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DA DENOMINAC;AO, SEDE, OBJETO E DURAC;AO

ARTIGO 10 - A sociedade por ac;6es denominada COMPANHIA PAULISTA DE
TRENS METROPOLITANOS - CPTM e uma empresa publica estadual, parte
integrante da administrac;ao indireta do Estado de Sao Paulo, regendo-se pelo
presente Estatuto, pelas Leis federais n.os 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e
13.303, de 30 de junho de 2016, e demais disposic;6es legais aplicaveis.

Paragrafo terceiro - Na medida em que for necessario para a consecuc;ao do objeto
social e observada sua area de atuac;ao, a empresa podera abrir, instalar, manter,
transferir ou extinguir filiais, dependencias, agencias, sucursais, escrit6rios,
representac;6es ou ainda designar representantes, respeitadas as disposic;6es legais e
regulamentares.

ARTIGO 20 - Constitui objeto da empresa:
I. planejamento, estudo, projeto, construc;ao, implantac;ao, explorac;ao e

manutenc;ao das obras e servic;os de transporte de passageiros, sobre trilhos
ou guiados, nas entidades regionais do Estado de Sao Paulo, compreendendo
as regi6es metropolitanas, aglomerac;6es urbanas e microrregi6es;

II. execuc;aodas obras e dos servic;os complementares ou correlatos, necessarios
a integrac;ao do sistema de transporte por ela operado ao complexo
urbanfstico das cidades servidas pelo sistema;

III. operac;ao de conex6es intermodais de transporte de passageiros no sistema
por ela explorado, como terminais, estacionamentos e outras correlatas;

IV. prestac;ao a terceiros de servic;os de transporte de cargas, ou de passageiros,
de passagem pelo territ6rio por ela servido;

V. comercializac;ao de marca, patente, nome e inSignia; comercializac;ao de areas
e espac;os para propaganda; prestac;ao de servic;os complementares de
suporte ao usuario, por si ou por meio de terceiros, com ou sem cessao de
use predial;

VI. comercializac;ao de tecnologia, direta ou indiretamente, em sociedades ou em
cons6rcios; prestac;ao de servic;os de consultoria, gerenciamento e apoio
tecnico; prestac;ao de servic;os de operac;ao e manutenc;ao de equipamentos;
construc;ao e implantac;ao de sistemas de transporte e terminais de
passageiros, no pais ou no exterior;

VII. edic;ao de jornais, revistas e outras publicac;6es de carater tecnico ou
comercial.

Paragrafo unico - Para 0 cumprimento do disposto neste artigo, a empresa podera
participar de outras empresas, celebrar convenios e contratos de prestac;ao de
servic;os, gerenciamento de bens ou quaisquer servic;os, de transporte de passageiros
sobre trilhos ou guiados, com municfpios e empresas ligadas ao sistema de transporte
de passageiros em Regi6es Metropolitanas do Estado de Sao Paulo bem como
promover desapropriac;6es.
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ARTIGO 3° - 0 capital social e de R$ 16.598.384.055,72 (dezesseis bilh5es,
quinhentos e noventa e oito milh5es, trezentos e oitenta e quatro mil, cinquenta e
cinco reais e setenta e dois centavos), dividido em 553.279.468.524 (quinhentas e
cinquenta e tres bilh5es, duzentas e setenta e nove milh5es, quatrocentas e sessenta
e oito mil e qUinhentas e vinte e quatro) ac;5esordinarias de c1asseunica, nominativas
e sem valor nominal.

Paragrafo unico - Independentemente de reforma estatutaria, 0 capital social
poderc3ser aumentado ate 0 limite maximo de R$ 21.000.000.000,00 (vinte e um
bilh5es de reais), representado por 700.000.000.000 (setecentos bilh5es) de ac;5es,
mediante deliberac;ao do Conselho de Administrac;ao e ouvindo-se antes 0 Conselho
Fiscal.

ARTIGO 40 - A cada ac;ao ordinaria correspondera um voto nas deliberac;5es da
Assembleia Geral.

CAPiTULO III
ASSEMBLEIA GERAL

ARTIGO S0 - A Assembleia Geral sera convocada, instalada e deliberara na forma
da lei, sobre todas as materias de interesse da empresa.

