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EMPREsA MUNICIPAL-DE -DESEi"\lO~.VIMENI:O D~ CAMPINAsutsronmljigfedcbaVSQLJIAs/A - EMDEC

CNPJ 44.602.720/0001-00

NIRE 35300022581

ESTATUTO SOCIAL CONSOLI DADO

TiTULO 1 - DEsCRI<;AO DA EMPREsA

CAPiTULO 1- OA RAZAO SOCIAL E NATUREZA JURiOICA

Art. 1.° A EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A - EMDEC

("Empresa"), sociedade de economia mista, companhia de capital fechado, integrante da

Administrayao Indireta do Municipio de Campinas/SP, e regida por este Estatuto, pelas Leis
Federais nO 6.404/1976 e nO 13.303/2016, pelas Leis Municipais nO 4.092/1972 e nO

10.248/2003, pelo Decreto Municipal nO19.369/2016 e demais legisla90es aplicaveis.

CAPiTULO 11- DA sEDE E REPREsENTA<;AO GEOGRAFICA

Art. 2.° A empresa tem sede e foro na cidade de Campinas, Estado de Sao Paulo, na Rua Dr.

Salles Oliveira, 1028, CEP 13035-270, Vila Industrial, e pode criar filiais, agencias, escrit6rios,

representayoes ou quaisquer outros estabelecimentos no Pais.

CAPiTULO III - DO PRAZO DE DURA<;AO

Art. 3.° 0 prazo de durayao da empresa e indeterminado.

CAPiTULO IV - DO OBJETO SOCIAL

Art. 4.° A EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINASutsromljiecbWVSQPJICAS/A tem por objeto

social a realizayao e execuyao, dentre outras, das atividades e servi90s de can!tter publico,

economico e comercial, abaixo elencadas:

I. Executar, direta ou indiretamente, os serviyos, atividades e funyoes cometidas a
"Secreta ria Municipal de Transportes", orgao esse de Natureza Fim, integrante da

Administrayao Direta do Municipio, compreendendo 0 planejamento, administrayao, gestao,

manuten9ao e operayao do sistema de transito e transportes publicos do Municipio, nos r
termos do Artigo 7°, inciso III, letra "8"; Artigo 14, inciso VI e Artigo 20, todos da Lei Municipal I

nO 10.248, publicada em 20 de agosto de 2003, abrangendo-se, no ambito das funyoes e II

atividades atribuidas pela legislayao vigente a "Secreta ria Municipal de Transportes" inclusive

as atividades elencadas no artigo 24 do C6digo de Transito 8rasileiro. 1
II. Executar, direta ou indiretamente, qualquer atividade, funyao ou serviyo que Ihe for

atribuido ou cometido pela Administra9ao Municipal, direta ou indireta, no peculiar interesse .
do Municipio ou ao bem estar da populayao, tanto no campo da compet€mcia privativa ,
Municipal, como no de concorrencia com 0 Estado, bern como exercer outras fun90e00
paralelas que Ihe forem cometidas ou determinadas pela Administra9ao Municipal,
compativeis com suas finalidades, nos termos da Lei Organica Municipal, e observadas aind _

as demais disposiyoes legais e regula menta res aplicaveis a especie;vutronligfcaXVUTSRQPONMLIGFEDCBA
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III. Explora<;ao, de forma din~~~'o0-indirMta; eta publicidadc: em infraestruturas de mobilidade

urbana pertencentes ao sistema de transito e transportes, incluindo a sua implanta<;80,

opera<;80, manuten<;80, conserva<;ao, fiscaliza<;80, gestao e autoriza<;oes relativas;

IV. Gerir e fiscalizar as concessoes, permissoes ou autoriza<;oes para explora<;80 de bens e

servi<;os publicos municipais relacionados a mobilidade urbana;

V. Executar, de forma direta ou indireta, servi<;osde transito compreendendo:

a) Estudos e projetos de Engenharia de Trafego e de Campo;

b) Opera<;ao e controle de tn'ifego;

c) Gerenciamento e opera<;80 de estacionamento em via publica;

d) Recolha e estadia de veiculos em patio;

e) Implanta<;80, manuten<;80 e opera<;80 de sistema de sinaliza<;80, dispositivos e

equipamentos de controle viario, incluindo 0 monitoramento e fiscaliza<;80 atraves de

cameras;

f) Planejamento, projeto, regulamenta<;80 e opera<;8o de transito;

g) Projeto e execu<;8o de sinaliza<;80viaria;

h) Fiscaliza<;aode transito;

i) Inspe<;aomecanica e ambiental de veiculos automotores de passageiros e de carga;

j) Administra<;ao de sistema de infra<;oes e arrecada<;ao das multas de transito.

VI. Executar, de forma direta ou indireta, servi<;os de transportes, compreendendo:

a) Planejamento e programa<;80 de Sistemas de Transporte;

b) Implanta<;ao e gestao de Sistemas de Transporte;

c) Opera<;ao, manuten<;ao e gestao de Terminais Urbanos;

d) Gestao de Transporte Coletivo Urbano e sua opera<;ao, direta ou indireta;

e) Estudo tarifario, tecnico, econ6mico e financeiro;

f) Gestao de Sistema de Bilhetagem e venda de passagens;

g) Fiscalizac;ao de modais de trans porte;

h) Administra<;80 de sistema de infra<;oes e arrecada<;80 de multas de transporte.

VII. Executar, de forma direta ou indireta, estudos e projetos compreendendo:

a) Planejamento viario e da mobilidade urbana;

b) Estudo de Modais e de Sistemas de Transportes;

c)

d) Assessoria tecnica em sistemas de mobilidade urbana.

Pesquisas relacionadas ao Transito e Transportes;

VIII. Executar concorrente mente. de forma direta ou indireta. obras e servic;os publicos em vias
urbanas, viadutos, tuneis, terminais, ciclovias e outras relacionadas com 0 sistema viario

urbano e a mobilidade urbana. q;
IX. Desenvolver e executar, de forma direta ou indireta, atividades e servi<;os em educa<;8 e '

seguran<;a no transito compreendendo:

aJ Coleta de dados e estatisticas de acidentes de translto e suas causas; ~/,Q W'

~-- ..
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b) Treinamento e capaGtta9~ de a~~<,tHs,edu<??~o~~~e outros atores sociais;

c) Programas e campanhas de seguranga no transito;

d) Programas de redugao de acidentes de transito.

X. Realizar projetos estrategicos e interdisciplinares de interesse publico para fomentar 0

desenvolvimento economico, social, urbano, cientifico e tecnol6gico de Campinas,

compreendendo:

a) Planejamento e gestao de projetos de alta complexidade que envolvam infraestrutura
e tecnologia para a cidade;

b) Capta9ao de recursos de fundos de investimento e de fontes nacionais e
internacionais;

c) Realizayao de estudos, pianos estrategicos, projetos e termos de referencia;

d) Busca e gestao de parcerias publico-privadas, concessoes e operagoes urbanas
consorciadas;

e) Monitoramento e produgao de indicadores socioeconomicos;

f) Busca e planejamento de projetos e tecnologias de cidade inteligente;

g) realizar quaisquer das atividades mencionadas nas alfneas deste artigo para outras

entidades publicas e particulares, em geral, mediante a contratac;:aode servic;:os.

Art. 5.° A empresa podera, para a consecugao do seu objeto social, constituir subsidiarias,

assumir 0 controle acionario de empresa e participar do capital de outras empresas,
relacionadas ao seu objeto social, conforme disposto no artigo 2°, §2° da Lei Federal nO
13.303/16.vutronligfcaXVUTSRQPONMLIGFEDCBA

CAPiTULO V - DO CAPITAL SOCIAL

Art. 6.° 0 capital social da empresa e de R$ 70.946.663,01 (setenta milh6es, novecentos e

quarenta e seis mil, seiscentos e sessenta e tres reais e um centavo), inteiramente

integralizado, dividido em 6.877.097.627 (seis bilhoes, oitocentos e setenta e sete milhoes,

noventa e sete mil, seiscentos e vinte e sete) ac;:oesordinarias ou nominativas, nao conversiveis
em quaisquer outras formas, todas sem valor nominal.

Art. 7.° 0 capital social podera ser alterado nas hip6teses previstas em lei, vedada a
capitalizac;:aodireta do lucro sem tramite pela conta de reservas.

Art. 8.° 0 Municipio de Campinas, por meio do Poder Executivo Municipal, mantera controle

acionario da EMDEC, com no minimo 51% (cinquenta e um por cento) das ac;:oesordinarias

com direito a voto, que constituirem seu Capital Social.utsromljiecbWVSQPJICA JP
Art. 9.° Poder Executivo Municipal poden!i, mediante lei especifica, subscrever novas agoes

da EMDEC, de forma a manter a todo tempo a maioria das agoes com direito a voto. (

Art. 10. A companhia podera aumentar 0 Capital Social pela emissao de novas ac;:oes,

reservado 0 direito dos acionistas de subscreve-Ias na proporc;:ao das ac;:oesque pOSSUire!j)
devendo esse direito ser exercido dentro do prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de decadenci , _
observada a forma e 0 prazo de integralizagao previstos pela Assembleia Geral. '

§1.°A Assembleia Geral que aprovar 0 aumento do Capital Social determinan3 0 prazo maximo

para a integralizagao das agoes subscritas, fixando as datas e importancias das entradas e
prestagoes e a faculdade dos acionistas poderem antecipar a integralizagao das ac;:oe.s 0 r;J
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, --
subscritas. Cabera ainda a AeserP.f:lleia~e;'a~ estabel.6cer:o destino a ser dado a eventuais~- - - - _.. - - - - .. -
sobras, se 0 aumento nao foi inteiramente subscrito, nos termos e condic;:oesfixados.

