ESTATUTO SOCIAL DA ITAQUI GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.
CAPÍTULO I
Da Denominação, Sede, Objeto e Duração
Artigo 1º - Sob a denominação de Itaqui Geração de Energia S.A. (“Companhia”), fica
constituída uma sociedade anônima, que se regerá pelo disposto neste Estatuto e pelas
disposições legais aplicáveis.
Artigo 2º - A Companhia tem sede e domicílio na Avenida dos Portugueses, s/n, Mod. G, BR
135, Bairro Distrito Industrial de Itaqui, Cidade de São Luis, Estado do Maranhão, CEP 65.085582. A Companhia tem filial na Rua dos Azulões, 1 – Office Tower, coluna 32, sala 1232, Bairro
Renascença, Loteamento Renascença, Quadra 02, Lote 1 a 7, Cidade de São Luís, Estado do
Maranhão, CEP 65075-060 e na Praia do Flamengo, nº 66, 7º andar, parte, Cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22210-903.
Parágrafo Único - A Companhia poderá abrir, transferir ou encerrar filiais, agências ou
representações em qualquer localidade do País, mediante resolução da Diretoria,
independentemente de autorização da Assembleia Geral.
Artigo 3º - A Companhia tem por objeto a (i) realização de estudos, projetos, construção,
instalação, implantação, operação comercial, manutenção e exploração da usina térmica
denominada UTE Itaqui, localizada no Estado do Maranhão, assim como a comercialização da
energia gerada por esse empreendimento e a prática de atos de comércio em geral,
relacionados a essas atividades; (ii) elaboração, o desenvolvimento e o gerenciamento de
projetos na área de infra-estrutura; (iii) operação portuária de descarga/carga de granéis, o
transporte dos mesmos através de correia(s) transportadora(s) no Distrito Industrial de São
Luís, incluindo, sem limitação a aquisição, construção, instalação, operação e manutenção de
um sistema de descarregamento de granéis constituído de descarregadores e correia(s)
transportadora(s); e (iv) participação em qualquer outra sociedade como sócia, acionista ou
quotista.
Artigo 4º - O prazo de duração da Companhia é indeterminado.
CAPÍTULO II
Do Capital Social e das Ações
Artigo 5º - O capital social é de R$ 1.458.659.593,00 (um bilhão, quatrocentos e cinquenta e
oito milhões, seiscentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e noventa e três reais), dividido
em 1.458.659.593 (um bilhão, quatrocentos e cinquenta e oito milhões, seiscentos e
cinquenta e nove mil, quinhentos e noventa e três) ações ordinárias, todas sob a forma
nominativa e sem valor nominal.
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Parágrafo Primeiro - Cada ação ordinária dá direito a um voto nas deliberações da Assembleia
Geral.
Parágrafo Segundo – A Assembleia Geral poderá deliberar a emissão de ações preferenciais,
inclusive com a criação de classe mais privilegiada, a qual poderá ser feita sem guardar
proporção com as ações ordinárias, não podendo aquelas ultrapassar 50% (cinquenta por
cento) do total das ações emitidas.
CAPÍTULO III
Das Assembleias Gerais
Artigo 6º - A Assembleia Geral de acionistas representa o supremo poder de decisão da
Companhia, devendo tomar todas as resoluções que julgar convenientes à defesa e
desenvolvimento da Companhia, sendo que as suas deliberações obrigam a todos os
acionistas.
Parágrafo Único – As deliberações da Assembleia Geral, respeitadas as exceções estabelecidas
por lei e por este Estatuto, devem ser tomadas por 51% (cinquenta e um por cento) de votos
dos presentes.
Artigo 7º - As Assembleias Gerais serão ordinárias e extraordinárias. As Assembleias Gerais
ordinárias realizar-se-ão uma vez ao ano, dentro dos quatro primeiros meses seguintes ao
término do exercício social, e as extraordinárias sempre que houver interesse social, permitida
a realização conjunta de ambas, observados os dispositivos legais aplicáveis referentes à
convocação, instalação e deliberações.
