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ESTATUTO SOCIAL
CAPíTULO t

DA DENOMTNAÇÃO, SEDE, FORO, OBJETO E DURACAO.

Art. 10 A Companhia de Aguas e Esgotos de Rondônia - CAERD - é uma
sociedade de economia mista e de capital autorizado, autorizada pelo Decreto Lei no

490, de 04 de marco de 1969, e regulamentada pelo Decreto no 4334, de 22 de
dezembro de 1989, para o exercício das atividades relacionadas com os serviços
públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, podendo ainda, na forma
da Lei e instrumentos próprios, atuar nos serviços de limpeza urbana e manejo de
resíduos solidos, com sede e foro na cidade de Porto Velho RO,
regida este Estatuto, pelas Leis Federais no 6.404n6, Lei no 11.445, de 05 de
janeiro de 2017 e 13.303, de 30 de junho de 2016, regulamentada pelo decreto 8.945,
de 27 de dezembro de 2016 e demais disposições legais aplicáveis.

§ 1o A Companhia de Aguas e Esgotos de Rondônia usará a sigla CAERD.

§ 20 A CAERD é vinculada à SEDI Superintendência Estadual de
Desenvolvimento Econômico e lnfraestrutura, em conformidade com o artigo 52 da Lei
Complementar n"965, de 20 de dezembro de 2017 e reger-se-á pelo presente Estatuto
e demais disposições aplicadas.

Arrt.20 O prazo de duração da CAERD é indeterminado

Parágrafo único. A CAERD poderá, a critério e por deliberação, criar, ínstalar e
extinguir filiais, agências, escritórios, postos de atendimento e representaçÕes em
qualquer parte do Estado de Rondônia e do país.

CAPiTULO II
DO OBJETIVO

Art. 30 Constitui o principal objeto social da CAERD a prestação de serviços de
saneamento básico com vistas à sua universalização no Estado de Rondônia
compreendendo as atividades de abastecimento de água, esgotamento sanitário,
podendo ainda, na forma da Lei e instrumentos próprios, atuar nos servíços de limpeza
urbana e manejo dos resíduos sólidos, de acordo em consonância com as Leis
Federais no 6.404176, Lei no 11.445, de 05 de janeiro de 2017 e 13.303, de 30 de junho
de 2016, regulamentada pelo decreto 8.945, de 27 de dezembro de 2016 e demais
disposições legais aplicáveis.

Art. 4" Para realização de seu objeto social e em cumprimento a suas
finalidades institucionais, compete a CAERD
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I - cumprir a política de saneamento formulada pelos Governos Federal,
Estadual e Municipal, dentro de suas atribuições;

ll - conservação, proteção e fiscalização, para fins de abastecimento de água

lll - promover investigaçÕes, pesquisas, levantamentos, estudos econômicos e
financeiros relacionados com seus objetivos sociais;

lV - arrecadar as tarifas e demais preços públicos que irão remunerar os
serviços públicos prestados por esta Companhia.

V - a política tarifária e o valor das tarifas incidentes sobre a prestação dos
serviços serão fixados, reajustados e homologados pela Agência Reguladora de
Serviços Públicos do Estado de Rondônia - AGERO;

Vl - auxiliar os titulares dos serviços na elaboração dos Planos de Saneamento
e através da celebração de contratos de programa ou outros instrumentos, executar
planos de ação e investimentos, tendo por objetivo a realização de uma política de
saneamento que contribua para o desenvolvimento socioeconômico do Estado;

Vll - prestar serviços técnicos, industriais e de consultoria, remunerados,
inclusive a particulares, ligados ao seu objetivo principal;

Vlll - propor desapropriaçÕes e servidões dos bens declarados de utilidade
pública pelo Poder Executivo Estadual para execução dos Planos de Saneamento
do titular dos serviços públicos, necessárias à sua finalidade e objetivo;

X - celebrar contratos de programa, de concessão, de permissão de serviço
público e termos de parcerias;

Xl - receber auxílios, ações e subvenções;

Xll - executar outros encargos não enunciados neste artigo que, por sua
natureza, Se enquadrarem nas finalidades da Companhia, ou que a esta
eventualmente seja atribuída pela Assembléia Geral.

Parágrafo único. A CAERD poderá no âmbito de suas competências, e

exclusivamente para cumprir os seus objetivos:

a) manter intercâmbio com órgãos e instituições sob controle, e subordinação
da União, dos Estados e Municipios e também com org SMOS
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lX - firmar convênios, acordos, contratos e quaisquer outros instrumentos
jurídicos necessários ao desempenho das atividades da Empresa, podendo inclusive
contratar empresa prestadora de serviço ou executora de obras, observando-se as
Leis Federais no 8.666/93 e no 13.303/2016;
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internacionais, podendo receber recursos através de acordos, contratos,
convênios e outros instrumentos;

b) assinar convênios de co-participação financeira com a União, Estado e
Municípios rondonienses e instituições, com fins lucrativos;

c) contrair empréstimos com entidades e instituiçÕes de direito público ou
privado mediante fiança, aval e endosso do Governo do Estado, de
conformidade com a legislação pertinente;

CAPÍTULO ItI
DO CAPTTAL SOCTAL E DAS AçÕES

Art. 5' O capital social autorizado da CAERD na data de registro deste Estatuto
e de R$ 162.631.832,69 (cento e sessenta e dois milhôes, seiscentos e trinta e um mil,
oitocentos e trinta e dois Reais e sessenta e nove centavos), divididos em 109.167.668
(cento e nove milhões, cento e sessenta e sete mil, seiscentos e sessenta e oito) ações
ordinárias nominativas.