§2.o Os acionistas que deixarem de realizar, nas datas e nas condiyoes previstas, as entradas

ou prestac;:oesdo valor de suas ac;:oes,ficarao de pleno direito constituidos em mora.

§3.o Os acionistas constituidos em mora ficarao sujeitos ao pagamento de correyao

monetaria e juros, a razao de 1% (um por cento) ao mes ou frayao e multa de 5% (cinco por

cento), calculados sobre 0 valor das entradas ou prestayoes em atraso.

§4.0 Verificada a mora do acionista, a companhia podera promover processo de execuc;ao

para cobranya das importancias devidas pelo acionista remisso, inclusive juros e multas.

TiTULO 2 - DOS ORGAOS E DA ADMINISTRACAO DA EMPRESA

CAPiTULO I - DOS ORGAOS ESTATUT ARIOS

Art. 11. A empresa tera os seguintes orgaos estatutarios:

I. Assembleia Geral

II. Conselho de Administrayao;

III. Diretoria Executiva;

IV. Conselho Fiscal;

V. Comite de Auditoria; e

VI. Comite de Elegibilidade.

CAPiTULO 11- DA ADMINISTRA<;Ao DA EMPRESA

Art. 12. A empresa sera administrada pelo Conselho de Administrayao, como orgao de

orientac;:aosuperior das atividades da empresa e pela Diretoria Executiva.

Paragrafo (mico. A empresa adotara regras de estruturas e praticas de gestao de riscos e

controle interne que abranjam:

I. Ac;:aodos administradores e empregados, p~r meio da implementac;:ao cotidiana de

praticas de controle interno;

II. Area responsavel pela verificayao de cumprimento de obrigac;:oese de gestao de riscos;

III. Auditoria interna;

IV. Comite de auditoria

Art. 13. A empresa fornecera apoio tecnico e administrativo aos orgaos estatutarios.

TiTULO 3 - DA ASSEMBlEIA GERAlutsronmljigfedcbaVSQLJIA (L~
CAPITULO 1- DA CARACTERIZACAO V

Art. 14. A Assembleia Geral eo orgao maximo da empresa, com poderes para deliberar sobre ~utsromljiecbWVSQPJICA~I)

todos as negoeios relativos ao seu objeto e sera regida pela Lei nO 6.404, de 15 de dezem

VO
_;,7
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de 1976, inclusive quanta a sl,l~_c01pet~cf.a ~)~ra altera-r o:capital social e 0 estatuto social da

empresa, bern como eleger e destituir seus conselheiros a -qualquer tempo.

CAPITULO II - DA COMPOSI<;AO

Art. 15. A Assembleia Geral e composta pelos acionistas com direito de voto. Os trabalhos da

Assembleia Geral serao dirigidos pelo Presidente da empresa, ou, na sua ausencia por

substituto que esse vier a designar.

CAPITULO III - DAS REUNIOES

Art. 16. A Assembleia Geral realizar-se-a ordinariamente uma vez por ano, dentro dos 04

(quatro) primeiros meses seguintes ao termino do exercfcio social e extraordinariamente

sempre que necessario.

Paragrafo Unico. A Assembleia Geral Ordinaria e a Assembleia Geral Extraordinaria poderao

ser cumulativamente convocadas e realizadas no mesmo local, data e h~ra, instrumentalizadas

em Ata (mica ou distintas.

Art. 17. A Assembleia Geral sera convocada pelo Presidente do Conselho de Administrayao

ou, nas hip6teses admitidas em lei, pela Diretoria Executiva, pelo Conselho Fiscal ou pelos

acionistas.utsronmljigfedcbaVSQLJIA

§1.0 A primeira convocayao da Assembleia Geral sera feita com antecedencia minima de 08

(oito) dias.

§2.o Independentemente das formalidades previstas neste artigo, sera considerada regular a

Assembleia Geral a que comparecerem todos os acionistas.

CAPITULO IV - DO QU6RUM

Art. 18. Ressalvadas as exceyoes previstas em lei, a Assembleia Geral sera instalada, em

primeira convocac;:ao, com a presenc;:a de acionistas que representem, no minimo, 1/4 (urn

quarto) do capital social com direito de voto. As deliberac;:oes serao tomadas pela maioria do

capital votante e serao registradas no livro de atas, que podem ser lavradas de forma sumaria.

Em caso de decisao nao unanime, 0 voto divergente podera ser registrado, a criterio do

respectiv~ acionista.

Art. 19. Nas Assembleias Gerais tratar-se-a exclusivamente do objeto previsto nos editais de

convocac;:ao, nao se admitindo a inclusao de assuntos gerais na pauta da Assembleia.

CAPiTULO V - DAS COMPETENCIAS

Art. 20. A Assembleia Geral, alem de outros casos previstos em lei, reunir-se-a para deliberar

sobre:

I.

II.

III.

IV.ifVQI

V.

Alteracao do capital social:

Avaliac;:ao de bens com que 0 acionista concorre para a formac;:ao do capital social;

Transformac;:ao, fusao, incorporayao, cisao, dissoluyao e liquidayao da empresa;

Alterac;:ao do estatuto social;

Eleic;:ao e destituic;:ao, a qualquer tempo, dos membros do Conselho de Administrac;:ao;vutronligfcaXVUTSRQPONMLIGFEDCBA

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A
Rua Dr. Salles Oliveira, 1028 - Vila Industrial- Campinas/SP - CEP: 13035-270 - Fale Cenesce EMDEC 118

www.emdec.cem.br



~~EMDECzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLJIHGFEDCBA

VI. EleiC;:80e destituiC;:80, a_quaiquer tempo; dos m~_br.Q~ do Conselho Fiscal e respectivos

suplentes;

VII. Fixa<;80 da remunera<;80 dos Administradores, do Conselho Fiscal e do Comite de

Auditoria e participaC;:80 nos lucros da empresa;

VIII. AprovaC;:80 das demonstrac;:oes financeiras, contas do exercicio anterior, relatorio da

administraC;:80, pareceres do Conselho Fiscal e dos auditores independentes,

deliberando inclusive, sobre a destinaC;:80 do lucro liquido do exercicio e a distribuic;;ao

de dividend os;

IX. 0 exame, analise, deliberac;:ao e soluc;:ao de ocorrencias, apontamentos ou sugestoes

contidas no relatorio da administrac;;ao, pareceres do Conselho Fiscal e dos auditores

independentes ou ainda sobre proposta ou manifestaC;:80 de qualquer acionista presente;

X. Aprovac;:ao da realizac;;ao pela empresa de segura de responsabilidade em favor de seus

Administradores para resguarda-Ios de responsabilidade por atos ou fatos praticados no

exercicio do cargo ou func;:ao, pelos quais eventual mente possam vir a ser demandados

judicial ou administrativamente.

XI. Autorizac;:ao para a empresa mover ac;;ao de responsabilidade civil contra os

Administradores pelos prejuizos causados ao seu patrimonio;

XII. AlienaC;:80 de bens imoveis diretamente vinculados a prestac;:ao de servic;:os e a
constituiC;:80 de onus reais sobre eles;

XIII. Perm uta de ac;:oes ou outros valores mobiliarios;

XIV. Alienac;:ao, no todo ou em parte, de ac;:oes do capital social da empresa;

XV. Emissao de debentures conversiveis em ac;:oes, inclusive de controladas (aplicavel

somente as sociedades de economia mista);

XVI. Emissao de quaisquer outros titulos e valores mobiliarios conversiveis em ac;:oes, no pais

ou no exterior; e

XVII. Elei<;80 e destituiC;:80, a qualquer tempo, de liquidantes, julgando-Ihes as contas.

TITULO 4 - DAS REGRAS COMUNS AOS ORGAOS ESTATUTARIOS

CAPITULO I - DOS REQUISITOS E VEDAC;OES PARA ADMINISTRADORES

Art. 21. Sem prejuizo do disposto neste Estatuto, os Administradores da empresa serao

submetidos as normas previstas na Lei nO6.404, de 15 de dezembro 1976, Lei 13.303, de 30

de junho de 2016 e do Decreto Municipal nO19.369, de 21 de dezembro de 2016.

Paragrafo unico: Consideram-se administradores os membros do Conselho de Administrac;:ao IutsromljiecbWVSQPJICA0
e da Diretoria.utsronmljigfedcbaVSQLJIA .1\oC

Co
Art. 22. Os administradores deverao atender os seguintes requisitos obrigatorios:

I. ser cidadao de reputac;;ao ilibada;

III.

ter notorio conhecimento compativel com 0 cargo para 0 qual foi indicado;

ter forma<;80 academica compativel com 0 cargo para 0 qual foi indicado.

II.

IV. Ter pelo menos uma das experiencias profissionais abaixo:vutronligfcaXVUTSRQPONMLIGFEDCBA
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a) 10 (dez) anos, no ?~_tor:()ljbli(q_(4u:privadc?[!1a~r_eade atuac;:aoda empresa ou em

area conexa aquela para a qual forem indicados em func;:aode direc;:aosuperior;

b) 04 (quatro) anos em cargo de direc;ao ou de chefia superior em empresa de porte

ou objeto social semelhante ao da empresa, entendendo-se como cargo de chefia

superior aquele situado nos 2 (dois) niveis hierarquicos nao estatutarios mais altos

da empresa;

c) 04 (quatro) anos em cargo de direc;:ao,gerencia ou assessoramento executivo no

Setor Publico;

d) 04 (quatro) anos em cargo de docente ou de pesquisador, de nivel superior na area

de atuaC;:80da EMDEC; ou

e) 04 (quatro) anos como profissionalliberal em atividade vinculada a area de atuac;:ao

da EMDEC.