Paragrafo primeiro - A Assembleia Geral tambem podera ser convocada pelo
Presidente do Conselho de Administrac;ao, ou pela maioria dos Conselheiros em
exercfcio.

Paragrafo segundo - A Assembleia Geral sera presidida preferencialmente pelo
Presidente do Conselho de Administrac;ao ou, na sua falta, pelo Conselheiro de idade
mais elevada.

Paragrafo terceiro - 0 Presidente da Assembleia Geral escolhera, dentre os
presentes, um ou mais Secretarios, facultada a utilizac;ao de assessoria pr6pria na
empresa.

Paragrafo quarto - A ata da Assembleia Geral sera lavrada conforme previsto no
artigo 130, § 10, da Lei federal nO6.404/1976.

CAPiTULO IV
ADMINISTRACAO DA EMPRESA

ARTIGO 6° - A empresa sera administrada pelo Conselho de Administrac;ao e pela
Diretoria.

CAPITULO V
CONSELHO DE ADMINISTRACAO

ARTIGO 7° - 0 Conselho de Administrac;ao e 6rgao de deliberac;ao colegiada
responsavel pela orientac;ao superior da empresa.
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ARTIGO 80 - 0 Cons~no €l"E! Admi.n~tr~ao se~ cQtrlposto por no mfnimo 3 (tres) e
no maximo 11 (onze) m.el11·b~os,e1eifos:pela As.gem~leia Geral, todos com mandato
unificado de 2 (dois) an'os'a cont~t"da'oata a~.eiel~ao, estendendo-se ate a posse
dos sucessores, permitida a reelei~ao, no maximo por 3 (tres) recondu~5es
consecutivas.

Paragrafo primeiro - 0 Diretor-Presidente da empresa integrara 0 Conselho de
Administra~ao, enquanto ocupar aquele cargo.

Paragrafo segundo - Cabera a Assembleia Geral que eleger 0 Conselho de
Administra~ao fixar 0 numero total de cargos a serem preenchidos, dentro do limite
maximo previsto neste Estatuto, e designar 0 seu Presidente, nao podendo a escolha
recair na pessoa do Diretor-Presidente da empresa que tambem for eleito
Conselheiro.

ARTIGO go - Fica assegurada a participa~ao de 1 (um) representante dos
empregados no Conselho de Administra~ao, com mandato coincidente com 0 dos
demais Conselheiros.

Paragrafo primeiro - 0 Conselheiro representante dos empregados sera escolhido
pelo voto dos empregados, em elei~ao direta, vedada a recondu~ao para perfodo
sucessivo.

Paragrafo segundo - 0 regimento interne do Conselho de Administra~ao podera
estabelecer requisitos de elegibilidade e outras condi~5es para 0 exerdcio do cargo
de representante dos empregados, alem dos requisitos e das veda~5es do artigo 17,
da Lei federal n.D 13.303/2016.

ARTIGO 10 - E garantida a participa~ao, no Conselho de Administra~ao, de
representante dos acionistas minoritarios, com mandato coincidente com 0 dos
demais Conselheiros, nos termos do artigo 239, da Lei federal n.D 6.404/1976, e do
artigo 19, da Lei federal n.D 13.303/2016.

ARTIGO 11 - 0 Conselho de Administra~ao tera a participa~ao de um ou mais
membros independentes, observado 0 disposto nos artigos 19 e 22, da Lei federal
n.D 13.303/2016, garantido ao acionista controlador 0 poder de eleger a maioria de
seus membros, nos termos da alfnea "a", do artigo 116, da Lei federal n.D
6.404/1976.

Paragrafo Linico- A condi~ao de conselheiro de administra~ao independente devera
ser expressamente declarada na ata da assembleia geral que 0 eleger.