Parágrafo único. O capital social subscrito, autorizado e integralizado da
CAERD, na data do registro deste Estatuto, e de R$162.631.832,69 (cento e sessenta
e dois milhÕes, seiscentos e trinta e um mil, oitocentos e trinta e dois Reais e sessenta
e nove centavos), divididos em 109.167.668 (cento e nove milhões, cento e sessenta e
sete mil, seiscentos e sessenta e oito), ações ordinárias nominativas.

Art. 6" O capital social poderá ser aumentado:

| - por deliberação da Assembléia Geral Ordinária, pela incorporação da
correção monetária do seu valor;

ll - por deliberação da Assembléia Geral Extraordinâria, para incorporação de
lucros, reservas e outros recursos que o Estado destina a esse fim;

lll - por deliberação do Conselho de Administração até o limite do capital
autorizado.

§ 10 As elevações do capital social, subscriçÕes e integralizaçÕes, até o limite do
capital autorizado, independentemente de reforma estatutária, serão levadas a efeito
por deliberação do Conselho de Administração, que autorizará a emissão das ações
nas condições previstas em lei, mediante proposta da Diretoria Executiva, apos
anuência do Conselho Fiscal.

§ 20 As subscrições para realizaçâo de bens, mesmo dentro do limite do capital,
deverá ser de autorização de competência privativa a Assembléia Geral.

§ 3o Poderão ser emitidas novas açÕes, embora as subscritas ainda não estejam
totalmente integralizadas.
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Art. 7' A propriedade das açôes, bem como as respectivas cessôes, somente
serão de direito reconhecidas quando forem lançados, respectivamente nos livros
'REGlsrRos DE nçÕes NoMTNATIvAS' e 'TRANSFenÊuctn DE AÇôES
NOMINATIVAS'e apostas as assinaturas recebidas nos casos de transferências.

\,

Parágrafo único. A transferência de ações se opera mediante o respectivo termo
lavrado no livro competente da Companhia. As açÕes decorrentes de transmissão por
sucessão universal ou legado, de arrematação ou qualquer outro título ou ato judicial,
somente se fará, mediante averbação em livros próprios, fundamentado em documento
hábil, que ficará em poder da Companhia.

Art. 8o Cada ação ordinária dará direito a um voto nas deliberaçôes das
Assembleias Gerais.

CAPíTULO IV
DO PATRIMÔNIO E DOS RECURSOS

Art. 9' O patrimônio e os recursos da CAERD serão constituídos:

| - pelas receitas operacionais;

ll - pelo capital integralizado;

lll - pelos bens que lhes forem doados ou que venham a adquirir;

lV - por reservas financeiras;

V - pelas vendas patrimoniais e receitas de capital;

Vl - pelos recursos de operações de crédito;

Vll - pelos recursos provenientes de convênios acordos e contratos;

Vll! - por auxílios, subvenções e quaisquer títulos, doações e contratos;

lX - pelas transferências orçamentárias do Tesouro Federal, Estadual ou
Municipal; e

X - por outras receitas.

CAPíTULO V
DA ESTRUTURA BÁSICA DE DIREÇÃO
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Art. 10. A estrutura básica operacional da Companhia de Águas e Esgotos de
Rondônia - CAERD compreende:

I - Assembléia Geral;

ll - Conselho de Administração;

a) Comitê de Auditoria Estatutário; e

b) Comitê de Elegibilidade.

lll - Conselho Fiscal;

lV - Diretoria Executiva:

a) Presidência - PRE;

b) Diretoria Administrativa e Financeira - DAF;

c) Diretoria Técnica e de OperaçÕes - DTO;

§ 20 Fica criado o Comitê de Auditoria Estatutário, o qual será diretamente
vinculado ao Conselho de Administração, devendo atuar como orgão auxiliar do
respectivo Conselho, com atribuiçÕes claramente definidas nos artigos 24 e 25 da Lei
n"13.303, de 30 de junho de 2016.

sEÇÃo I

DA ASSEMBLEIA GERAL

Art. 11. A Assembléia Geral é o órgão supremo da Companhia, cabendo-lhe
exercer as funções que lhe forem atribuídas pela lei e pelo estatuto, deliberar sobre os
negócios relativos ao objeto social ou interesses sociais e reformar os estatutos.

§ 10 A Assembléia Geral será constituída pelos membros do Conselho de
Administração.