§1° A formac;:ao academica devera contemplar curso de graduac;:ao ou p6s-graduac;:ao

reconhecido ou credenciado pelo Ministerio da Educac;:ao.

§2° As experiencias mencionadas em alineas distintas do inciso IV do caput nao poderao ser

somadas para a apurac;ao do tempo requerido.

§3° As experiencias mencionadas em uma mesma alinea do inciso IV do caput poderao ser
somadas para a apurac;ao do tempo requerido, desde que relativas a period os distintos.

§4° Somente pessoas naturais poderao ser eleitas para 0 cargo de administrador de empresas

estatais.

§5° Os Diretores deverao residir no Pais.

§6° Os requisitos previstos no inciso IV do caput poderao ser dispensados no caso de

indicac;:aode empregado da EMDEC para cargo de administrador ou como membro de comite,

desde que atendidos os seguintes quesitos minimos:

a) 0 empregado tenha ingressado na EMDEC por meio de concurso publico de provas

ou de provas e titulos;

b) 0 empregado tenha mais de 10 (dez) anos de trabalho efetivo na EMDEC;

c) 0 empregado tenha ocupado cargo na gestao superior da EMDEC, comprovando

sua capacidade para assumir as responsabilidades dos cargos de que trata 0 caput.

Art. 23. E vedada a indicac;ao para 0 Conselho de Administrac;ao e para a Diretoria:

I. De representante do 6rgao regulador ao qual a empresa esta sujeita;

II. De ministro de estado, de secreta rio estadual e de secretario municipal;

III. De titular de cargo, sem vinculo permanente, com 0 servic;o publico, de natureza especial

ou de direc;ao e assessoramento superior na Administrac;ao Publica;

IV. De dirigente estatutario de partido politico e de titular de mandato no poder legislativo

de qualquer ente federativ~, ainda que licenciado;utsronmljigfedcbaVSQLJIA

!(JifVQI

V. De parentes consanguineos ou afins ate 0 terceiro grau das pessoas mencionadas nos

incisos I a IV; CS
De pessoa que atuou, nos ultimos 36 (trinta e seis meses, como participante de estrutura

decis6ria de partido politico;

VI.vutronligfcaXVUTSRQPONMLIGFEDCBA
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VII. De pessoa que atuou,_~os:ultim~ _36:(trinta _~:~el~ .meses), em trabalho vinculado a

organiza<;:ao,estrutura<;:aoe realiza<;:aode campanha eleitorali

VIII. De pessoa que exer<;:acargo em organiza<;:aosindical;

IX. De pessoa fisica que tenha firmado contrato ou parceria, como fornecedor ou

comprador, demand ante ou ofertante, de bens ou servi<;:osde qualquer natureza, com 0

municipio ou com a propria empresa nos tres anos anteriores a data de sua nomea<;:ao;

X. De pessoa Que tenha au passa ter qualquer forma de conflito de interesse com 0

municipio ou com a propria empresa; e

XI. De pessoa que se enquadre em qualquer uma das hipoteses de inelegibilidade previstas

nas alineas do inciso I do caput do art. 10 da lei complementar nO64, de 18 de maio de

1990;

§10 Aplica-se 0 disposto neste artigo a todos os administradores, inclusive aos representantes

dos empregados e dos minoritarios_

§20 E vedada a participa<;:ao remunerada de membros da administra<;:ao publica direta ou

indireta, em mais de 02 (dois) conselhos, de administra<;:aoou fiscal em empresas publicas,

sociedades de economia mista ou subsidiarias.

CAPiTULO II - DA VERIFICA<;AO DOS REQUISITOS E VEDA<;OES PARA

ADMINISTRADORES

Art. 24. Os requisitos e as veda<;:oesexigiveis para os administradores deverao ser respeitados

por todas as nomea<;:oese elei<;:oesrealizadas, inclusive em caso de recondu<;:ao.

§10 Os requisitos deverao ser comprovados documental mente, sendo que a eventual ausencia
de tais documentos obrigatorios importara em justificada rejeigao da eleigao pelo Comite de

Elegibilidade.

§20 As veda<;:oesserao verificadas por meio da autodeclara<;:aoapresentada pelo indicado.

CAPiTULO III - DA POSSE

Art. 25. Os Conselheiros de Administra<;:aoe os Diretores serao investidos em seus cargos,
mediante assinatura de termo de posse no livro de atas do respectivo colegiado, no prazo de

ate 30 dias, contados a partir da elei<;:aoou nomeagao.

Art. 26. 0 termo de posse devera conter, sob pena de nulidade: a indicagao de pelo menos

um domicilio no qual 0 administrador recebera citagoes e intimagoes em processos

administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestao, as quais se reputarao cumpridas

mediante entrega no domicilio indicado, 0 qual somente poder;~ ser alterado mediante

comunicagao por escrito a empresa_

Paragrafo (mico: Antes de entrar no exercicio da fungao, cada membro estatutario devera

apresentar declara<;:ao anual de bens a area responsavel pelos Recursos Humanos da
empresa para cumprimento do disposto na lei federal n° 8.429/92 e na Lei Municipal nOutsronmljigfedcbaVSQLJIA

14_660/13. Ib
Art. 27. Aos Conselheiros de Administragao e aos Diretores e dispensada a garantia de gestao Lt·
para investidura no cargo_ -
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Art. 28.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLJIHGFEDCBAOs membros do CO[l3_elh~ FisC3J.6 20 Comit-a de A.uditoria serao investidos em seus

cargos independentemente da assinatura do termo de posse, desde a data da respectiva

eleic;ao.

CAPITULO IV - DO DESLIGAMENTO

Art.trMEDCA29. Os membros estatutarios serao desligados mediante renuncia voluntaria ou

destituic;aoutsronmljigfedcbaVSQLJIAad nutum.

Paragrafo unico: Ao deixar 0 cargo, cada membro estatutario devera apresentar declarac;ao

anual de bens a area responsavel pelos Recursos Humanos da empresa.

CAPiTULO V - DA PERDA DO CARGO

Art. 30. Alem dos casos previstos em lei, dar-se-a vacancia do cargo quando:

I. 0 membro do Conselho de Administrac;ao ou Fiscal ou do Comite de Auditoria que

deixar de comparecer a duas reunioes consecutivas ou tres intercaladas, nas ultimas

doze reunioes, sem justificativa;

II. 0 membro da Diretoria Executiva que se afastar do exercicio do cargo por mais de 30

(trinta) dias consecutivos, salvo em caso de licenc;a, inclusive ferias, ou nos casos

autorizados pelo Conselho de Administrac;ao.

CAPiTULO VI- DO QUORUM

Art. 31. Os orgaos estatutarios reunir-se-ao com a presenc;a da maioria dos seus membros.

Art. 32. As deliberac;oes serao tomadas pelo voto da maioria dos membros presentes e serao

registradas no livro de atas, podendo ser lavradas de forma sumaria.

Art. 33. Em caso de decisao nao unanime, 0 voto divergente podera ser registrado, a criterio

do respectiv~ membro.

Art. 34. Nas deliberac;oes colegiadas do Conselho de Administrac;ao e da Diretoria, os

respectivos Presidentes terao 0 voto de desempate, alem do voto pessoal.

Art. 35. Os membros de um orgao estatutario, quando convidados, poderao comparecer as

reunioes dos outros orgaos, sem direito a voto.

Art. 36. As reunioes dos orgaos estatutarios devem ser presencia is, admitindo-se participaC;aD

de membro por tele ou videoconferencia, mediante justificativa aprovada pelo colegiado.

CAPITULO VII- DA REMUNERAC;Ao

Art. 37. A remunerac;ao dos membros estatutarios sera fixada anualmente em Assembleia

Geral, nos termos da legislac;:ao vigente.

Paragrafo unlco. E vedado 0 pagamento de qualquer forma de remunera9ao nao prevista

em Assembleia Geral.utsromljiecbWVSQPJICA er-
Art. 38. A remunerac;:ao mensal devida aos membros dos Conselhos de Administrac;:ao e Fiscal

da empresa nao podera ser inferior a 10% (dez por cento), calculada na forma prevista no art.

162, §3°, da Lei nO 6.404/1976.
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Art. 39. A remunerayao do~ :lJlerjibros :09: ('omite 0:9:ALJ~jtoria sera fixada pela Assembleia

Geral.

CAPITULO VIII- DA AVALlAC;Ao DE DESEMPENHO

Art. 40. 0 Conselho de Administrac;ao realizara, no minimo anualmente, avaliac;ao de

desempenho individual e coletiva da Diretoria Executiva e dos Comites, considerando, no

mfnimo, as seguintes requisitos:

I. Atos de gestao praticados, quanto a licitude e eficacia da ayao administrativa;

II. Contribuiyao para 0 resultado do exercicio;

III. Consecuyao dos objetivos estabelecidos no Compromisso de Desempenho Institucional

e atendimento a estrategia de longo prazo.

CAPITULO IX - DO TREINAMENTO

Art. 41. Os Administradores, inclusive os representantes de empregados e minoritarios,

devem participar, na posse e anualmente, de treinamentos especificos disponibilizados direta

ou indiretamente pela empresa sobre:

I. Legislayao societaria e de mercado de capitais;

II. Divulgayao de informayoes;

III. Controle interno;

IV. C6digo de Conduta e Integridade da EMDEC;

V. Lei no 12.846, de 1° de agosto de 2013; e

VI. Demais temas relacionados as atividades da empresa estatal.

Paragrafo (mico, E vedada a reconduc;ao do Administrador ou do Conselheiro Fiscal que nao

participar de treinamento anual disponibilizado pela empresa por dois anos.