Parágrafo Primeiro - Na convocação da Assembleia Geral, entre o dia da primeira publicação
do anúncio de convocação e o dia de realização da assembleia, inclusive, medirá o prazo de 8
(oito) dias, no mínimo, para a primeira convocação, e de 5 (cinco) dias para segunda
convocação.
Parágrafo Segundo - Ficarão suspensas as transferências de ações nos 5 (cinco) dias que
precederem a realização da Assembleia Geral.
Parágrafo Terceiro - As Assembleias Gerais serão instaladas e presididas pelo Presidente do
Conselho de Administração ou, na sua ausência, pelo preposto por ele designado. Na ausência
de tal preposto, instalará e presidirá as Assembleias Gerais um acionista escolhido por maioria
de votos dos presentes. Ao Presidente da Assembléia Geral cabe a escolha do Secretário.
Artigo 8º - Os presentes à Assembleia Geral deverão comprovar sua condição de acionista de
acordo com a lei.
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Parágrafo Primeiro - Só poderão tomar parte e votar na Assembleia Geral os acionistas cujas
ações estejam inscritas em seu nome, no registro competente, até 48 (quarenta e oito) horas
antes da data marcada para a sua realização.
Parágrafo Segundo - Os acionistas poderão fazer-se representar nas Assembleias Gerais por
procurador constituído há menos de um ano, que seja acionista, ou administrador da
Companhia ou advogado, desde que o instrumento de procuração tenha sido depositado na
sede social até 24 (vinte e quatro) horas antes do horário para o qual estiver convocada a
Assembleia Geral.
Artigo 9º - A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente, na forma da Lei, a fim de:
a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações
financeiras relativas ao último exercício social;
b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos;
c) eleger, quando for o caso, os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;
e
d) fixar o montante global ou individual da remuneração dos membros do Conselho de
Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria.
Artigo 10 - A Assembleia Geral reunir-se-á extraordinariamente, na forma da lei, sempre que
necessário, para deliberar sobre os seguintes assuntos, dentre outros:
a) reforma do Estatuto Social;
b) alteração na composição do Conselho de Administração, bem como quorum de
deliberação;
c) autorização para a emissão de ações preferenciais, criação de vantagens e condições de
resgate ou amortização de uma ou mais classes de ações preferenciais ou uma nova classe
mais favorecida;
d) aprovação dos custos das garantias a serem dadas aos eventuais financiadores do
empreendimento;
e) aprovação da cessação do estado de liquidação da Companhia;
f) autorização para a emissão de partes beneficiárias;
g) dissolução da Companhia;
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h) aprovação da transformação, fusão, incorporação e cisão da Companhia;
i) suspensão do exercício dos direitos de acionista;
j) autorização para os administradores confessarem falência e pedirem recuperação judicial;
k) aprovação/alteração dos planos de investimento da Companhia que impliquem novos
recursos que excedam em até 5% (cinco por cento) os recursos considerados no orçamento
anual;
l) definição e aprovação da política de distribuição de resultados da empresa;
m) participação no capital de outras sociedades; e
n) implantação e exploração de outros empreendimentos que não os especificados no objeto
social da Companhia.
Artigo 11 - A Assembleia Geral tem poderes exclusivos para suspender os direitos do acionista
que deixar de cumprir qualquer obrigação imposta por lei ou por este Estatuto, caso em que
especificará o direito suspenso, que perdurará até que a obrigação seja cumprida.
CAPÍTULO IV
Da Administração
Artigo 12 – A Companhia será administrada por um Conselho de Administração e por uma
Diretoria, com os poderes conferidos pela lei aplicável e de acordo com o presente Estatuto
Social.
Do Conselho de Administração
Artigo 13 - O Conselho de Administração será constituído por até 7 (sete) membros, eleitos na
Assembleia Geral, com o mandato de 2 (dois) anos, admitida a reeleição por igual período.