§ 20 As convocaçÕes das Assembléias Gerais serão feitas segundo as reg
estabelecidas em lei, devidamente publicadas no diário oficial do Estado. E

ra§
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§ 10 Na composição da estrutura, serão criadas Assessorias, Comitês,
Comissões, Coordenadorias, Superintendências, Superintendências Regionais e
Divisões, que de acordo com suas especificidades serão ligadas às Diretorias ou aos
Conselhos, com a finalidade de possibilitar melhor coordenação e desenvolvimento das
atividades necessárias ao cumprimento dos objetivos da CAERD.
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constituirão, para que possam, validamente, deliberar com o número de acionistas
também legalmente determinado.

Att. 12. As Assembleias Gerais são ordinárias ou extraordinárias.

§ 1o A Assembléia Geral Ordinária realizar-se-á, obrigatoriamente até o dia 30
de abril de cada ano e terá como competência.

Il - deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de
dividendos;

lll - eleger e destituir, a qualquer tempo, os membros dos Conselhos de
Administraçáo e Fiscal;

lV - aprovar a correção da expressão monetária do Capital Social (artigo 167).

V - fixar a remuneração dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
e da Diretoria Executiva obedecendo ao que dispuser o presente Estatuto;

Vl - dellberar sobre assuntos relativos ao objeto social levado a sua apreciação;

Vll - os dividendos serão pagos nas épocas e lugares que forem determinados
pela Assembléia Geral, respeitados o disposto em Lei, e quando não forem
reclamados, serão lançados em conta corrente, à disposição dos acionistas.

§ 20 As Assembléias Gerais Extraordinárias reunir-se-ão sempre que
convocadas pelos Conselhos de Administração ou Fiscal, ou nos casos determinados
em lei e terá como competência:

| - reformar o Estatuto Social;

ll - suspender o exercício dos direitos do acionista;

lll - deliberar sobre avaliação de bens com que o acionista concorre para
formação do capital social;

lV - deliberar sobre a transformação, fusão, incorporação e cisão da CAERD,
sua dissolução e liquidação, eleger e destituir liquidantes e julgar-lhes as contas;

V - delíberar sobre assuntos de interesse social e levado a sua apreciação

§ 30 As Assembléias serão presididas pelo Presidente do Conselho de
Administração, ou por quem o substitua, podendo a atribuição de secretariar a
Assembléia ser delegada a qualquer pessoa presente
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as demonstrações financeiras;
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§ 40 Constituídas, legalmente, as assembléias deliberam, validamente,
aprovando ou recusando os atos submetidos a sua apreciação, por maioria absoluta
dos votos presentes, correspondendo a cada ação um voto, não se computando os
votos em branco;

§ 50 Os acionistas poderão ser representados em conformidade com a
legislação vigente, devendo os instrumentos de mandato ser entregues na Sede da
CAERD até 05 (cinco) dias antes do início da reunião.

§ 6o Os membros da assembléia, quando convocados, terão ressarcidas suas
despesas de locomoção e estada, sempre que residentes fora da cidade em que for
realizada a reunião.

sEçÃo rr

DO CONSELHO DE ADMTNTSTRAçÃO

Art. 13. O Conselho de Admínistração e um órgão permanente, composto de 07
(sete) membros denominados Conselheiros, com reputação ilibada e idoneidade moral,
capacidade de compreensão de relatórios gerenciais e financeiros, conhecimento de
gestão corporativa, naturais e residentes no país, eleitos pela Assembléia Geral e por
ela destituídos a qualquer tempo; a sua função é indelegável.

§ 10 A composição do Conselho de Administração integrada por 07 (sete)
membros e será composta por:

I - 03 (três) representantes do Poder Executivo Estadual, indicados pelo Chefe
do Poder Executivo;

ll - 01 (um) representante dos empregados da CAERD, que não se encontra em
situação vedada pela Lei 13.303 de 2016;

lll - 01 (um) representante dos acionistas minoritários, a ser eleito conforme
regulamentação do Conselho de Administração e em conformidade com a Lei 13.303
de 2016;

lV - o Diretor Presidente da Companhia;

V - o Diretor Administrativo e Financeiro da Companhia.

§ 2o O presidente do Conselho de Administração será indicado pelo acionista
majoritário, dentre os seus três representantes.

§ 3o O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração será não
superior a 02 (dois) anos, sendo permitidas, no máximo, 03 (três) reconduções
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§ 4o O mandato dos membros do Conselho contar-se-á da data da Assembléia
Geral que os eleger, terminando no segundo ano subsequente na data da respectiva
Assembléia Geral Ordinária. Os Conselheiros conservar-se-ão em exercício,
observadas as limitaçÕes legais, até a posse de seus sucessores.

§ 5o A lnvestidura no cargo de Conselheiro far-se-á mediante assinatura do
Termo de Posse, lavrado em livros próprios.

