

rrÊ

próprio aprovado pelo conselho de admínistracao,
M

D

E

E LE G

r

fåitt^h"rtl.o n*
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ARTTGo 29 - A empresa terá um comitê de Elegibilidade
e Aconsethamento,
responsáver pera supervisão do processo
de
inãicação e de avariação de
Administradores e conselheiros Fiscais, observado
o disposto no artigo 10, da Lei
federal n.o 13.303 1ZOL6.
Parágrafo primeiro - O Comitê:
I' emitirá manífestação conclusiva, de modo a auxiliar os acionistas na
indicação de Administradores e conselheiros Fiicais
sobre o pieeicnimento

II'
III'

ry'

dos requisitos e a ausência de vedações para as respectivas
ereições;
verificará a conformidade do processo de avaliação
dos Administradores e
dos Conselheiros Fiscais;
deliberará por maioria de votos, com registro em ata,
devendo ser lavrada
na forma de sumário dos fatos ocorridos, inclusive das
dissidências e dos
protestos, e conter a transcrição apenas
das
deriberações
t;*;;;;
deverá manife.star-se, no prazo 'de z (setej dias,
contado da

data de
recebimento das fichas cadastrais . oocróentaçâo
.orprobutóriu
dos
indicados, sob pena de ser noticiada a omissão
ao
conserho
de
Administração
e às inståncias governamentais competentes.

Parágrafo segundo - Em caso de. ma.nifesta urgência, o
se reunírá,
facultatlvamente' por meio virtual, emitindo sua deriËeru;ã; J. comitê
ì.i,-,".,îu-;ossibiritar
tempestivamente os procedimentos necessários,

- Após a manifestação do comitê, a ata deverá ser
-rrtu¿o
enc¿minhada pera empresa ao conserho dä Defesa
dos
ôapitaii¿o
coDEc, com solicitação de convocação de Assemoreìã cer"l
destinada à eteição dos
Parágrafo terceiro

aprovados.

Parágrafo quarto

-

. .os originais
comprobatória examinada
deverão ser

das fichas cadastrais e a documentação
mantidos., áiqìiuo pela empresa.

-

ARTTGO 30 os órgãos de administração também poderão
submeter ao comitê
solicitação de cará.ter consultivo objetivando o
u.onrälÀamento estratégico para o
atendimento do inte.resse público qúe ju,slificou a criação
da Empresa, nos termos
do artigo 160, da Lei federal n.o O.+aq/ßlø.
ARTTGO 31
o comitê será composto por a!é 3 (três) membros, ereitos por
Assembleia Geral, sem mandato fiio, que poderão participar
das reuniões do
conselho de Administração, com direito a voz,
mas não å uoto.

-

ll

,oo

aalo

èri

Parágrafo único - os,rîdr]'l[lros dô'c"orïiitê dsienri"ter
exper¡ência profissionat de,
"
ån,ii" : na . ] . nåfirinistraçao púbtica,
ilrQé¡
ou,
3 (três) anos no setor piirlado, na

rìo mínímo,

áiåa

Ánea DE .'NF.RMTDADE,

¿"ä

"tr"c¿;

åå'.-p."ru

GEJ;lTlTtlrä.rs

E DE

ou em área conexa.

coNrRoLE rNrERNo

ARTIGo 32 - A empresa terá uma Área de conformidade,
Gestão de Riscos e de
controle Interno vinculada ao Diretor-Presidente e liderada por
diretor
indicado peto Conselho de Administração.

estatutário

Parágrafo primeiro - A área poderá contar com o apoio operacional
de auditoria
interna e manter interlocução direta com o conselho
Fiscal e com o comitê de

Auditoria.