Parágrafo Primeiro - O Conselho de Administração terá um Presidente, eleito pela Assembleia
Geral Ordinária. O Presidente ou, na sua ausência, aquele eleito pelos demais conselheiros,
deverá presidir as reuniões do Conselho de Administração, além de coordenar as atividades
dos outros conselheiros e de estabelecer a orientação geral das atividades do Conselho.
Parágrafo Segundo - A remuneração e demais vantagens dos membros do Conselho de
Administração serão fixadas pela Assembleia Geral. O conselheiro poderá renunciar ao seu
direito à remuneração.
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Artigo 14 - Os membros do Conselho de Administração serão investidos nos respectivos
cargos mediante assinatura do Termo de Posse, lavrado no livro de Atas do Conselho de
Administração, assinado pelos representantes dos acionistas e pelos empossados. Os
membros do Conselho de Administração são dispensados de prestação de garantia de gestão.
Artigo 15 - Ocorrendo vaga no Conselho de Administração, por qualquer motivo, será
convocada Assembleia Geral Extraordinária, no prazo improrrogável de 45 (quarenta e cinco)
dias, para eleição do substituto para o restante do mandato.
Parágrafo Único – Terminado o prazo do mandato, os membros do Conselho de
Administração permanecerão nos cargos até a posse dos seus sucessores.
Artigo 16 - Em suas ausências ou impedimentos temporários, os conselheiros poderão ser
representados por qualquer membro do Conselho de Administração que seja designado por
meio de autorização específica para este fim, emitida pelo conselheiro substituído.
Artigo 17 - O Presidente do Conselho de Administração será substituído, nos seus
impedimentos temporários, por outro conselheiro eleito pelos demais conselheiros.
Parágrafo Único – No caso de vaga do cargo de Presidente do Conselho, assumirá o
conselheiro escolhido dentre os demais, o qual permanecerá no cargo até que seja eleito, pela
primeira Assembleia Geral que vier a se realizar,, o novo titular que exercerá o mandato pelo
prazo remanescente.
Artigo 18 - O Conselho de Administração reunir-se-á pelo menos uma vez a cada mês e,
extraordinariamente, sempre que julgado necessário, mediante convocação do Presidente do
Conselho ou por solicitação de ao menos dois de seus membros.
Parágrafo Primeiro - A convocação efetivar-se-á por escrito, por meio de fax, telegrama ou
carta com aviso de recebimento, endereçado ao local previamente indicado pelo conselheiro,
com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis. A convocação para reuniões extraordinárias
deve se dar com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis, devendo os avisos de convocação
conter a indicação detalhada da ordem do dia.
Parágrafo Segundo - Os membros do Conselho de Administração poderão comparecer às
reuniões do Conselho de Administração acompanhados por um assessor, que não terá direito
a voto.
Parágrafo Terceiro - Considerar-se-ão sanadas as falhas ou eventuais irregularidades quanto
ao cumprimento das formalidades para convocação, nas reuniões em que estiver presente a
totalidade dos membros do Conselho de Administração, por si ou representados na forma
deste Estatuto.
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Artigo 19 - As reuniões do Conselho serão instaladas com a presença da totalidade de seus
membros, observado o disposto no Parágrafo Segundo abaixo.
Parágrafo Primeiro - O Conselho deliberará por maioria de votos.
Parágrafo Segundo - É permitido o voto antecipado, para fins de quorum de deliberação,
desde que enviado, por escrito, ao Presidente do Conselho de Administração, no dia anterior
ao da realização da reunião do Conselho.
Parágrafo Terceiro - As Deliberações do Conselho de Administração constarão de atas lavradas
no “Livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração”, tornando-se efetivas com a
assinatura de tantos membros quantos bastarem para constituir a maioria requerida para a
deliberação.
Parágrafo Quarto - As atas que contiverem deliberações destinadas a produzir efeitos perante
terceiros serão arquivadas no registro do comércio competente.