§ 6o O Conselheiro deverá apresentar obrigatoriamente no início e ao término do
mandato a sua declaração de bens, bem como declarar que não incide nos
impedimentos enumerados no art. 147 e seus parágrafos da Lei no 6.404ft6 e a
Certidão Negativa do Tribunal de Contas do Estado.

§ 7o O Conselho de Administração será convocado pelo seu Presidente ou pelo
Presidente da CAERD, sempre que os interesses sociais assim o exigirem.

§ 8. As reuniões do Conselho de Administração serão convocadas, mediante
aviso escrito enviado com antecedência de 48 (quarenta e oito) horas, contendo a
pauta de matérias a tratar, podendo, entretanto, ser dispensada a convocação se
estiverem presentes todos os membros titulares, ou os respectivos suplentes.

§ 9. O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, trimestralmente e
extraordinariamente, na sede da CAERD ou excepcionalmente em outro local, desde
que justificada, mediante convocação de qualquer de seus membros, sendo obrigatória
a presença de 213 (dois) terços,

§ 10. O Conselho de Administração deliberará por maioria de votos de seus
membros, tendo o seu presidente, além do voto pessoal o de qualidade.

Att. 14. O conselheiro de administração que receber gratuitamente do Estado,
em caráter fiduciário, alguma ação de emissão da companhia para atendimento da
exigência do artigo 146 da Lei no 6.404n6, fica impedido de aliená-la ou onerá-la a
terceiros, devendo restituí-la imediatamente após deixar o cargo, sob pena de
apropriação indébita.

§ 10 Em qualquer caso, o Conselho só poderá deliberar com a presença da
maioria absoluta dos membros, sendo um deles o Presidente, ou o seu substituto, que
presidirá a reunião.

§ 2o O Conselho de Administração poderá admitir, em suas reuniões, outros
participantes com a finalidade de prestar esclarecimentos de qualquer natureza,
vedados a este, entretanto, o direito de voto.

§ 30 As deliberações do Conselho serão transcritas em livro próprio, lavrando-se
a Ata das Reuniões.
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§ 40 Cabe ao Presidente do Conselho, na forma da lei, propor as políticas,
diretrizes, especialmente no que diz respeito aos planos, programas e projetos, além
de exercer outras atribuições previstas em lei ou em ato do Governador do Estado.

Art. 15. Os administradores da companhia deverão atender os seguintes
requisitos obrigatorios:

I - ser cidadão de reputação ilibada;

ll - ter notório conhecimento compatível com o cargo para o qualfoi indicado;

lll - ter formação acadêmica compatível com o cargo para o qualfoi indicado; e

lV - ter, no mínimo, uma das experiências profissionais abaixo:

§ 1o 10 (dez) anos, no setor público ou privado, na área de atuação da empresa
estatal ou em área conexa àquela para a qual forem indicados em função de direção
superior;

§ 2o 4 (quatro) anos em cargo de Diretor, de Conselheiro de Administração, de
membro de comitê de auditoria ou de chefia superior em empresa de porte ou objeto
social semelhante ao da empresa estatal, entendendo-se como cargo de chefia
superior aquele situado nos dois níveis hierárquicos não estatutários mais altos da
empresa;

§ 3o 4 (quatro) anos em cargo em comissão ou função de confiança equivalente
a nível 4 , ou superior, do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, em
pessoa jurídica de direito público interno;

§ 4o 4 (quatro) anos em cargo de docente ou de pesquisador, de nível superior
na área de atuação da empresa estatal; e

§ 5o 4 (quatro) anos como profissional liberal em atividade vinculada à área de
atuação da empresa estatal.

Art. 16. É vedada a indicação para os administradores da companhia:

I - de representante do órgão regulador ao qual a empresa estatal está sujeita;

ll - de titular de cargo em comissão na administração pública federal, direta ou
indireta, sem vínculo permanente com o serviço público;

lll - de dirigente estatutário de partido político e de titular de mandato no Poder
Legislativo de qualquer ente federativo, ainda que licenciado;

lV - de parentes consa
mencionadas nos incisos I a lll;

neos ou afins até o terceiro grau das pessoas
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V - de pessoa que atuou, nos últimos trinta e seis meses, como participante de
estrutura decisória de partido político;

Vl - de pessoa que atuou, nos últimos trinta e seis meses, em trabalho vinculado
a organização, estruturação e realização de campanha eleitoral;

Vl! - de pessoa que exerça cargo em organizaçâo sindical;

Vlll - de pessoa física que tenha firmado contrato ou parceria, como fornecedor
ou comprador, demandante ou ofertante, de bens ou serviços de qualquer natureza,
com a União, com a própria estatal ou com empresa estatal do seu conglomerado
estatal, nos três anos anteriores à data de sua nomeação;

lX - de pessoa que tenha ou possa ter qualquer forma de conflito de interesse
com a pessoa político-administrativa controladora da empresa estatal ou com a propria
estatal; e

X - de pessoa que se enquadre em qualquer uma das hipóteses de
inelegibilidade previstas nas alíneas do inciso I do caput do art. 1o da Lei
Complementar no 64, de 18 de maio de 1990.