Parág.rafo segundo - A^.área prevista neste Capítulo
se reportará diretamente ao
conselho de Administração em situações em qrã
r.-tutpeite do envolvimento de
membro da Diretoria em irregularidad-es o, qrundo
integrante da Diretoria se furtar
à obrigação de adotar mediãas necessáriãr-ãr iéläcäo à situação
a ele relatada,
assegurada sempre sua atuação independente.
ARTTGo 33 - compete à área, além do atendimento às
disposições aplicáveis do
artigo 9o da Lei federal n.o 13,303 /ZOL6, o seguintãr-I' estabelecer políticas de incentivo ao*respeito ås leis, às normas e aos
regulamentos, bem como à prevenção, à dètecção
ao iruiãr"ïiä de riscos
de condutas irregulares, ilicitas e ant¡ét¡cas dose memuroi
áãdevendo para isso adotar estruturas
piáti.u, eficientes de "rnpr".u,
controles
internos e de gestão de riscos estratégibos,
"
patrimoniais, operacionais,
financeiros, socioambientais e reputaciónais, dentre outros,
as quais
deverão ser periodicamente revisãdas e a jrovadas pelo
conselho
de
Administração, e comunicá-ras a todo o corpo funcionar;
II' verificar a aderência da estrutura organizaiional e dos processos, produtos
e
serviços da empresa às leis, atos noimativos, políticas
L ¿¡råiiirälnrernas e
demais regu lamentos aplicáveis;
III' disseminar a importância da conformidade, do gerenciamento de riscos e do
controle lnterno, bem como da responsabilidaie de cada área da
empresa
nestes aspectos;
IV' coordenar os processos de identificação, classificação e avaliação dos riscos
a que está sujeita a empresa;
v' coordenar a-elaboração e monitorar os planos de ação para mitigação dos
riscos identificados, verificando continuamente a adéquação
e a Jf¡.á.¡u ou
gestão de riscos;
vI' estabelecer planos de contingência para os principais processos de trabalho
da empresa;

wL

VIII'
IX.
x'

avaliar

o

cumprimento

dul

metas previstas nos pranos, projetos

e
orçamentosr comprovando a legalidade e avaliando os lesultuåoi
quanto à
eficácia e eficiência da gestão-orçamentária, financeira patrimonial,
e
nos
termos do artigo 74 da Constituição Oa RepúOtica;
identificar, armazenar e comunicar toda ìnformação relevante,
na forma e
tempestivamente, a fim de permitir a rearizãção dos roc"oimentos
f
estabelecidos, orientar a tomada. de decisão, o
monitoramento de ações e
contribuir para a realização de todos os objetiios do controle
verificar a apricação adàquada do princípiå oi-u"gregação interno;
forma que seja evitada a ocorrência'de conflitãs oe întãreise de funções, de
À iruuã"r;
adotar procedimentos de controle interno, onj"tìuunoo prevenir
ou detectar
os riscos inere-ntes ou potenciais à tempesiividade, å r¡¿ãJigÀ¡dade
eà
precisão das informações da empresa;

t2

{or
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XI

XII.
XIIT.

XIV

XV.

ij

I

t }d
tln

ii

.J !!¡

elaborar e divulg r"'ö: códiOö,idê'cond,titalþ lntegridade que deverá
ser
aprovado pelo CþnEelno cje:,Adrtr¡nistráçãä':e ficãrá disponível no sít¡o
eletrônico da emþ'r'esa, dispciñdd"sobre ös'pädrões-J".o¡1portamento
ético
esperados dos administradores, fiscais, empregados, prepostos
e terceiros

contratados, i m plementa ndo trei na mento periódìco
;
elaborar o program.a de integridade, observadas as diretrizes estabelecidas
no Decreto estadual n.o 62.349, de 26 de dezembro de 2016;
submeter à avaliação periódica do Comitê de Auditoria a aderência das
práticas empresariais ao código de conduta e Integridade,
incluindo o
comprometimento dos Administradores com a difuião da cultura
de
integridade e a valorização do comportamento ético;

manter

canal institucional, que poderá ser exierno à empresa, para
recebimento de denúncias sobre práticas de corrupção, fraude,
atos ilicitos e
irregularidades que prejudiquem o patrimônio e'u ."putução da *rnpr"ru,
incluindo as infrações ao código de ionduta e Integr¡dade;
elaborar relatórios periódicos de suas atividades, súbmetendo-os
à Diretoria,
aos conselhos de Administração e Fiscal e ao comitê de Auditoria.

Parágrafo primeiro - os Administradores da empresa divulgarão e incentivarão
uso do canel institucional de denúncias, gue deverá assegurar o anonimato doo
denunciante por prazo indeterminado e a confidencial¡dãoe do processo
de
investigação e apuração de responsabilidades até a publicação da
decisäo
administrativa definitiva.
Parág.rafo segundo - Sob supervisão do Conselho de Administração, a
deverá instituir mecanismo de consulta prévia para -iolução de ¿luiäas empresa
sobre a
aplicação do código de conduta e Integridade e definir orientações
em casos

concretos.