Artigo 20 - Compete ao Conselho de Administração:
a) estabelecer os objetivos, a política e a orientação geral dos negócios da Companhia;
b) autorizar a assunção de responsabilidade ou obrigação da Companhia, a exoneração de
terceiros do cumprimento de obrigações para com a Companhia, ou transações para prevenir
ou por fim a litígios, quando envolverem valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais);
c) autorizar a alienação, a promessa de alienação ou a oneração de bens do ativo permanente
da Companhia, em qualquer operação ou série de operações correlacionadas, durante
qualquer exercício fiscal;
d) deliberar sobre a realização de investimentos ou quaisquer despesas de capital, inclusive
aquisição, arrendamento, concessão de uso ou locação de bens imóveis, móveis e
equipamentos do acervo operacional, que estejam previstos no orçamento anual da
Companhia e que excedam os limites previstos na alínea “f”;
e) aprovar a contratação de empréstimos, financiamento ou a constituição de dívidas,
obrigações ou responsabilidades para a Companhia, inclusive a outorga de qualquer garantia,
real ou fidejussória, ou outros instrumentos que gerem dívidas ou obrigações, desde que em
favor da Companhia e relacionados à execução e viabilização de seu objeto social;
f) aprovar a assinatura de contratos acima do limite de R$ 1.000.000,00 (um milhão reais);
g) eleger e destituir a Diretoria, determinando as áreas de atuação de cada Diretor;
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h) fiscalizar a gestão dos Diretores, examinando, a qualquer tempo, os livros e documentos da
Companhia, solicitando informações sobre contratos, acordos, memorandos e compromissos
celebrados ou em vias de celebração pela Companhia, bem como praticar quaisquer outros
atos julgados necessários para o fiel cumprimento da aludida fiscalização;
i) aprovar orçamentos de custeio e investimento do empreendimento objeto da Companhia,
considerando: aportes, financiamentos, investimentos, despesas e o cronograma financeiro
do exercício;
j) submeter à Assembleia Geral proposta de reforma do estatuto social;
k) aprovar a celebração de acordos ou contratos de cooperação técnica, exportação,
transferência de tecnologia, licença de marcas e exploração de patentes, em que a Companhia
seja parte;
l) manifestar-se sobre as Demonstrações Financeiras, o Relatório da Administração e as contas
da Diretoria, elaborados ao término de cada exercício social, bem como acerca das propostas
para destinação de lucro líquido e distribuição de dividendos;
m) escolher e destituir os auditores independentes, se houver;
n) autorizar a representação da Companhia por um de seus Diretores ou por um procurador
nomeado nos termos previstos neste Estatuto;
o) convocar, por seu Presidente, ou por maioria simples de seus membros, as Assembleias
Gerais ordinárias e extraordinárias;
p) declarar dividendos intermediários à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros
existentes no último balanço anual ou semestral, bem como declarar dividendos intercalares à
conta de lucros ou de reservas de lucros existentes em balanços levantados em períodos
menores, sempre obedecidos os limites legais e o disposto neste estatuto;
q) declarar o pagamento de juros sobre capital próprio, com base em balanço anual, semestral
ou levantado em períodos menores, obedecidos os limites legais e o disposto neste estatuto;
r) aprovar o valor referente à garantia de empréstimo-ponte e financiamento principal a ser
reembolsado pela Companhia aos acionistas garantidores;
s) aprovar, por recomendação da Diretoria, o aumento do capital social subscrito;
t) aprovar as normas de procedimento para a administração da Companhia;
u) Deliberar sobre a emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações.
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Da Diretoria
Artigo 21 - A Diretoria será composta de até 4 (quatro) membros, residentes no País, eleitos
pelo Conselho de Administração, nas respectivas funções de Diretor Presidente, Diretor
Financeiro, Diretor sem designação específica e Diretor de Relações com Investidores,
autorizada cumulação de funções por um mesmo Diretor, os quais exercerão suas funções nos
termos das atribuições estabelecidas neste Estatuto.
Parágrafo Único - Os honorários e demais vantagens dos membros da Diretoria serão fixados
global ou individualmente pela Assembleia Geral. Os Diretores poderão renunciar, desde que
por escrito, ao seu direito à remuneração, sendo que a retratação da renúncia à remuneração
não operará qualquer direito quanto à remuneração referente a período anterior à
retratação.