CAPiTULO X - DO CODIGO DE CONDUTA E INTEGRIDADE

Art. 42, A empresa mantera atualizado C6digo de Conduta e Integridade que disponha sobre:

I. Principios, valores e missao da empresa estatal, bem como orientac;oes sobre a

prevenyao de conflito de interesses e vedac;ao de atos de corrupyao e fraude;

II. Instancias internas responsaveis pela atualizayao e aplicac;ao do C6digo de Conduta e

Integridade;

III. Canal de denuncias que possibilite 0 recebimento de denuncias internas e externas

relativas ao descumprimento do C6digo de Conduta e Integridade e das demais normas

internas de etica e normas obrigacionais;

I,

IV. Mecanismos de proteyao que impeyam qualquer especie de retaliayao a pessoa que

utilize 0 canal de denuncias;utsronmljigfedcbaVSQLJIA 'fl\..
Sanyoes aplicclveis em caso de violac;ao as regras do C6digo de Conduta e IntegridadVifVQIV.vutronligfcaXVUTSRQPONMLIGFEDCBA
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VI. Previsao de treinamerrto' ~eriodi~_Q,:~o mlnimo. ar.ual, sobre Codigo de Conduta e

Integridade, a empregados e Administradores e sobre a polltica de gestao de riscos aos
Administradores.

Art. 43. 0 Codigo de Conduta e Integridade devera ser divulgado a toda empresa, sendo

objeto de treinamento aos empregados e dirigentes com acompanhamento e avalia<;ao

periodica pela Area de Conformidade e Gestao de Risco.

CAPITULO XI- DO SEGURO DE RESPONSABILIDADE

Art. 44. A empresa podera manter, na forma e extensao definida pelo Conselho de
Administra<;:ao e aprovado pela Assembleia Geral, segura em favor de seus Administradores

para resguarda-Ios de responsabilidade por atos ou fatos praticados no exerdcio do cargo ou
fun<;ao, pelos quais eventual mente possam vir a ser demandados judicial ou

administrativamente.

Art. 45. Fica assegurado aos Administradores, inclusive apos seu desligamento da empresa,

o acesso as informa90es e documentos constantes de registros ou de banco de dados da

empresa, relativos a sua gestao ou mandato, para defesa pessoal em processos judiciais ou

administrativos.

TITULO 5 - DO CONSELHO DE ADMINISTRA9AO

CAPITULO I - DA CARACTER1ZA9Ao

Art. 46. 0 Conselho de Administragao e orgao de deliberagao estrategica e calegiada da

empresa.

CAPITULO II - DA COMPOSI9Ao

Art. 47.0 Conselha de Administra<;ao e composto de 07 (sete) membros, contemplando:

I. 1 (um) representante dos empregados;

II. 1 (um) representante dos acionistas minoritarios;

III. 2 (dais) membras independentes

IV. 3 (tres) autros membros.

§1.o 0 acionista controlador indicarc30 Presidente do Conselho e 0 seu substituto, nos casos

de ausencia ou impedimento temporario, nao podendo a escolha recair sobre a pessoa do

Diretor Presidente da empresa.

§2.o 0 Conselho devera ser composto no mlnimo por 25% (vinte e cinco por cento) de
membros independentes, confarme dispasta na §10 da artiga 22 da Lei Federal n° 13.303, de

30 de junho de 2016.

§3.
0

Os cargos de Presidente do Conselho de Administra<;aa e de Diretor Presidente nao(/)
poderao ser acumulados pela mesma pessoa.

§4.o 0 Diretor Presidente da EMDEC campara a Canselha de Administragaa na qualidade de ....-

membra nata.
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§5.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLJIHGFEDCBA° 0 representante dos eaipreq'ados :sei'a:escolhiC!o.de71treos empregados ativos estando
sujeito a todos os criterios e exigencias para 0 cargo de Conselheiro de Administra9ao

previstos em lei e neste Estatuto.

§6.° Sem prejuizo da vedac;:aoaos Administradores de intervirem em qualquer operac;:aosocial

em que tiverem interesse conflitante com 0 da empresa, 0 Conselheiro de Administra<;:3o

representante dos empregados nao participara das discussoes e deliberac;:oessobre assuntos

que envolvam rela<;:oessindicais, remunerac;:ao,beneficios e vantagens, inclusive materias de

previdencia complementar e assistenciais, hip6teses em que fica configurado 0 conflito de
interesse.

Art. 48. Os membros independentes do conselho de administraC;:30,caracterizam-se por:

I. nao ter qualquer vinculo com a EMDEC, exceto participa9ao de capital;

II. nao ser conjuge ou parente consanguineo ou afim, ate 0 terceiro grau ou por adogao,

de chefe do Poder Executivo, de Ministro de Estado, de Secretario de Estado ou

Municipio ou de administrador da EMDEC;

III. nao ter mantido, nos ultimos 3 (tres) anos, vinculo de qualquer natureza com a EMDEC

ou seus controladores, que possa vir a comprometer sua independelncia;

IV. nao ser ou nao ter sido, nos ultimos 3 (tres) anos, empregado ou diretor da EMDEC ou

de sociedade controlada, coligada ou subsidiaria, exceto se 0 vinculo for exclusivamente

com instituigoes publicas de ensino ou pesquisa;

V. nao ser fornecedor ou comprador, direto ou indireto, de servi<;os ou produtos da

EMDEC, de modo a implicar perda de independencia;

VI. nao ser funcionario ou administrador de sociedade ou entidade que esteja oferecendo

ou demandando servic;:os ou produtos a EMDEC, de modo a implicar perda de

independencia;

VII. nao receber outra remuneragao da EMDEC alem daquela relativa ao cargo de

conselheiro.

CAPiTULO 111-DO PRAZO DE GESTAO

Art. 49. 0 Conselho de Administrac;:ao tera prazo de gestao unificado de 2 (dois) anos,

permitidas, no maximo, 3 (tres) reconduyoes consecutivas.

§10 Atingido limite acima, 0 retorno do membro ao Conselho de Administragao da empresa s6

podera ocorrer ap6s decorrido periodo equivalente a 1 (um) prazo de gestao.

§20 0 prazo de gestao dos membros do Conselho de Administragao sera prorrogado ate a

efetiva investidura dos novos membros.

CAPITULO IV - DA VAcANCIA E SUBSTITUICAo EVENTUAL

Art. 50. No caso de vadlncia da func;:aode Conselheiro de AdministraC;:800 Presidente do
colegiado devera dar conhecimento ao grupo representado e 0 Conselho designara °
subst.ituto, por indicagao daquele grupo, para completar 0 prazo de gestao do conselheir~ /cD
anterior.utsromljiecbWVSQPJICA (_~l
Art. 51. A fung80 de Conselheiro de Administrag80 e pessoal e nao admite substituto

temporario ou suplente, inclusive para representante dos empregados. No caso de ausencias
ou impedimentos eventuais de qualquer membro do Conselho, ° colegiado deliberara com os .9 (h

membros remanescentes.
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CAP[TULO V - DAS REUNIOEStrMEDCA

Art. 52. 0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLJIHGFEDCBAConselho de Administrayao se reunira ordinariamente 1 (uma) vez par mes, au

extraordinariamente sempre que necessaria, mediante COnVOCayaOde seu Presidente.

Paragrafo unico. Serao arquivadas no registro do comarcio e publicadas as atas das

reunioes do Conselho de AdministrayaO que contiverem deliberayao destinada a produzir

efeitos perante terceiros.

CAP[TULO VI - DAS COMPETENCIAS

Art. 53. Compete ao Conselho de Administrayao:

I.

II.

Fixar a orientay80 geral dos negocios da empresa;

Eleger e destituir os membros da Diretoria Executiva da empresa, fixando-Ihes as

atribuiyoes;

III. Fiscalizar a gestao dos membros da Diretoria Executiva, examinar, a qualquer tempo,

as livros e papais da companhia, solicitar informayoes sabre contratos celebrados au

em via de celebrayao, e quaisquer outros atos;

IV. Manifestar-se previamente sobre as propostas a serem submetidas a deliberayao dos

acionistas em Assembleia;

V. Aprovar a inclusao de matarias no instrumento de COnVOCayaOda Assembleia Geral,

nao se admitindo a rubrica "assuntos gerais";

VI. Convocar a Assembleia Geral;

VII. Manifestar-se sobre 0 relatorio da administrayaO e as contas da Diretoria Executiva;

VIII. Aprovar as Politicas de Conformidade e Gerenciamento de Riscos, Dividendos e

Participayoes societarias, bem como outras politicas gerais da empresa;

IX. Aprovar e acompanhar 0 plano de negocios, estratagico e de investimentos, e as metas

de desempenho, que deverao ser apresentados pela Diretoria;

x.

XI.

Subscrever Carta Anual com explicitayao dos compromissos de consecuyao de

objetivos de politicas publicas;

Aprovar e fiscalizar 0 cumprimento das metas e resultados espedficos a serem

alcanyados pelos membros da Diretoria Executiva;

Analisar, ao menos trimestralmente, a balancete e demais demonstrayoes financeiras

elaboradas periodicamente pela empresa, sem prejuizo da atuayao do Conselho Fiscal;
XII.

XIII.utsronmljigfedcbaVSQLJIA .){J
!

XIV.