CAPÍTULO XI

AUDITORIA INTERNA
ARTTGO 34 - A empresa terá Auditoria Interna, vinculada diretamente
ao Comitê
de Auditoria, regido pela legislação e regulamentação aplicável.

Parágrafo único - A área será responsável por aferir;

a adequação dos controles irrLernos;
IÏ']. a efetividade do gerenciamento dos riscos e dos processos de governança;
III. a confiabiridade do processo _ de coreta, mensuração, classificação,

acumulação,. registro e divulgação de eventos
preparo de demonstrações financeiras.

e

transãções, visando ao

ARTTGo 35 - A composíção e o detalhamento de suas atribuições
serão definidos
em Regulamento Interno, aprovado pero conselho de Administråção.

ARTIGo 36 - Caberá ao Comitê de Auditoria referendar a escolha do responsável
pela Auditoria Interna pelo Conselho de Administração, propor
sua destituição

àquele e supervisionar a execução dos respectivos trabarhos,

ARTTGo

37 - A

Auditoria Interna prestará apoio operacional

Conformidade, Gestão de Riscos e de Controle Internb,

à Área de

t3
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ARTTGo 38 - os membros dos órgãos estatutários
deverão comprovar
atendimento das., exigências legais, -mediante apresentaçao
de currícuro
documenração pertinente nos term-os áa noimãtizãc#em
vigor.

o
e

ARTTGO 39 * os membros dos órgåos estatutários
serão investidos em seus
cargos mediante assinatura de termo de posse
lavrado no respectivo livro de atas.

Parágrafo primeiro -. o termo de posse deverá
ser assinado nos 30 (trinta) dias
seguintes à eleição, sob pena oe sui. ¡ner¡cåi¡a,
rur*
¡ìrrt¡ficativa aceita pelo órgão
para o qual o membro tiver sido eleito,
e deverá contär
a indicação de pelo menos
um domicílio para recebimento de citaçõãs e - intimações
de processos
administrativos e judiciars, rerativos a atos de
gestão, sendo permitida a
sua
alteração do domicírio indicado somente mediante
comunicação escrita.

segundo - A investidura ficará condicíonada à apresentação
de
declaração de bens e valores, na forma, prevista na
legislação
deverá ser aruarizada anuarmente e ao têrminììóïãñàrto. estadual vigente, que
Parágrafo

Parágrafo terceiro - A. alteração na composição
órgãos estatutários será
-oos
imediatamente comunicada ao -conselho då oåiesados
capitais do Estado
coDEC.
ARTTGo 40

- salvo na hipótese de renúncia ou destituição, considera-se
automaticamente prorrogado o mandato dos membro,
ào, órgãos estatutários, até
a posse dos respectivos substitutos.
Remunerac.ão e Licenç?s
ARTTGo 41 - A remuneração dos membros
dos órgãos estatutários será fixada
pela Assembleia Geral e náo haverá acumulação
dã vencimentos ou quaisquer
vantagens em razão das substituições qu" oi".ruÃ
em virtude de vacâncra,
ausência ou impedimento temporário, ou acumulação
em Conselhos e Comitês.

Parágrafo primeiro - A remuneração dos membros
dos comitês
fixada pela
Assembleia Gerar
nls casos em q,ue os integrantes do comitêserá
t"rué,
1l
sejam
membros do conselho de Administraç'ão, não será
.r'",,'rr"t¡uu.
Parágrafo segundo - Fica facurtado ao Diretor,
na data da posse, pertença
ao quadro de empregados da empresa, optar peto QU€,
räsjectivo sarário.
ARTTGo 42 * os Diretores poderão solicitar ao
conselho de Administração
afastamento por ricença não remunerada, oesJe qu"
Ëo,. prazo não superior a 3
(três) meses, o qual déverá ser regisirado em ata,

ExERcÍcro.:9II.L_."#åilJ_iff
RESERVAS E

åtJ¡_FrNANcErRAs,LUcRos,
DrsTRrBurçÃo
DE RECUTTADOS

Artigo 43 - o exercício social coincidirá com o ano civil,
findo o qual a Diretoria
fará elaborar as demonstrações
financeiras previstas em rei.

l4

dtr

a¡€ì
'<
ú¡¡

1¡C

.l.t¡c

*t

rúJ

Artigo 44 - Do lucro líquirfc do.êReftlCio, após'{s deduções
determinadas ou
admitidas em lei, será d{strx6uído iun
"div¡dendci obrTgatório de, no mínímo z5ÿo
(vinte e cinco por ce.ntu¡, 'assegu'raÅàð,,
¿i uçåar;þiererenciais a vantagem

de
percepção de dividendos L0o/o
loez por centoj maiores do que os atribuídos às
ações ordinárias.