Artigo 22 - O mandato dos membros da Diretoria será de 2 (dois) anos, admitidas reeleições.
Parágrafo Primeiro - O Conselho de Administração poderá destituir, a qualquer tempo, os
integrantes da Diretoria, elegendo substituto pelo prazo restante do mandato.
Parágrafo Segundo - Os membros da Diretoria serão investidos nos respectivos cargos
mediante assinatura de Termo de Posse lavrado no “Livro de Atas da Reuniões da Diretoria”,
assinado pelos representantes dos acionistas e pelos empossados.
Parágrafo Terceiro - Terminado o prazo do mandato, os membros da Diretoria permanecerão
nos cargos até a posse dos seus sucessores.
Artigo 23 – Nos impedimentos temporários ou faltas do Diretor Presidente, este será
substituído pelo Diretor Financeiro.
Parágrafo Primeiro - Nos impedimentos temporários ou faltas de um dos Diretores, este será
substituído pelo Diretor remanescente.
Parágrafo Segundo - Ocorrendo vaga no cargo de Diretor, por qualquer motivo, o Conselho de
Administração elegerá substituto pelo prazo restante do mandato na primeira reunião que se
realizar depois da ocorrência da vaga.
Artigo 24 - A Diretoria reunir-se-á semanalmente ou sempre que convocada por qualquer dos
Diretores. O quorum de instalação da reunião é a maioria dos membros em exercício. As
resoluções da Diretoria resultarão do voto da maioria dos presentes.
Parágrafo Único – Não havendo unanimidade, a decisão pendente será submetida à
apreciação do Conselho de Administração que deliberará pelo voto dos seus membros.
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Artigo 25 - Compete à Diretoria as atribuições fixadas em lei, observadas as demais normas
deste Estatuto. Seus poderes incluem, mas não estão limitados a:
a) praticar todos os atos gerenciais e administrativos necessários ao funcionamento regular da
Companhia;
b) zelar pela observância da lei e deste Estatuto;
c) zelar pelo cumprimento das deliberações tomadas nas Assembleias Gerais, no Conselho de
Administração e nas suas próprias reuniões;
d) administrar e gerir os negócios da Companhia;
e) emitir e aprovar instruções e regulamentos internos que julgar úteis ou necessários;
f) propor ao Conselho de Administração as diretrizes fundamentais da administração;
g) submeter ao Conselho de Administração proposta de aumento do capital e reforma deste
Estatuto;
h) recomendar ao Conselho de Administração procedimentos quanto à aquisição de bens
móveis e imóveis, bem como quanto à alienação ou oneração daqueles pertences ao
patrimônio da Companhia;
i) recomendar ao Conselho de Administração procedimentos quanto à captação de recursos
financeiros;
j) autorizar a assinatura de contratos de valores limitados a R$ 1.000.000,00 (um milhão de
reais);
k) propor ao Conselho de Administração a assinatura de contratos acima do limite de R$
1.000.000,00 (um milhão de reais);
l) propor ao Conselho de Administração a celebração de acordos ou contratos de cooperação
técnica, exportação, transferência de tecnologia, licença de marcas e exploração de patentes,
em que a Companhia seja parte, limitada a prática desses atos ao objeto social desta;
m) elaborar e submeter ao Conselho de Administração as demonstrações financeiras do
exercício bem como as propostas para destinação do lucro líquido e distribuição dos
dividendos; e

9

Esta página é parte integrante da ata de Assembleia Geral Extraordinária da UTE Porto de Itaqui Geração de Energia S.A., realizada
em 30 de outubro de 2013.

n) elaborar e submeter ao Conselho de Administração o plano de investimento e os
orçamentos econômico-financeiro e de execução de obras, anuais e plurianuais.