Artigo 12 - Ocorrendo a vacancia do cargo de Conselheiro de Administra~ao antes
do termino do mandato, 0 proprio Colegiado podera deliberar sobre a escolha do
membro para completar 0 mandato do substitufdo, com a ratifica~ao posterior pela
proxima Assembleia Geral.
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Paragrafo unico - ~a..'V~anci.a· .dq: cargo.odo ••Conselheiro representante dos
empregados, sera sUb~trt:J'iCtoPof dut~o rep'r~9Eint~nte, nos termos previstos no
Regimento Interno do '~ohselho de·Ad~flistra4~c~ •• •

ARTIGO 13 - 0 Conselho de Administrac;ao reunir-se-a, ordinariamente, uma vez
por mes e, extraordinariamente, sempre que necessario aos interesses da empresa.

Paragrafo primeiro - As reuni6es do Conselho de Administrac;ao serao convocadas
pelo seu Presidente, ou pela maioria dos Conselheiros em exerdcio, mediante 0 envio
de correspondencia escrita ou eletronica a todos os Conselheiros e tambem ao
Estado, por intermedio do Conselho de Defesa dos Capitais do Estado - CODEC, com
antecedencia minima de 10 (dez) dias, devendo constar da convocac;ao a data,
horario e assuntos que constarao da ordem do dia.

Paragrafo segundo - 0 Presidente do Conselho de Administrac;ao devera zelar para
que os Conselheiros recebam individualmente, com a devida antecedencia em relac;ao
a data da reuniao, a documentac;ao contendo as informac;6es necessarias para
permitir a discussao e deliberac;ao dos assuntos a serem tratados.

Paragrafo terceiro - As reuni6es do Conselho de Administrac;ao serao instaladas
com a presenc;a da maioria dos seus membros em exerdcio, observado 0 numero
minimo legal e estatutario, cabendo a presidencia dos trabalhos ao Presidente do
Conselho de Administrac;ao ou, na sua falta, ao Conselheiro de idade mais elevada.

Paragrafo quarto - Em caso da ausencia ou impedimento temporario de qualquer
membro do Conselho de Administrac;ao, este devera funcionar com os demais
membros, desde que respeitado 0 numero minimo de Conselheiros.

Paragrafo quinto - 0 Presidente do Conselho de Administrac;ao, por iniciativa
pr6pria ou por solicitac;ao de qualquer Conselheiro, podera convocar diretores da
empresa para assistir as reuni6es e prestar esclarecimentos ou informac;6es sobre as
materias em apreciac;ao.

Paragrafo sexto - As materias submetidas a apreciac;ao do Conselho de
Administrac;ao serao instruidas com a proposta aprovada da Diretoria ou dos 6rgaos
competentes da empresa, e de parecer jurfdico, quando necessarios ao exame da
materia.

Paragrafo setimo - Quando houver motivo de urgencia, 0 Presidente do Conselho
de Administrac;ao, ou a maioria dos Conselheiros em exerdcio, nos termos do
paragrafo primeiro, deste artigo, podera convocar as reuni6es extraordinarias com
qualquer antecedencia, ficando facultada sua realizac;ao por via telefonica,
videoconferencia ou outro meio idoneo de manifestac;ao de vontade do Conselheiro
ausente, cujo voto sera considerado valido para todos os efeitos, sem prejuizo da
posterior lavratura e assinatura da respectiva ata.

Paragrafo oitavo - 0 Conselho de Administrac;ao deliberara por maioria de votos
dos participantes na reuniao, prevalecendo, em caso de empate, a proposta que
contar com 0 voto do Conselheiro que estiver presidindo os trabalhos.

Paragrafo nono - As reuni6es do Conselho de Administrac;ao serao secretariadas
por quem 0 seu Presidente indicar e todas as deliberac;6es constarao de ata lavrada
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e registrada em Iivro pr'd~i~1"com.i'nt:14!Jao,d~.i.T~~ato, no Sistema de Informac;5es
das Entidades Descentr;ali:aqas - '>IEiDBSC. •• : :.... .. . :. .: .
Paragrafo decimo - Sempre que contiver deliberac;5es destinadas a produzir efeitos
perante terceiros, 0 extrato da ata sera arquivado no registro de comercio e
publicado.