Determinar a implantayao e supervisionar as sistemas de gestao de riscos e de contra Ie

interno estabelecidos para a preVenyaO e mitigayao dos principais riscos a que esta

exposta a empresa, inclusive os riscos relacionados a integridade das informayoes

conh1beis e financeiras e os relacionados a ocorrencia de corruPC80 e fraude;

Aprovar 0 Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna e a Relatorio Anual das (/).
Atividades de Auditoria Interna;

Nomear e destituir as titulares da Auditoria Interna;XV.
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XVI. Criar comites de sup:;)rte:ao Consel:'o de Adr:nitl;stra<;:ao,para aprofundamento dos

estudos de assuntos estrategicos, de forma a garantir que a decis130a ser tomada pelo

colegiado seja tecnicamente bem fundamentada;

XVII. Conceder afastamento e licen<;:aao Diretor-Presidente da Empresa, inclusive a tftulo

de ferias;

XVIII. Aprovar 0 Regimento Interno da Empresa, do Conselho de Administra<;:80,do Comite

de Auditoria, bem como 0 C6digo de Conduta e Integridade;

XIX. Aprovar 0 Regulamento de Licitac;oes;

XX. Autorizar a realiza<;:13ode neg6cios juridicos com valor igual ou superior a R$

5.000.000,00 (cinco milh6es de reais);

XXI. Discutir, aprovar e monitorar decisoes envolvendo praticas de governan<;:acorporativa,

relacionamento com partes interessadas e Codigo de Conduta e Integridade;

XXII. Identificar a existencia de ativos nao de uso proprio da empresa e avaliar a necessidade

de mante-Ios;

XXIII. Autorizar, na forma da legisla<;:13oespecifica, a aquisi<;:80e aliena<;:13ode bens im6veis;

XXIV. Aprovar a loca<;:80e arrendamento de bens im6veis pertencentes a terceiras;

XXV. Autorizar a constitui<;:ao de subsidiarias, bem como a aquisigao de participa<;:ao

minoritaria em empresa, ap6s autoriza<;:80legal;

XXVI. Autorizar a abertura, encerramento e altera<;:aode filiais;

XXVII. Aprovar 0 patracinio a plano de beneffcios e a adesao a entidade fechada de

previdencia complementar;

XXVIII. Autorizar a capta<;:13ode recursos, contrata<;:13ode emprestimos e financiamento no Pars

ou no exterior;

XXIX. Elaborar, divulgar e revisar anualmente a politica de transa<;:oes com partes

relacionadas, em conformidade com os requisitos de competitividade, conformidade,

transparencia, equidade e comutatividade;

XXX. Definir a extens80 e propor a Assembleia Geral a realiza<;:13ode segura de
responsabilidade em favor de seus Administradores para resguarda-Ios de

responsabilidade por atos ou fatos praticados no exercicio do cargo ou fung80, pelos

quais eventualmente possam vir a ser demandados judicial ou administrativamente.

XXXI. Deliberar sobre os casos omissos do estatuto social da empresa, em conformidade

com 0 disposto na Lei nO6.404, de 15 de dezembro de 1976; ~

XXXII. Estabelecer politica de porta-vozes visando a eliminar risco de contradig13o entreutsromljiecbWVSQPJICAtP
informagoes de diversas areas e as dos executivos da empresa;

I
XXXIII. Avaliar a Diretoria e Comites da empresa, nos termos do inciso III do art. 13 da Lei '

13.303, de 30 de junho de 2016 podendo contar com apoio metodol6gico e

procedimental do comite de elegibilidade; {b
XXXIV. Desempenhar outras competencias estabelecidas em legisla<;:13oaplicavel.

§1° Compete ao Conselho de Administrag13o,sob pena de seus integrantes responderem or .

omissao, promover anualmente analise de atendimento das metas e resultados na execu -

do plano de neg6cios e da estrategia de longo prazo, devendo publicar suas conclus6es e
informa-Ias a Camara Municipal de Campinas. .9 NlvutronligfcaXVUTSRQPONMLIGFEDCBA
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§2° Excetuam-se da obriga~o acima, a·sinfcrma<;oes.de.oatureza estrategica cuja divulga<;ao

possa ser comprovadamente prejudicial aos interesses da empresa.

TiTULO 6 - DA DIRETORIA EXECUTIVA

CAPiTULO I - DA CARACTERIZACAO

Art. 54. A Diretoria Executiva e 0 orgao executivo de administrac;:ao e representac;:ao e sera

composta de 05 (cinco) membros, sendo: Diretor Presidente, Diretor Administrativo e

Financeiro, Diretor de Operac;oes, Diretor de Projetos Estrategicos e Cidade Inteligente,
Diretor de Planejamento e Projetos, cabendo-Ihes assegurar 0 funcionamento regular da

empresa em conformidade com a orienta<;ao geral tra<;ada pelo Conselho de Administrac;:ao.

Art. 55. Compete as Diretorias:

I. Diretoria Administrativa e Financeira: a execu<;ao das atividades relacionadas a gestao

financeira, gestao de servic;:oscorporativos, recursos humanos e compras.

II. Diretoria de Projetos Estrategicos e Cidade Inteligente: elaborac;:ao, implantac;:ao e

gerenciamento de projetos estrategicos de interesse publico.

III. Diretoria de Planejamento e Projetos: 0 planejamento e gestao dos modais de transporte,

planejamento e projetos de infraestrutura de mobilidade, inovac;:ao e tecnologia da

mobilidade urbana.

IV. Diretoria de Operac;:oes: a fiscalizac;:ao e controle operacional e implantac;:ao e

manutenc;:aode infraestrutura de mobilidade.

CAPiTULO 11- DA COMPOSICAO, REMUNERACAO E INVESTIDURA

Art. 56. A Diretoria Executiva e composta pelo Presidente da Empresa e todos os demais

Diretores, os quais contarao com area de assessoramento e assistencia.

Paragrafo (mico. 0 Diretor Presidente contara com Chefe de Gabinete que exercera a

coordenac;:ao e suporte das atividades e representac;:aoda Presidencia.

Art. 57. Os membros da Diretoria Executiva sao eleitos pelo Conselho de Administrac;:ao.

Art. 58. A remunerac;:aoda Diretoria Executiva sera fixada anualmente pela Assembleia Geral.

Art. 59. E condic;:aopara investidura em cargo de Diretoria a assunc;:aode compromisso com

metas e resultados especificos a serem alcanc;:ados,que devera ser aprovado pelo Conselho

de Administrac;:ao, a quem incumbe fiscalizar seu cumprimento.

CAPITULO III - DO PRAZO DE GESTAO

Art. 60. A Diretoria tera prazo de gestao unificado de 02 (dois) anos, permitida no maximo 03

(tres) reconduc;:6es consecutivas

§1.o Atingido limite acima, 0 retorno do membro a Diretoria da empresa so podera ocorrer

apos decorrido periodo equivalente a 1 (um) prazo de gestao.

§2.° 0 prazo de gestao dos membros da Diretoria sera prorrogado ate a efetiva investidura

dos novos membros.
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CAPITULO IV - DA LlCEN9A, AUSENCIA, IMPEDIMENTO E VAcANCIA

Art. 61. Em caso de licenya, inclusive ferias, de qualquer membro da Diretoria, 0 Diretor-

Presidente designara 0 substituto.

Art. 62. Nos casos de auselncia ou impedimento temporario de qualquer Diretor que deva
assinar documento pela empresa, isoladamente ou em conjunto, sua assinatura podera ser

substituida pela assinatura de 2 (dois) outros Diretores1 mediante justificayao.

Art. 63. Na hip6tese de vacancia de qualquer membra da Diretoria, ate que 0 Conselho de

Administra9ao designe seu substituto, os atos que demandem sua assinatura serao supridos
pela assinatura conjunta de 2 (dois) outros Diretores indistintamente.

Art. 64. Na hip6tese do artigo 61,0 substituto temporario do Diretor-Presidente nao 0 substitui

no Conselho de Administrayao.

CAPiTULO V - DAS REUNIOES

Art. 65. A Diretoria se reunira ordinariamente uma vez a cada mes, ou extraordinariamente

sempre que necessario, mediante convocayao do Diretor Presidente.

CAPITULO VI - DAS COMPETENCIAS

Art. 66. Respeitadas as diretrizes fixadas pelo Conselho de Administrayao, compete a Diretoria

Executiva:

I. Deliberar sobre os assuntos que Ihe submeta qualquer Diretor;

II. Prop~r a constituiy80 de subsidiarias e a aquisi980 de participa90es acionarias

minoritarias para cumprir 0 objeto social da empresa (quando houver autorizayao legal);

III. Aprovar a cessao de usc, locayao ou arrendamento de bens im6veis de propriedade

da empresa;

IV. Autorizar a realiza9ao de neg6cios juridicos com valor superior a R$ 500.000,00

(quinhentos mil reais) ou igual ou inferior a R$ 5.000.000,00 (cinco milhoes de reais);

V. Prop~r a abertura, encerramento e altera9ao de filiais;

VI. Prop~r a captac;ao de recursos, contratay80 de emprestimos e financiamento no Pais

ou no exterior;

VII. Prop~r, na forma da legisla9ao especifica, a aquisiyao e alienayao de bens im6veis

VIII. Aprovar a pratica de atos quem envolverem transac;ao ou compromisso arbitral;

IX. Aprovar previa mente as dispensas e inexigibilidades de Iicita9ao, exceto as dispensas

de licitay80 dos artigos 29, I elida lei nOutsronmljigfedcbaVSQLJIA13.303/2016.