Parágrafo primeiro. o dividendo poderá ser pago pera
empresa sob a forma de
juros sobre o capital próprio.
Parágrafo segundo. A Administração d_a EMAE poderá propor
å deliberação da
Assembleia Geral a destinação de árc zs"to
por
.
cinco
tiuienia
cento) do lucro
líquido ajustado para a consfituição das Reservas
eståtutdrra, u6ãi*o ãisãíim¡naous,
sem prejuízo do que trata o artigo 44 deste Estatutoi
I' Reserva para .Recomposição de Ativos: destinada à formação de fundo para
a realização dos investimentos visando å moããrnização técnica
das usinas
da EMAE e, também, para os investimentos necessários
às
melhorias
e
expansão;

II'

Reserva para outorga: destinada å formação
de fundo para concentrar
recursos financeiros exclusivos para que a EMAE
dê continuidade às suas
atividades, seja pela aquisição onerosa da própria concessão
ou de qualquer
outra que lhe permita cumprir o seu ob¡eto'soiial.

Parágrafo terceiro - os saldos das Reservas Estatutárias,
demais Reservas de Lucros, exceto as para contingências, em con3unto com as
de Incentivos Fiscais e
de Lucros a Rearizar, não poderá urtrapassar o capitar
sociar integralizado.

Parágrafo quartg

empresa poderá levantar balanços intermediários ou
p"g"r*nto de juros sobre

.. Ide dísiribuição
intercalares para efeito
de dividendoi ou
o capital próprio,
CAPÍTULO Xry
LTQUIDAçÃO

ARTIGO 45 - A empresa entrará em liquidação nos casos previstos
em tei,
competindo à Assembleia Geral, se o caso, determinar
o
modo
de
liquidação
e
nomear o liquidante, fixando sua remuneração.
CAPÍTULO XV
MECANISMO DE DEFESA
ARTTGo 46 - A empresa assegurará aos membros
dos órgãos
meio de seu Departamento Jurídico ou de profissional contratado, estatutários, por
a defesa técnica
em processos judiciais e administrativos propostos durante
ou após os respectivos
mandatos, por atos reracionados com o eiercício o"
iuai funções,

Parágrafo primeiro. - A mesma proteção poderá, mediante
autorização específica
Administração, ser estendida aos empregados, prepostos

do conselho de

mandatários da empresa.

e

Parágrafo segundo * A forma, os critérios e os limites para
a concessäo da
assistência iurídica estabelecida neste artigo seräo
Jefinidos
pelo
conselho de
Administração.
Parágrafo terceiro - Quando a empresa não.indicar,
em tempo hábil, profissional
para assumir a defesa, o interessado poderá
contråtã-to poi ruã ói¿pri, conta,
fazendo jus ao reembolso dos respectivos honorários
advocatícios fixados em
montante razoável, se for ao final absolvido ou
oe responsabilidade.
"*onéraão
l5

Parágrafo quarto - Alérn cle'åssegr,lrarÌïuefesa;tééirica,
a empresa arcará com as
custas processuais, e.1orÿ-;me;rìt9s oï q.,aröuÀ,
À.trìå;",
despesas
administrat¡vas e
,,
depósitos para garant¡a d.ê"inltånc¡a.,:

.,

,

Parágrafo quinto - o agente que for condenado
ou responsabirizado, com
sentença transitada em julgado, ficará obrígado
I
ì"Jrur.¡,.
efetivamente desembotsãaõs, sarvo quandó evidenciado à empresa os vatores
que agiu de boa-fé e
visando o interesse da empresa,
Parágrafo sexto - A empresa poderá contratar
órgãos estatutários, e, mediante aprovação ¿oseguro em favor dos membros dos
ionierho de Administração, em
favor de empregados, prepostoj
responsabilidades decorrentes do exercicio
¿" iraï;;;;å-r.