Artigo 26 – Os membros da Diretoria distribuirão entre si os encargos da administração social,
obedecendo ao disposto neste Estatuto, competindo, porém, precipuamente:
I – Ao Diretor Presidente: (a) presidir todos os negócios realizados em seu âmbito de
gestão; (b) presidir os trabalhos das reuniões de Diretoria; (c) coordenar as atividades de
outros Diretores; (d) elaborar as instruções que forem necessárias para o desenvolvimento
das operações da Companhia; e (e) em conjunto com o Diretor Financeiro e o Diretor sem
designação específica, administrar os recursos financeiros necessários à operação da
Companhia;
II – Ao Diretor Financeiro: (a) orientar a elaboração dos orçamentos da Companhia
quanto ao limite e condicionantes; (b) propor o quadro de empregados, suas atribuições e
respectiva remuneração; (c) responder pelas funções administrativas da Companhia,
estabelecendo suas diretrizes; (d) responder pelas funções de planejamento financeiro e de
contabilidade; e (e) em conjunto com o Diretor Presidente e o Diretor sem designação
específica, administrar os recursos financeiros necessários à operação da Companhia;
III - Ao Diretor sem designação específica: (a) substituir o Diretor Presidente e/ou o
Diretor Financeiro nas suas ausências ou impedimentos temporários, na forma prevista no
Parágrafo Primeiro do Artigo 23, investido dos mesmos poderes e atribuições do substituído;
e (b) coordenar as operações da Companhia de natureza comercial, financeira e
administrativa; e
IV - Ao Diretor de Relações com Investidores: (a) Representar a Companhia perante os
órgãos de controle e demais instituições que atuam no mercado de capitais; (b) prestar
informações ao público investidor, à CVM, às Bolsas de Valores em que a Companhia tenha
seus valores mobiliários negociados e demais órgãos relacionados às atividades desenvolvidas
no mercado de capitais, conforme legislação aplicável, no Brasil e no exterior; e (c) manter
atualizado o registro de companhia aberta perante a CVM.
Artigo 27 - A Companhia considerar-se-á obrigada quando representada:
a) por 2 (dois) Diretores em conjunto;
b) por 1 (um) Diretor em conjunto com 1 (um) procurador com poderes especiais,
devidamente constituído;
c) por 2 (dois) procuradores em conjunto, com poderes especiais, devidamente constituídos;
ou

10

Esta página é parte integrante da ata de Assembleia Geral Extraordinária da UTE Porto de Itaqui Geração de Energia S.A., realizada
em 30 de outubro de 2013.

d) por 1 (um) procurador, conforme os poderes constantes do respectivo instrumento de
mandato, nesse caso exclusivamente para a prática de atos específicos.
Parágrafo Primeiro - As procurações serão outorgadas em nome da Companhia por 2 (dois)
Diretores em conjunto, devendo especificar os poderes conferidos e, salvo aquelas previstas
no parágrafo segundo deste artigo, terão período de validade limitado a, no máximo, 01 (um)
ano.
Parágrafo Segundo - As procurações para fins judiciais poderão ser outorgadas por prazo
indeterminado e aquelas outorgadas para fins de cumprimento de cláusula contratual
poderão ser outorgadas pelo prazo de validade do contrato a que estiverem vinculadas.
Artigo 28 – Excepcionalmente, qualquer Diretor ou procurador, poderá, isoladamente, assinar
correspondência de rotina que não crie qualquer responsabilidade para a Companhia.
Artigo 29 - A remuneração dos Diretores será fixada global e anualmente pela Assembleia
Geral, que também fixará, quando for o caso, o montante da participação da Diretoria no
lucro da Companhia.
Parágrafo Único - A verba para honorários “pro-labore”, paga em duodécimos, assim como a
de participação, será fixada e partilhada entre os Diretores por deliberação da Assembleia
Geral, consignada no livro próprio.
Artigo 30 - A Diretoria reunir-se-á sempre que necessário e as suas reuniões serão presididas
pelo Diretor-Presidente.
Parágrafo Primeiro - As reuniões serão sempre convocadas pelo Diretor-Presidente. Para que
possam ser instaladas e validamente deliberar, será necessária a presença da maioria dos
Diretores que na ocasião estiverem no exercício de seus cargos.