-

CAPiTULO VII- DAS ATRIBUI90ES DO DIRETOR-PRESIDENTE

Art. 67. Sem prejuizo das demais atribui90es da Diretoria Executiva, compete especificamente

ao Diretor-Presidente da empresa:

I. Dirigir, supervisionar, coordenar e contralar as atividades e a politica administrativa da

empresa;vutronligfcaXVUTSRQPONMLIGFEDCBA
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. - -_ - - -
II. Gerir as atividades da ei~lp~~s_aeutsronmljigfedcbaVSQLJIAa~/al~r,utsromljiecbWVSQPJICAl)S seus fRsu~tados;

- - - - - --
III. Monitorar a sustentabiliaaae'dos negocios, os riscos' estrategicos e respectivas

medidas de mitigac;:ao;

IV. Definir a estrutura organizacional da empresa e a distribuic;:ao interna das atividades
administrativas;

V. Promover a elaborac;:ao,em cada exercfcio, do relat6rio da administrac;:aoe das

demonstrac;:oes financeiras, submetendo essas ultimas a Auditoria Independente, aos
Conselhos de Administrac;:ao e Fiscal e Comite de Auditoria;

VI. Coordenar as atividades dos membros da Diretoria Executiva;

VII. Representar a Empresa em juizo e fora dele;

VIII. Constituir procuradores "ad-negotia" e "ad-judicia", especificando os atos que poderao
praticar nos respectivos instrumentos do mandato;

IX. Autorizar, em conjunto com 0 Diretor Administrativo e Financeiro a realizac;:ao de

neg6cios juridicos com valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais) ate R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais);

X. Assinar, em conjunto com 0 Diretor Administrativo Financeiro, os atos e documentos que

envolvam a responsabilidade financeira da Presidencia ou da Diretoria Administrativa e
Financeira, ate R$ 100.000,00 (cem mil reais);

XI. Expedir atos de admissao, designac;:ao, promoc;:ao, transferencia e dispensa de
empregados;

XII. Implementar atos de gestao por meio de Comunicado do Presidente;

XIII. Autorizar a abertura e homologar os processos de licitac;:ao;

XIV. Conceder afastamento e licenc;:asaos demais membros da Diretoria, inclusive a titulo de
ferias;

XV. Designar os substitutos dos membros da Diretoria em caso de licenc;:a,inclusive ferias;

XVI. Convocar e presidir as reuni6es da Diretoria;

XVII. Autorizar previamente os atos e contratos relativos a sua alc;:adadecis6ria;

XVIII. Indicar os representantes da empresa nos 6rgaos estatutarios de suas participac;:6es
societarias;

XIX. Manter 0 Conselho de Administrac;:ao e Fiscal informado das atividades da empresa;

XX. Firmar acordos coletivos de trabalho;

XXI. Desenvolver e acompanhar ac;:6esque visem 0 aprimoramento dos colaboradores da
Empresa;

XXII. Autorizar a abertura de Sindicancias Administrativas e Processos Administrativos
DiscipJinares e deliberar sobre a apJicac;:aode penaJidades;

XXIII. Aprovar 0 Regulamento de Pessoal, bem como quantitativo de pessoal proprio e de

cargos em comissao, programa de participac;:ao dos empregados nos lucros au

resultados, plano de cargos e salarios, progress6es funcianais, beneficios de
empregados e programa de desligamento de empregados;

XXIV.Aprovar a prestac;:aa de garantias reais au fidejussorias, em conjunto com 0 Diretar

Administrativo Financeiro, abservadas as dispasic;:6eslegais e contratuais pertinentes;vutronligfcaXVUTSRQPONMLIGFEDCBA
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XXV. Exercer outras atribuiy6~s :Ol;!~Ihe 1or~l1J-flxadas~IQ Conselho de Administrayao.

CAPiTULO VIII- DAS ATRIBUIC;:OES DOS DEMAIS DIRETORES

Art. 68. Sao atribuiyoes gerais dos demais Diretores:

I. Gerir, administrar e supervisionar todos os neg6cios relativos a sua respectiva area de

atuayao, nos limites fixados em lei e no presente Estatuto;

II. Realizar a gestao dos convenios e dos contratos vigentes no ambito da Diretoria, bern
como realizar a abertura de novos processos administrativos licitat6rios necessarios aos
atendimentos das finalidades da empresa;

III. Participar das reunioes da Diretoria, relatando os assuntos da sua respectiva area de
atuayao;

IV. Administrar, gerir e coordenar as atividades das Assessorias, Divisoes, Departamentos
e Processos de Trabalho que Ihes estejam subordinados;

V. Controlar os recursos materiais e humanos, bern como, responsabilizar-se pela

aprovayao e administrayao do quadro de colaboradores de sua Diretoria;

VI. Cumprir e fazer cumprir a orientayao geral dos neg6cios da sociedade conforme

aprovado no Plano de Neg6cios e Carta Anual na gestao de sua area especffica de
atua<;ao;

VII. Assinar, em conjunto com 0 Diretor Administrativo Financeiro, os atos e documentos que

envolvam a responsabilidade financeira de sua respectiva Diretoria, ate R$ 100.000,00

(cem mil reais) observando-se sempre as restriyoes e os limites contidos no presente
Estatuto;

VIII. Assinar em conjunto com 0 Diretor Administrativo e Financeiro, as ordenayoes de

despesas, de sua respectiva Diretoria, ja autorizadas pelo Conselho de Administrayao

ou Diretoria Colegiada.

IX. Representar a Empresa em juizo e fora dele, estritamente dentro das areas de sua

respectiva competEmcia.

Paragrafo (mica. As atribuiyoes especificas de cada Diretor serao detalhadas no Regimento
Interno da empresa, devidamente aprovado pelo Conselho de Administra<;ao.

TiTULO 7 - DO CONSElHO FISCALutsromljiecbWVSQPJICA JP
CAPiTULO I - DA CARACTERIZAC;:AO

Art. 69. 0 Conselho Fiscal e 6rgao permanente de fiscalizayao, de atua<;ao colegiada e ;

individual. Alem das normas previstas na Lei nO 13.303, de 30 de junho de 2016 e sua
regulamentayao, aplicam-se aos membros do Conselho Fiscal da empresa as disposiyoes
previstas na lei nO6.404, de 15 de dezembro de 1976, inclusive aquelas relativas a seutg'
poderes, d:veres e responsabilidades, a requisitos e impedimentos para investidura e . _

remunera<_;:ao.

CAPITULO II - DA COMPOSI<;AOvutronligfcaXVUTSRQPONMLIGFEDCBA
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Art. 70. 0 Conselho Fiscal s-e.:ra:_C:Qmpo~to:d~ -no minima :03 (tres) e no maximo 05 (cinco)

membros efetivos e respective:)!) sLJplentes;..'o!:ledecer}(:!e 0;;· criterios estabelecidos na Lei nO
6.404, de 15 de dezembro de 1976.

Art. 71. Os membros do Conselho Fiscal sao eleitos pela Assembleia Geral de Acionistas e

devera contar com pelo men os 01 (um) membro indicado pelo ente controlador, que dev~ra

ser servidor publico com vinculo permanente com a Administrac;:ao Publica.

Art. 72. Na primeira reuniao apos a eleic;:ao, os membros do Conselho Fiscal escolherao 0 seu

Presidente, ao qual cabera dar cumprimento as delibera90es do orgao, com registro no livro
de atas e pareceres do Conselho Fiscal.

CAPITULO 111- DOS REQUISITOS

Art. 73. Os Conselheiros Fiscais deverao atender os seguintes requisitos:

I. Ser pessoa natural, residente no Pais e de reputa9aO ilibada;

II. Ter forma9ao academica compatrvel com 0 exerclcio da fun9ao

III. Ter experi€mcia minima de tres anos, em pelo menos uma das seguintes func;:6es:

a) Direc;:ao ou assessoramento na Administra9ao Publica, direta ou indireta;

b) Conselheiro Fiscal ou Administrador em empresa;

IV. Nao se enquadrar nas vedac;:oes dos incisos I, IV, IX, X e XI do caput do art. 17, §2° da

Lei Federal nO 13.303, de 30 de junho de 2016;

V. Nao ser nem ter side membro de orgaos de administrac;:ao nos ultimos 24 meses e nao

ser empregado da empresa ou de sociedade controlada ou do mesmo grupo, nem ser

conjuge ou parente, ate terceiro grau, de administrador da empresa;

VI. Nao se enquadrar nas veda90es previstas no art. 147 da Lei nO6.404 de 15 de dezembro
de 1976;

VII. Nao participar de forma remunerada de mais de 02 (do is) conselhos, de administrac;:ao

ou fiscal em empresas publicas, sociedades de economia mista ou subsidiarias.

§1° A formac;:ao academica devera contemplar curso de gradua9ao ou pos-gradua9ao

reconhecido ou credenciado pelo Ministerio da Educac;:ao.

§2° As experi€mcias mencionadas em alineas distintas do inciso III do caput deste artigo nao

poderao ser somadas para a apUra9aO do tempo requerido.

§3° As experiencias mencionadas em uma mesma alfnea do inciso III do caput poderao ser

somadas para apurac;:ao do tempo requerido, desde que relativas a periodos distintos.

§4° 0 disposto no inciso V do caput nao se aplica aos empregados da empresa controladora

quando inexistir grupo econ6mico formalmente constituido.

Art. 74. Os requisitos e as vedac;:oes aplicaveis ao Conselheiro Fiscal deverao ser respeitados

em todas as eleic;:oes realizadas, inclusive em caso de reconduc;:ao. C6
§1. ° Os requisitos deverao ser comprovados documentalmente.

§2.
o

A ausencia dos documentos referidos no paragrafo primeiro, importara em rejeic;:ao

respectiva nomeac;:ao.

§3.
o

As vedac;:oes serao verificadas por meio da autodeclarac;ao apresentada pelo indicado

em formulario padronizado.utsromljiecbWVSQPJICA Q fVlvutronligfcaXVUTSRQPONMLIGFEDCBA
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cA?lrui.o IV --DO-PRAZO-DE-Gi:STAO

Art. 75. Os membros do Conselho Fiscal serao eleitos anualmente pela Assembleia Geral
sendo permitida a reconduc;:ao.

Art. 76. 0 prazo de atuac;:ao dos membros do Conselho Fiscal sera de 2 (dois) anos,
permitidas, no maximo, 2 (duas) reconduc;:5esconsecutivas.

Paragrafo unico. Atingido 0 limite acima, 0 retorno de membro do Conselho Fiscal na
mesma empresa 56 poderc3ser efetivado ap6s decorrido periodo de 02 (dois) anos.