§ 1o Aplica-se a vedação do inciso lll do caput ao servidor ou ao empregado
publico aposentado que seja titular de cargo em comissão da administração pública
federal direta ou indireta.

§ 2o Aplica-se o disposto neste artigo a todos os administradores das empresas
estatais, inclusive aos representantes dos empregados e dos minoritários, e também às
indicações da União ou das empresas estatais para o cargo de administrador em suas
participaçÕes minoritárias em empresas estatais de outros entes federativos.

Art. 17. Compete ao Conselho de Administração:

| - propor e verificar o cumprimento das diretrizes relativas à gestão e ao
desenvolvimento de pessoal e à administração do patrimônio, do material e do
orçamento da Companhia;

ll - homologar acordos, contratos e convênios com instituições públicas ou
privadas, nacionais e internacionais firmados;

lll - apreciar proposta orçamentária e/ou planejamento orçamentário anual,
prestação de contas e plano de trabalho para o exercício seguinte;

IV - apreciar e deliberar sobre os balanços e a prestação de contas anual da
Companhia;

V - pronunciar-se sobre a prestação de garantias para a realização de
operaçÕes de crédito;

Vl - deliberar sobre qualquer encargo financeiro não previsto no orça
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Vll - discutir, aprovar e monitorar decisÕes envolvendo práticas de governança
corporativa, relacionamento com partes interessadas, política de gestão de pessoas e
codigo de conduta;

Vlll - implementar e supervisionar os sistemas de gestão de riscos e de controle
interno estabelecidos para a prevenção e mitigação dos principais riscos a que está
exposta a Entidade, inclusive aqueles relacionados à integridade das informações
contábeis e fínanceiras e os relacionados às ocorrências de corrupção e fraude;

lX - destituir o Diretor Presidente, com base em critérios objetivos previamente
estabelecidos neste Estatuto, no caso de perda da confiança, observadas as regras de
indicação e eleição, devendo o Chefe do Poder Executivo nomear Diretor Presidente
lnterino, preferencialmente dentre os membros do Conselho de Administração;

X - estabelecer, observada a legislação vigente, as diretrizes gerais relatívas à:

a) políticas e normas aplicáveis a Companhia; e

b) aplicação dos recursos econômico-financeiros;

Xl - propor à Assembléia Geral a alteração do Estatuto e demais normas
necessárias ao perfeito funcionamento da Entidade, em consonância as normas
aplicáveis;

Xll - exercer controle rígido sobre processos de nomeação, contratação,
cedência e movimentação de servidores efetivos e empregados, observando o
interesse público, os limites de gasto com pessoal e demais restrições legais,
sobretudo a Lei de Responsabilidade Fiscal;

Xlll - aprovar as tarifas e tabelas relativas aos serviços, produtos e operações de
interesse público, desde que os estudos apresentados sejam homologados pela

Agencia Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado de Rondônia -
AGERO;

XIV - examinar trimestralmente as demonstrações financeiras elaboradas para o
período, bem como aqueles elaborados, ao término do exercício social e sobre estas
emitir parecer correspondente; e

XV - exercer outras atribuições que sejam deÍinidas em lei ou no Estatuto.

§ 1o O Conselho de Administração avaliará o modelo de gestão adotado pela

Companhia e proporá as eventuais alteraçÕes necessárias.

§ 2o A escolha da
do Poder Executivo

ria Executiva da companhia é de competência do Chefe

}i---'
- .-o/ :iYt'
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seçÃo ur
DO CONSELHO FISCAL

Art. 19. O Conselho Fiscal funcionará de modo permanente e será composto de
3 (três) membros efetivos e iguais o número de suplentes, pessoas naturais, residentes
no País, diplomados em cursos universitários e observadas as exÍgências contidas, nas
Leis Federais no 6404, de 15 de dezembro de 1976 e Lei 13.303, de 30 de junho de
2016, eleitos anualmente pela Assembléia geral.

§ 10 Os membros do Conselho Fiscal e seus suplentes exercerão seus cargos
até a primeira Assembléia Geral Ordinária que se realizará após a sua eleição, e
poderão ser reeleitos.

§ 20 Na hipótese de vacância ou impedimento de qualquer um dos membros
efetivos do Conselho Fiscal, seu lugar será preenchido pelo suplente respectivo, na
ordem indicada pela Assembléia Gera!.

Art. 20. O Conselho Fiscal reunir-se-á de acordo com os ditames da Lei 6A04n6
e 13.303/16, ou quando convocado.

Parágrafo único. O Conselho Fiscal poderá valer-se de assessoramento
específico da Diretoria, quando necessário, para subsidiar suas decisões, ou solicitar
esclarecimentos e informações aos Auditores lndependentes.

Art.21. O Conselho Fiscal, a pedido de qualquer dos seus membros solicitará ao
Diretor Presidente esclarecimentos ou informações, assim como a elaboração de
demonstrações contábeis especiais.

Aft. 22. Os membros do Conselho Fiscal assistirão às reuniÕes da Assembléia
Geral, do Conselho de Administração, em que se deliberar sobre os assuntos em que
devam opinar.