Arbitraoem
ARTTGo 47 - Poderão ser solucionadas,
arbitragem, as divergências
entre acionistas e a sociedade, ou entremediante
acionistas controladores e acionistas
minoritários.
CAPÍTULO XVI

DrsPosrçöes cene¡s

ARTTGo 48 - Até o dia 30 de abril de cada
ano, a empresa publicará o seu quadro
de empregos e funçõesr preenchidos e vagos, referentes
ao exercício anterior, em
ao disposto no g 5o, do arrigrc 115, da consrtuição
do estaåã ¿u sao
;:ll3:'r.rro
ARTTGO 49 - Em face do disposto no artigo
L01, da constituição do Estado de são
Paulo, na forma regulamentaåa pero Decrelo estaduar
de 2011, a contratação do advoiado responsávet pãtan.o sa.øzl, de 19 de janeiro
in*riu máx¡ma ãos-serviços
-ser
jurídicos

da empresa deverá
precedida
do indicado pero
.oå apiovaçao
Procurador Gerar g:
segundo
critérios
ïb¡"tiuo,
de quarificação,
.Estado,
competência e experiência profiss¡onjl.

ARTTGo 50 - A eTpre.sa. deverá propiciar a interlocução
com o Procurador Geral do Estado ou outro Procurador direta de seus advogados
do Estado por ele indicado,
com vistas a assegurar a atuação uniforme .
.ooioènãdà, nos limites estabelecidos
no artigo 101 da constituição do Estado, observa¿ós-òs
deveres e prerrogativas
inerentes ao exercício profissional,

ARTTGo 51 - É vedada a indicação, parð os órgãos
estatutários da empresa, de
pessoas que se enquadrem nas causas de
inelegibilidade
estabelecidas na
legislação federal.

Parágrafo primeíro - A proibição presente no.',caput,,
deste artigo estende-se às
admissões para empregos
em comissão e às ããiiqnacoes para funções de
.
':
confiança.
Parágrafo segundo - A empresa observará o
artigo 111-A, da constituição do
Estado de são Paulo, e
previstas
nos
Decrätos
estaduais n.o s7.97o, de
1sj-egras
12 de abril de 2012, e n.o
58.-076, de 25 de maio aelõtz, bem como
as eventuais

alterações que vierem a ser editadas.

ARTTGO 52 - A admissão de empregados pela
apresentação de decraração dos bens e varores qr"empresa fica condicionada à
privado, que deverá ser atuarizada anuarmente, ào.põem o seu patrimônio
uÀm como por ocasião do
desligamento.
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Parágrafo único - A e.$Rrêsa obsarvará as
federal n'o B.4ze, d"^ 2;.orjynnqiei tgsz, regraåprevistas no artigå 13, da Ler
dísüd arterações posteriores, e no
Decreto estaduar ¡.o rfu.das, ¿L.ta""oã'j*{ht;Ë

rew,
posteriores, bem como as eventuais que
vierem a ser editadas,

u'rùui atterações

ARTTGo 53 - A empresa observará
o disposto na súmula vínculante n,o 13, do
supremo Trrbunar Federar, e no Detreto
estaduar n.o s4,376, de 26 de maio de
2009, bem como as eventuais arteraçõe, qr"
uùiãn''å ,"," editadas.
ARTTGo 54 - Na hipótese de retirada
de acionistas ou de fechamento de capital, o
montante a ser pago pela companhia a título
¿e-reËm¡olso pelas ações detidas
pelos acionistas que tenham e*"tc¡áo
o
dlreito
de
por lel, deverá corresponder ao varor econômico retirada, nos casos autorizados
oe iåis açoes, a ser apurado de
acordo com o procedímento de avariação
u.á¡to pJã Lã¡ no 6.404/76, sempre que
tal valor for inferior ao valor patrimoniat.

-o

Parágrafo único
laudo de avaliação deverá ser elaborado por empresa
especializada, com,,experiência comprovada
e inaápe.àc..¡å-q**toiî poaer ae
decisão da Companhia, seus nAminiiradores
ä.ìonista controlador bem como
satisfazer os requisitor
"lò, ãó, au Lei das socieãàoes
do
ur!¡gò
.qg
.parágrafo
por
.1o
Ações e com a responsabiridäde
õrevista no pu.ág-ùrã áo oo mesmo artigo.
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