Art. 77. Os membros do Conselho Fiscal serao investidos em seus cargos independentemente
da assinatura de Termo de Posse, ou seja, desde a respectiva elei<;ao.

CAPITULO V - DA VACANCIA E SUBSTITUIC;AO EVENTUAL

Art. 78. Os membros do Conselho Fiscal serao substituidos em suas ausencias ou
impedimentos eventuais pelos respectivos suplentes.

Art. 79. Na hipotese de vacancia, renuncia ou destituic;:ao do membro titular, 0 suplente
assume ate a eleic;:aodo novo titular-

CAPITULO VI- DAS REUNIOES

Art. 80. 0 Conselho Fiscal se reunira ordinaria mente no mlnlmo mensalmente e,

extraordinariamente sempre que necessario, por convocac;:aode seu Presidente.

CAPITULO VII- DAS COMPETENCIAS

Art. 81. Compete ao Conselho Fiscal:

I. Fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos Administradores e verificar 0

cumprimento dos seus deveres legais e estatutarios;

II. Opinar sobre 0 relatorio anual da administrac;:ao e as demonstrac;:5es financeiras do
exercicio social;

III. Manifestar-se sobre as propostas dos orgaos da administra<;ao, a serem submetidas a
Assembleia Geral, relativas a modifica<;ao do capital social, emissao de debentures e

bonus de subscri<;ao, pianos de investimentos ou orc;:amentosde capital, distribuic;:aode
dividendo, transforma<;ao, incorpora<;ao, fusao ou cisao;

Denunciar, por qualquer de seus membros, aos orgaos de administrac;:aoe, se estes nao

adotarem as providencias necessarias para a protec;:ao dos interesses da empresa, a
Assembleia Geral, os erros, fraudes ou crimes que descobrirem, e sugerir providencias;

Convocar a Assembleia Geral Ordinaria, se os orgaos da administrac;:ao retardarem por
mais de um mes essa convocac;:ao,e a Extraordinaria, sempre que ocorrerem motivos
graves ou urgentes;

VI. Analisar, ao menos trimestralmente, 0 balancete e demais demonstrac;:5es financeiras
elaboradas periodicamente pela empresa;

IV.ifVQI

V.

VII. Exercer essas atribui<;5es durante a eventualliquida<;ao da empresa;vutronligfcaXVUTSRQPONMLIGFEDCBA
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~ .. ~ -

VIII. Examinar 0 Relat6rio Aniial:de Audi~or!.3lnferna e Plan:~Anual de Atividades da Auditoria
Interna; . . .. ...

IX. Dar assistencia e pronunciar-se, quando convocados, as reunioes do Conselho de

Administrac;ao ou da Diretoria Executiva em que se deliberar sobre assuntos que

ensejam parecer do Conselho Fiscal;

X. Acompanhar a execuc;ao patrimonial, financeira e orc;amentaria, podendo examinar

Iivros, quaisquer outros documentos e requisitar informac;oes.

TITULO 8 - DO COMITE DE AUDITORIA

CAPITULO I - CARACTERIZAt;AO

Art. 82. 0 Comite de Auditoria e 0 orgao de suporte ao Conselho de Administrac;ao no que se

refere ao exercfcio de suas func;oes de auditoria e de fiscalizac;ao sobre a qualidade das

demonstrac;oes contabeis e efetividade dos sistemas de controle interno e de auditorias
interna e independente.

Art. 83. 0 Comite de Auditoria tera autonomia operacional e dotac;ao orc;amentaria, anual ou

por projeto, dentro de limites aprovados pelo Conselho de Administrac;ao, para conduzir ou

determinar a realizac;ao de consultas, avaliaC;oese investigac;oes dentro do escopo de suas

atividades, inclusive com a contratac;ao e utilizac;ao de especialistas independentes.

CAPiTULO 11- COMPOSIt;AO

Art. 84. 0 Comite de Auditoria, eleito e destituido pelo Conselho de Administrac;ao, sera

integrado por 03 (tres) membros, em sua maioria independentes.

Art. 85. Os membros do Comite de Auditoria, em sua primeira reuniao, elegerao 0 seu

Presidente, ao qual cabera dar cumprimento as deliberac;oes do orgao, com registro no livro
de atas.

Art. 86. Os membros do Comite de Auditoria devem ter experiencia profissional ou formac;:ao

academica compativel com 0 cargo, preferencialmente na area de contabilidade, auditoria ou
no setor de atuac;ao da empresa, sendo que pelo menos 1 (um) membra deve ter reconhecida

experiencia profissional em assuntos de contabilidade societaria.

Paragrafo (mico: A formac;ao academica sera comprovada por curso de graduac;ao ou p6s-
graduac;ao reconhecido ou credenciado pelo Ministerio da Educac;:ao.

Art. 87. Sao condic;:oesminimas para integrar 0 Comite de Auditoria:

I. Nao ser ou ter sido, nos 12 (doze) meses anteriores a nomeac;ao para 0 Comite:

a) Diretor ou membro do Conselho Fiscal da EMDEC ou de sua controladora,

subsidiaria, coligada ou sociedade em controle comum, direta ou indireta; e

b) Responsavel tecnico, Diretor, gerente, supervisor ou qualquer outr~ integranteutsromljiecbWVSQPJICAcomC(J
func;ao de gerencia de equipe envolvida nos trabalhos de auditoria na empresa.

....

Nao ser conjuge ou parente consangufneo ou afim, ate 0 segundo grau ou por adoc;ao,

das pessoas referidas no inciso I;

II.vutronligfcaXVUTSRQPONMLIGFEDCBA
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III. Nao receber qualqu~r 'O~l~rOti~o :d~f ~emunera9~0 da empresa ou sua controladora,

subsidiaria, coligada- ()U sociedaue ein contr6!-e c-0mum, direta ou indireta, que nao seja

aquela relativa a fun9ao de integrante do Comite de Auditoria;

IV. Nao ser ou ter sido ocupante de cargo publico efetivo, ainda que licenciado, ou de cargo

em comissao na Administra9ao Publica, nos 12 (doze) meses anteriores a nomea9ao
para 0 Comite de Auditoria.

§1° Os membros do Comite de Auditoria devem observar, adicionalmente, as demais

veda<;oes constantes no art. 17 da Lei Federal nO13.303, de 30 de junho de 2016.utsromljiecbWVSQPJICA

§2° 0 disposto caput nao se apJica a empregado de empresa nao vinculada ao mesmo
conglomerado, vedada participa9ao reciproca.

§3° 0 disposto neste artigo se apJica a servidor publico que tenha atua9ao nos neg6cios da
empresa.

§4° 0 atendimento as previs5es deste artigo deve ser comprovado por meio de

documenta9ao a ser mantida na sede da empresa pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos,

contado a partir do ultimo dia de mandato do membro do Comite de Auditoria.

§5° E vedado a existencia de membro suplente no Comite de Auditoria.

§6° 0 Conselho de Administra9ao podera convidar membros do Comite de Auditoria para
assistir suas reunioes.

CAPiTULO III - DO MANDATO

Art. 88. 0 mandato dos membros do Comite de Auditoria sera de 02 (dois) anos, nao

coincidente para cada membro, permitida uma unica reelei9ao.

Art. 89. Os membros do Comite de Auditoria poderao ser destituidos pelo voto justificado da
maioria absoluta do Conselho de Administra9ao.

CAPiTULO IV - DA VAC.ANCIA E SUBSTITUICAO EVENTUAL

Art. 90. No caso de vacancia de membro do Comite de Auditoria, 0 Conselho de

Administra9ao elegera 0 substituto para completar 0 mandato do membro anterior.

Art. 91. 0 cargo de membro do Comite de Auditoria e pessoal e nao admite substituto
temporario. No caso de ausencias ou impedimentos eventuais de qualquer membro do comite,
este deliberara com os remanescentes.

CAPITULO V - DAS REUNIOES

Art. 92. 0 Comite de Auditoria devera realizar reuni5es no minima a cada 2 (dois) meses,
mediante convoca9ao do seu Presidente.

Art. 93. 0 Comite devera apreciar as informa90es contabeis antes da sua divulga9ao.

Art. 94. A empresa devera divulgar as atas de reuni6es do Comite de Auditoria. (/)

Art. 95. Na hip6tese do Conselho de Administra9ao considerar que a divulga9ao da ata possa ~
par em risco interesse legitimo da empresa, apenas 0 seu extrato sera divulgado.

Art. 96. A restri9ao de que trata 0 paragrafo anterior nao sera oponivel aos 6rgaos de controle,

que terao total e irrestrito acesso ao conteudo das atas do Comite de Auditoria, observada a ~ ()
transferencia de sigilo.

;f
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CAP[TULO VI ~ DAS COiVU:"£rENCIAS

Art. 97. Competira ao Comite de Auditoria Estatutario, sem prejuizo de outras competencias
previstas na legisla<;:aa:

I. Opinar sabre a contratac;ao e destituic;ao de auditor independente;

II. Supervisionar as atividades dos auditores independentes, avaliando sua independencia,
a qualidade dos serviC}osprestados e a adequa<;ao de tais servi<;os as necessidades da
empresa;

III. Supervisionar as atividades desenvolvidas nas areas de controle interno, de auditoria
interna e de elabora<;ao das demonstrac;oes financeiras da empresa;

IV. Monitorar a qualidade e a integridade dos mecanismos de controle intern~, das

demonstrac;oes financeiras e das informa<;oes e medic;oes divulgadas pela empresa;

V. Avaliar e monitorar exposic;oes de risco da empresa, podendo requerer, entre outras,
informa<;oes detalhadas sobre politicas e procedimentos referentes a:

a) Remunerac;ao da administrac;ao;

b) Utilizac;ao de ativos da empresa;

c) Gastos incorridos em nome da empresa;

VI. Avaliar e monitorar, em conjunto com a administrac;ao e a area de auditoria interna, a

adequac;ao e divulgac;ao das transac;oes com partes relacionadas;

VII. Elaborar relatorio anual com informac;oes sobre as atividades, os resultados, as

conclusoes e suas recomendac;oes, registrando, se houver, as divergencias significativas

entre administrac;ao, auditoria independente e 0 proprio Comite de Auditoria em rela<;ao
as demonstrac;oes financeiras;

VIII. Avaliar a razoabilidade dos parametros em que se fundamentam os calculos atuariais,

bem como 0 resultado atuarial dos pianos de beneficios mantidos pelo fundo de pensao,

quando a empresa for patrocinadora de entidade fechada de previdencia complementar.