Art. 23. O Conselho Fiscal poderá solicitar aos Auditores lndependentes os
esclarecimentos ou informaçôes que julgar necessários e a apuração de fatos
específicos.

Att.24. A função dos membros do Conselho Fiscal é indelegável.

Art. 25. A remuneração do Conselho Fiscal será fixada pela Assembléia Geral
que o elegeu, observando o contido no parágrafo 3" do art.162 da Lei n" 6.404176.

Art. 26. Compete ao Conselho Fiscal:

| - eleger entre seus membros, seu presidente;

ll - estabelecer as normas de seu funcionamento;

12
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lll - fiscalizar os atos dos administradores verificar o cumprimento dos seus
deveres legais e estatutários;

lV - opinar sobre o relatório anual da Administração, fazendo constar do seu
parecer às informaçÕes complementares que julgar necessárias ou úteis à deliberação
da Assembléia Geral;

V - opinar sobre as propostas dos órgãos da administraçáo a serem submetidas
à Assembléia Geral e ao Conselho de Administração, relativas à modificação do Capital
Social, emissão de ações, planos de investimento de capital, distribuiçáo de
dividendos, transformação, incorporação, fusão ou cisão;

Vl - denunciar aos órgãos de administração e, se estes não tomarem as
providências necessárias para a proteção dos interesses da Companhia, Assembléia
Geral, os erros, fraudes ou crimes que descobrirem, e sugerir providências;

VII - convocar a Assembléia Geral Ordinária, se os órgãos da Administração
retardarem por mais de 01 (um) mês essa convocação e, a Extraordinária, sempre que
ocorrerem motivos graves ou urgentes, incluindo na pauta das assembleias as matérias
que considerarem necessárias, devendo ser mantidas as devidas publicações visando
transparência dos atos principalmente ao que se refere ao diário oficial do Estado;

Vlll - examinar trimestralmente as demonstrações financeiras elaboradas para o
período, bem como aqueles elaborados, ao término do exercício social e sobre estas
emitir parecer correspondente; e

lX - exercer as atribuições contidas no art. 163, incisos I a Vll da Lei n' 6.404176,
durante a liquidação, tendo em vista as disposiçÕes que a regulam.

sEçÃo v
DA DIRETORIA EXECUTIVA

Arl.27. A Diretoria é o órgão de Administração Executiva e de representação da
Companhia, cabendo-lhe por em prática a política estabelecida pelo Conselho de
Administração e as diretrizes básicas por este Estatuto fixadas.

Art. 28. A Companhia será administrada por uma Diretoria Executiva empossada
pelo Conselho de Administração e por ele destituível a qualquer tempo, constituÍda de
3 (três) membros, acionistas ou não, sendo um Diretor Presidente, uffi Diretor
Administrativo e Financeiro - DAF e um Diretor Técnico e Operacional - DTO, com

mandatos de 2 (dois) anos, permitidas, no máximo, 3 (três) reconduções consecutivas

§ 1o O disposto no parágrafo anterior não impede o Conselho de Administração
de destituir, em reunião extraordinária, convocada para o feito, qualquer dos
integrantes da Diretoria independente da vigência dos referid mandatos, ou por ATO
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"ad referendum" do Presidente do Conselho de Administração, considerando a
urgência da convocação.

§ 20 Os diretores entrarão em exercício na mesma data em que o Conselho de
Administração os eleger, mediante termos de posse lavrado no livro de Atas de
Reunião de Diretoria, que será assinado pelo Diretor empossado e pelos membros do
Conselho de Administração.

§ 30 Os Diretores deverão apresentar na forma da Lei, no ato de investidura no
cargo, diploma ou comprovante de escolaridade, de nível superior completo,
declaração de bens discriminados pelos valores de aquisição constantes dos
respectivos instrumentos de transferência de propriedade e Certidão Negativa do
Tribunal de Contas do Estado. A declaração de bens deverá também ser apresentada
ao término do seu mandato e a certidão negativa do Tribunal de Contas do Estado,
anualmente.

§ 40 Os documentos exigidos devem ser encaminhados em até 05 (cinco) dias
anteriormente a Assembléia Gera!, para as devidas análises pela divisão de controle
interno ou órgão que o substitua.

Art. 29. Ocorrendo vaga, por qualquer motivo, dos cargos da Diretoria, o
respectivo substituto será escolhido pelo Conselho de Administração.

Art. 30. Caberá ao Presidente do Conselho de Administração, a escolha de
substitutos em caso de ausências ou impedimentos temporários, de quaisquer dos
membros da Diretoria, obedecendo às exigências quanto a documentação citada no
parágrafo terceiro do artigo n"27.

Art. 31. Os Diretores perceberão honorários que forem fixados pela Assembléia
Geral.