Parágrafo Segundo - As deliberações da Diretoria constarão de atas lavradas no livro próprio e
serão tomadas por maioria de votos.

CAPÍTULO V
Do Conselho Fiscal
Artigo 31 - A Companhia terá um Conselho Fiscal, de funcionamento não permanente, o qual
poderá ser instalado nos exercícios sociais a pedido de acionistas que representem, no
mínimo, 10% (dez por cento) das ações com direito a voto.
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Parágrafo Primeiro - O Conselho Fiscal será composto de 5 (cinco) membros e igual número de
suplentes, pessoas naturais, residentes no país, legalmente qualificados, os quais serão eleitos
pela Assembleia Geral, na forma da lei.
Parágrafo Segundo - Os membros do Conselho Fiscal somente farão jus a remuneração que
lhe for fixada pela Assembleia Geral, durante o período em que o órgão funcionar e estiverem
no efetivo exercício das funções.
Parágrafo Terceiro - A competência do Conselho Fiscal será a prevista no Artigo 163 da Lei nº
6.404/76.
CAPÍTULO VI
Do Exercício Social, Balanço, Lucros e sua Aplicação
Artigo 32 - O exercício social coincide com o ano civil.
Artigo 33 - Ao final de cada exercício social a Diretoria fará elaborar o Balanço Patrimonial e as
demais demonstrações financeiras exigidas em lei.
Artigo 34 - Do resultado do exercício, serão deduzidos, antes de qualquer participação, os
prejuízos acumulados e a provisão para o imposto de renda.
Artigo 35 - Juntamente com as demonstrações financeiras do exercício, o Conselho de
Administração apresentará à Assembleia Geral, para aprovação, proposta sobre a destinação
do lucro líquido do exercício que remanescer após as seguintes deduções ou acréscimos,
realizadas decrescentemente e nessa ordem:
(a) 5% (cinco por cento) para a formação da Reserva Legal, que não excederá de 20% (vinte
por cento) do capital social;
(b) importância destinada à formação de Reservas para Contingências e reversão das
formadas em exercícios anteriores;
(c) Lucros a Realizar e Reversão dos Lucros anteriormente registrados nessa reserva que
tenham sido realizados no exercício; e
(d) 25% (vinte e cinco por cento) para pagamento do dividendo mínimo obrigatório aos
titulares de ações ordinárias e preferenciais, se emitidas, observado o disposto neste estatuto.
Parágrafo Único – O valor dos juros pagos ou creditados a título de capital próprio, nos termos
do Artigo 9º, §7º da Lei 9.249, de 26 de dezembro de 1995 e legislação e regulamentação
pertinentes, poderá ser imputado ao valor do dividendo obrigatório e do dividendo anual
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mínimo das ações preferenciais, integrando tal valor o montante dos dividendos distribuídos
pela Companhia para todos os efeitos legais.
Artigo 36 - A Companhia, por deliberação da Assembleia Geral, poderá levantar balanço
semestral e declarar dividendos à conta de lucro apurado nesses balanços. A Assembleia Geral
poderá declarar dividendos intermediários, à conta de lucros acumulados ou de reservas de
lucros existentes no último balanço anual ou semestral.
CAPÍTULO VII
Da Liquidação, Dissolução e Extinção
Artigo 37 - A Companhia entra em liquidação, dissolução e extinção nos casos previstos em lei
ou neste estatuto.
Parágrafo Único - A Assembleia Geral nomeará o liquidante, determinará o modo de
liquidação, e determinará a instalação do Conselho Fiscal, que deve funcionar durante o
período de liquidação.
CAPÍTULO VIII
Das Disposições Gerais
Artigo 38 - A Companhia, a qualquer tempo, tendo em vista aperfeiçoar seus serviços e
adaptar-se às novas técnicas de administração, poderá adotar processos mecânicos de
emissão e autenticação de documentos de efeitos mercantis, obedecendo a padrões e
sistemas consagrados pelos usos e costumes do comércio.”
******
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