Art. 98. Ao menos um dos membros do Comite de Auditoria devera participar das reunioes

do Conselho de Administra<;ao que tratem das demonstrac;oes contabeis periodicas, da

contratac;ao do auditor independente e do Plano Anual de Auditoria Interna.

Art. 99. 0 Comite de Auditoria devera possuir meios para receber denuncias, inclusive
sigilosas, internas e extern as a empresa, em materias relacionadas ao escopo de suas
atividades.

TITULO 9 - DO COMITE DE ELEGIBILIDADE

CAPITULO 1- DA CARACTERIZACAO

Art. 100. A empresa dispora de Comite de Elegibilidade que visara auxiliar os acionistas na

verificac;ao da conformidade do processo de indica<;ao e de avaliac;ao dos Administradorezv
Conselheiros Fiscais.

.--

CAPITULO" - DA COMPOSICAOvutronligfcaXVUTSRQPONMLIGFEDCBA
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Art. 101. 0 Comite de EI~~ibil;dade ~o~e:a-ser cOnStil~ido por 03 (tres) membros de outros
comites, preferencialmente -0 de -Auditoria, -utsronmljigfedcbaVSQLJIA:~'Jrr: .empregados ou Conselheiros de

Administra980, sem remunera980 adicional, observados os artigos 156 e 165 da Lei 6.404, de
15 de dezembro de 1976.

CAPiTULO 111-DAS COMPETENCIAS

Art. 102. Compete ao Comite de Elegibilidade:

I. Opinar, de modo a auxiliar os acionistas na indicac;ao de Administradores e Conselheiros

Fiscais, sobre 0 preenchimento dos requisitos e a ausencia de veda90es para as
respectivas eleic;oes;

II. Verificar a conformidade do processo de avaliaC;80dos Administradores e Conselheiros
Fiscais.

§1° 0 comite devera se manifestar no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis, a partir do

recebimento das indicac;oes, sob pena de aprovaC;ao tacita e responsabilizac;ao de seus
membros caso se comprove 0 descumprimento de algum requisito.

§2° As manifesta90es do Comite serao deliberadas por maioria de votos com registro em

ata, que deverao ser lavradas na forma de sumario dos fatos ocorridos, inclusive dissidencias
e protestos, contendo a transcric;ao apenas das deliberac;oes tomadas.

TiTULO 10 - DAS UNIDADES INTERNAS DE GOVERNAN<;A

CAPITULO I - DOS TIPOS

Art. 103. A empresa tera Auditoria Interna e Area de Conformidade e Gestao de Riscos.

Art. 104. 0 Conselho de Administra9ao estabelecera e constarao do Regimento Interno a
politica de seleC;80para os titulares dessas unidades.

CAPITULO II - DA AUDITORIA INTERNA

Art. 105. A Auditoria Interna devera ser vinculada ao Conselho de Administrac;ao, diretamente
ou por meio do Comite de Auditoria.

Art. 106. A Auditoria Interna compete:

I. Executar as atividades de auditoria de natureza contabil, financeira, orC;amentaria,

administrativa, patrimonial e operacional da empresa;

Prop~r as medidas preventivas e corretivas dos desvios detectados; A 0
Verificar 0 cumprimento e a implementac;ao pela empresa das recomendaC;oesutsromljiecbWVSQPJICAoul 7
determinac;oes do Tribunal de Contas do Estado - TCE/SP e do Conselho Fiscal; I

Aferir a adequaC;aodo controle interno, a efetividade do gerenciamento dos riscos e dos 0
processos de governan9a e a confiabilidade do processo de coleta, mensurac;ao,

classificac;ao, acumula980, registro e divulga980 de eventos e transa90es, visando ao _
preparo de demonstra90es financeiras;

Outras atividades correlatas definidas pelo Conselho de Administra9ao.ifVQI

.QifI

II.

III.

IV.

V.vutronligfcaXVUTSRQPONMLIGFEDCBA
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CAPITULO 111- DA A~E~!)E Cb~Q-RMIDAD£ ~GERENCIAMENTO DE RISCOS
.~.. - - : -:

Art. 107. A Area de Conformidade e Gerenciame'nto de 'Riscos se vinculam:

I. Diretamente ao Diretor-Presidente e conduzida p~r ele; ou

II. Ao Diretor-Presidente por intermedio de outro Diretor Executivo que ira conduzi-Ia,

podendo este ter outras competEmcias.

Art. 108. A Area de Conformidade e Gerenciamento de Risco podera se reportar diretamente

ao Conselho de Administra<;ao, em situa<;6es em que se suspeite do envolvimento do Diretor-

Presidente em irregularidades ou quando este se furtar a obriga<;ao de adotar medidas

necessarias em rela<;aoa situa<;ao a ele relatada.

Art. 109. A Area de Conformidade e Gerenciamento de Riscos compete:

I. Propor polfticas de Conformidade e Gerenciamento de Riscos para a empresa, as quais

deverao ser periodicamente revisadas e aprovadas pelo Conselho de Administra<;ao, e

comunica-Ias a todo 0 corpo funcional da organiza<;ao;

II. Verificar a aderencia da estrutura organizacional e dos processos, produtos e servi<;os

da empresa as leis, normativos, politicas e diretrizes internas e demais regulamentos

aplicaveis;

III. Comunicar a Diretoria Executiva, aos Conselhos de Administra<;ao e Fiscal e ao Comite

de Auditoria a ocorrencia de ate ou conduta em desacordo com as normas aplicaveis a
empresa;

IV. Verificar a aplica<;ao adequada do principio da segrega<;ao de fun<;6es, de forma que

seja evitada a ocorrencia de conflitos de interesse e fraudes;

V. Verificar 0 cumprimento do C6digo de Conduta e Integridade, bem como promover

treinamentos peri6dicos aos empregados e dirigentes da empresa sobre 0 tema;

VI. Coordenar os processos de identifica<;ao, classifica<;ao e avalia<;aodos riscos a que esta

sujeita a empresa;

VII. Coordenar a elabora<;ao e monitorar os pianos de a<;ao para mitiga<;ao dos riscos

identificados, verificando continuamente a adequa<;ao e a eficckia da gestao de riscos;

VIII. Estabelecer pianos de contingencia para os principais processos de trabalho da

organiza<;ao;

IX. Elaborar relat6rios peri6dicos de suas atividades, submetendo-os a Diretoria Executiva,

aos Conselhos de Administra<;ao e Fiscal e ao Comite de Auditoria;

Disseminar a importancia da Conformidade e do Gerenciamento de Riscos, bem como

a responsabilidade de cada area da empresa nestes aspectos; A D
Outras atividades correlatas definidas pelo Diretor ao qual se vincula. Ii

X.

XI.

TITULO 11 - DAS DEMONSTRA~6ES FINANCEIRAS

CAPITULO I - DO EXERCICIO SOCIAL

Art. 110. 0 exercicio social coincidira com 0 ana civil e obedecera, quanto as demonstra<;6es

financeiras, aos preceitos deste Estatuto e da legisla<;ao pertinente. ("

Art. 111. A empresa podera elaborar demonstra<;oes financeiras trimestrais,utsromljiecbWVSQPJICA/i
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Art. 112.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLJIHGFEDCBAAplicam-se as re8~aS=dees;:;rifu~,69aoe' eJab(i-rayaode demonstrayoes financeiras

contidas na Lei nO 6.404, de 15 de dez8mbroutsromljiecbWVSQPJICAie 19-7-6,devendo ser realizada auditoria

independente anual.

CAPITULO 11- DA DESTINAC;AO DO LUCRO E DIVIDENDOS

Art. 113. Juntamente com as demonstrayoes financeiras do exercicio, os orgaos da

administra~ao da empresa apresentarao, observado ° disposto nos artigos 193 a 203 da Lei

6.404/76 e no Estatuto, proposta de destina<;ao a ser dada ao lucro liquido e dividendos do

exercicio.

Art. 114. Observadas as disposiyoes legais, 0 lucro liquido do exercicio e os dividendos

terao sua destinayao definida conforme delibera9ao da Assembleia Geral Ordinaria, mediante

proposta da Diretoria e ap6s ser ouvido 0 Conselho de Administrayao.

TITULO 12 - DO PESSOAL

Art. 115. Os empregados estarao sujeitos ao regime juridico da Consolida9ao das Leis do

Trabalho - CLT, a legislayao complementar e aos regulamentos internos da empresa.

Art. 116. A admissao de empregados sera realizada mediante previa aprovayao em concurso

publico de provas ou de provas e titulos.

Art. 117. Os requisitos para 0 provimento de cargos, exercicio de funyoes e respectivos

salarios, serao fixados em Plano de Cargos e Salarios e Plano de Func;;oes.

TiTULO 13 - DAS DISPOSIC;OES FINAlS

Art. 118. Os casos omissos neste Estatuto, serao regulados de acordo com as leis vigentes

aplicaveis a especie.
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