Parágrafo único. Os funcionários públicos federais, estaduais e municipais, bem
como os empregados das sociedades de economia mista, fundações e autarquias
cedidas e eleitas paÍa a Diretoria Executiva, faráojus a percebimento da gratificação de
Diretor, devendo os vínculos de origem permanecer suspenso enquanto ocupar o cargo
de Diretor Executivo.

Art. 32. Compete à Diretoria Executiva:

| - cumprir e tazer cumprir o Estatuto, as deliberações da Assembleia Geral e as
Resoluçôes do Conselho da Administração;

ll - promover as medidas necessárias à conservação dos objetivos da
Companhia, de acordo com o disposto no capítulo ll deste Estatuto;

l!l - elaborar e gerir planos e programas anuais e plurianuais de trabalhos, com
seus respectivos orçamentos, visando à consecução de suas finalidades sociais,
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observando o disposto no capítulo lV deste Estatuto e submetendo-os a aprovação do
Conselho de Administração;

lV - elaborar e submeter à aprovação do Conselho de Administração a Estrutura
Orgânica, Regimento lnterno e demais instrumentos normativos operacionais;

V - resolver todos os negócios da Companhia que não forem da competência
privativa da Assembléia Geral, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;

Vl - aprovar, previamente, programas e campanhas de divulgação e publicidade

ParágraÍo único. A movimentação de recursos financeiros da Companhia, os
endossos e aceites cambiais, as escrituras de qualquer natureza, os contratos em
geral. Procurações e quaisquer outros documentos que importem em responsabilidade
ou obrigações para a Companhia serão obrigatoriamente assinados:

| - em operaçÕes financeiras, pelo Diretor Presidente, pelo Diretor Administrativo
Financeiro e no caso de ausência deste, qualquer outro diretor;

!l - pelo Diretor Presidente e mais um Diretor, dentre os quais o Diretor da Área
Requisitante.

Ill - por 2 (dois) procuradores, em conjunto, desde que investidos de poderes
especiais, e expressos para assinar tais documentos ou instrumentos.

Art. 33. Em casos especiais, os poderes poderão ser outorgados a somente 1

(um) procurador para agir isoladamente, inclusive representar a Companhia ativa e
passivamente, em juizo ou fora dele, de acordo com autorizaçáo expressa da Diretoria.

Parágrafo único. As procurações deverão especificar os poderes conferidos e,

com exceção das judiciais, conter um período limitado de validade, nunca superior a 12
(doze) meses.

Art. 34. Aos responsáveis e seus assistentes pelas Unidades operacionais da
Companhia, serão outorgados poderes de mandato, necessários a práticas dos atos de
gestão administrativa que lhes forem atribuídas, cujos instrumentos, além de obedecer
ao disposto nos artigos antecedentes, atenderão ainda as disposições legais especiais
que regem as atividades da Companhia.

Art. 35. Compete ao Diretor Presidente:

| - cumprir e Íazer cumprir o Estatuto, as decisôes e deliberaçÕes dos órgãos
colegiadas e da Assembléia Geral;

ll - representar a Companhia, ativa e passivamente, em juízo ou em suas
relações com terceiros podendo, para tal fim, delegar poderes e constituir
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lll - dirigir, orientar e coordenar as atividades da Companhia, buscando os
melhores métodos que assegurem eficácia, economia e celeridade nos procedimentos;

lV - assinar, conjuntamente com pelo menos mais um membro da Diretoria,
documentos que formalizem direitos e obrigações e, no caso de operações financeiras,
juntamente com o Diretor Administrativo e Financeiro e, na sua falta o que for indicado
para substituição;

Vl - convocar e presidir as reuniões da Díretoria, cabendo-lhe o voto da
qualidade, no caso de empate;

Vll - nomear comissÕes de Sindicância, instaurar inquéritos e processos
administrativos, conforme o caso, e designar comissões de licitação em geral;

Vlll - autorizar, homologar, dispensar, revogar e anular processos de licitação,
de acordo com a legislação pertinente;

lX - baixar Atos e/ou ResoluçÕes, separadamente ou em conjunto com outro
Diretor;

X - desempenhar outras atividades compatíveis com a função.

Art. 36. Compete ao Diretor Administrativo-Financeiro:

| - exercer a administração geral de pessoal da Companhia, propondo ao Diretor
Presidente a constituição de quadro de pessoal; níveis salariais e outras vantagens,
admissão e demissão, promoções e punições; a transferência de concessão de licença,
observando a legislação e as normas pertinentes;

ll - coordenar e supervisionar a execução de todos os serviços administrativos,
financeiros, contábil e fiscal, assegurando o cumprimento dos aspectos legais
inerentes;

-e$rd 
gomgauhiads fu etsgpjo§;deRüdmih # R0ilDÔr{n

nçr\

lll - manter sob sua responsabilidade os valores da Companhia, promovendo a

liberação de recursos financeiros de acordo com os cronogramas autorizados e
controlando sua aplicação;

lV - gerenciar a execução dos orçamentos anuais;

V - assinar, conjuntamente com o Diretor Presidente documentos que
formalizem direitos e obrigações, bem como cheques, ordens de movimento de contas
bancárias, contratos e convênios de financiamentos e outros documentos afins, sendo-
lhe facultado delegar tais poderes, em conjunto ou isoladamente;

Vl - assessorar o Diretor Presidente em assuntos pertinentes à sua área de
atuaçáo;

Vll - desempenhar outras atividades compatíveis com a sua fu
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Art. 37. Compete ao Diretor Técnico e Operacional

I - gerenciar as áreas encarregadas da operação, manutenção e distribuição dos
sistemas de abastecimento de água, manutenção e operação dos sistemas de esgotos
sanitários;

ll - controle e análise operacional dos sistemas operados, bem como, o controle
da qualidade de água;

lll - gerencíar as áreas encarregadas de planejar, projetar, construir e montar
sistemas de abastecimento, obedecidos os programas anuais e plurianuais de
investimentos da Companhia, bem como, projetar, construir e montar as edificações da
Companhia;

lV - gerenciar e controlar todos os investimentos e empreendimentos da
Companhia;

V - assinar, conjuntamente com o Diretor Presidente documentos que
formalizem direitos e obrigações, bem como cheques, ordens de movimento de contas
bancárias, contratos e convênios de financiamentos e outros documentos afins, sendo-
lhe facultado delegar tais poderes, em conjunto ou isoladamente;

Vl - assinar, em conjunto com técnicos responsáveis, as planilhas de medição
de obras;

Vll - manter sob sua responsabilidade a prestação de contas de financiamentos
de contratos e convênios de obras de engenharia;

VIll - desempenhar outras atividades compatíveis com a função;

CAPÍTULO V
DO EXERCíCTO SOCTAL E DAS DEMONSTRAçOES FTNANCETRAS

Art. 38. O exercício social corresponderá ao ano civil e o balanço geral será
efetuado, para todos os fins de direito, no dia 31 de dezembro de cada ano.

Art. 39.
demonstrações
13.303/16.

Ao fim de cada exercício social, a Companhia elaborará as
financeiras expressamente exigidas pelas Leis no 6.404n6 e

CAPíTULO VI
DEMONSTRAÇÔES DE LUCROS OU PREJUíZOS ACUMULADOS

Art. 40. Os lucros então verificados nas demonstrações financeiras anuais, após
efetuadas as amortizações e deduções permitidas em lei, a compensação prejuízos
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eventualmente acumulados e a provisão para o lmposto de Renda a pagar, serão
assim destinados:

| - 5o/o (cinco por cento) para constituição da Reserva Legal, até que este
alcance 20% (vinte por cento) do Capital Social;

ll - 25o/o (vinte e cinco por cento), no mínimo, como dividendos obrigatórios sobre
o líquido ajustado na forma da Lei, salvo se a Assembléia Geral, sem oposição dos
acionistas presentes, deliberar a distribuiçâo de dividendos inferior ao obrigatório ou a
retenção de todo o lucro na forma do disposto na Lei no 6.404176;

CAPíTULO VII
DA DrSpOSrçÃO, LTQUTDAÇÃO e EXT|NçÃO.

Arl. 41. A dissolução e a liquidação com consequente extinção da Companhia
serão efetuadas de acordo com a legislação em vigor.

§ 1o Compete privativamente a Assembléia Geral eleger e nomear o liquidante.

§ 2o A Assembléia Geral que determinar a dissolução dissolverá o Conselho de
Administração e escolherá os membros do Conselho Fiscal que acompanharão a
liquidação, exercendo este as funções de sua competência.

Art. 42. Liquidado o passivo, o ativo remanescente será distribuído aos
acionistas remanescentes na forma da Lei.

CAPíTULO VIII
DAS DTSPOSIçÕES FTNATS E TRANSTTORTAS

Art. 43. O regime Jurídico do pessoal da Companhia é o da Consolidação das
Leis Trabalhistas - CLT.

Parágrafo único. A Companhia somente poderá admitir empregados mediante
concurso público de provas ou de provas e títulos, obedecendo aos princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade e aos ditames previstos no art. 37 da
Constituição Federal; salvo os cargos em comissão, também disciplinados na nossa
Carta Magna.

AÍt. 44. A Diretoria Executiva elaborará a proposta do Regimento lnterno ou
normatização interna, em conformidade com a legislação vigente, para ser aprovado
pelo Conselho de Administração, pela Diretoria Executiva e pela Assembléia Geral, na
esfera de suas respectivas competências.
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Art. 45. Os casos omissos, respeitados a legislação vigente, serão decididos
pelo Conselho de Administração, pela Diretoria Executiva e pela Assembléia Geral, na
esfera de suas respectivas competências.

Art. 46. Este Estatuto entrará em vigor na data de sua aprovação pela
Assembléia Geral, revogando-se as disposições em contrário.

G SILVA
Presidente do Administração e
Representante do M rio

ELIYSMAR DE
Adm

J IRA
reto EE

do lhq Administração

DA SILVA
Diretor Administrativo e Financeiro - DAF
Membro do Conselho de Administração
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