ARTIGO 14 - Alem das atribuic;5es previstas em Lei, compete ainda ao Conselho de
Administrac;ao:

I. aprovar 0 planejamento estrategico, contendo a estrategia de longo prazo
atualizada com analise de riscos e oportunidades para, no mfnimo, os
proximos 5 (cinco) anos, as diretrizes de ac;ao, metas de resultado e fndices
de avaliac;ao de desempenho;
aprovar 0 plano de negocios para 0 exerdcio anual seguinte, programas
anuais e plurianuais, com indicac;ao dos respectivos projetos;
aprovar orc;amentos de dispendios e investimento, com indicac;ao das fontes
e aplicac;5es de recursos;
manifestar-se sobre 0 relatorio da administrac;ao e as contas da Diretoria;
promover anualmente a analise do atendimento das metas e resultados na
execuc;ao do plano de negocios e da estrategia de longo prazo, devendo
publicar suas conclus5es e informa-Ias a Assembleia Legislativa e ao Tribunal
de Contas do Estado, excluindo-se dessa obrigac;ao as informac;5es de
natureza estrategica cuja divulgac;ao possa ser comprovadamente prejudicial
ao interesse da empresa;
fiscalizar e acompanhar a execuc;ao dos pianos, programas, projetos e
orc;amentos;
determinar a elaborac;ao de carta anual de governanc;a e subscreve-Ia;
aprovar e revisar anualmente a elaborac;ao e divulgac;ao da polftica de
transac;5es com partes relacionadas;
promover a divulgac;ao anual do relatorio integrado ou de sustentabilidade;
definir os objetivos e prioridades de polfticas publicas compatfveis com a area
de atuac;ao da empresa eo seu objeto social;
deliberar sobre polftica de prec;os ou tarifas dos bens e servic;os fornecidos
pela empresa, respeitado 0 marco regulatorio do respectivo setor;
autorizar a abertura, instalac;ao e a extinc;ao de filiais, dependencias, agencias,
sucursais, escritorios e representac;5es;
deliberar sobre 0 aumento do capital social dentro do limite autorizado pelo
Estatuto, fixando as respectivas condic;5es de subscric;ao e integralizac;ao;
fixar 0 limite maximo de endividamento da empresa;
elaborar a polftica de distribuic;ao de dividendos, a luz do interesse publico
que justificou a criac;ao da empresa, submetendo-a a Assembleia Geral;
deliberar sobre 0 pagamento de juros sobre 0 capital proprio ou distribuic;ao
de dividendos por conta do resultado do exerdcio em curso ou de reserva de
lucros, sem prejufzo da posterior ratificac;ao da Assembleia Geral;
propor a Assembleia Geral 0 pagamento de juros sobre 0 capital proprio ou
distribuic;ao de dividendos por conta do resultado do exerdcio social findo;
deliberar sobre a polftica de pessoal, incluindo a fixac;ao do quadro, plano de
empregos e salarios, condic;5es gerais de negociac;ao coletiva, abertura de
concurso publico para preenchimento de vagas e Programa de Participac;ao
nos Lucros e Resultados;
autorizar previa mente, mediante provocac;ao da Diretoria Colegiada, a
celebrac;ao de quaisquer negocios jurfdicos quando 0 valor envolvido
ultrapassar R$ 70.000.000,00 (setenta milh5es de reais), incluindo a

VII.
VIII.

XIV.
XV.

IV.
V.

IX.
X.
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aquisic;ao, alie5'l~lao· DU o"er.a~ijo de ativQS, a obtenc;ao de emprestimos e
financiamentos ••e ~s9.unc;abde dbriga~5~:erf1 geral e ainda a associac;ao com
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aprovar a contratac;ao de segura de responsabilidade civil em favor dos
membros dos 6rgaos estatutarios, empregados, prepostos e mandatarios da
empresa;
conceder licenc;as aos Diretores, observada a regulamentac;ao pertinente;
aprovar 0 seu Regulamento Interno, que defina c1aramente as suas
responsabilidades e atribuic;5es e previna situac;5es de conflito com a
Diretoria, notadamente com 0 seu Presidente;
manifestar-se previa mente sobre qualquer pro posta da Diretoria ou assunto
a ser submetido a Assembleia Geral;
avocar 0 exame de qualquer assunto compreendido na competencia da
Diretoria e sobre ele expedir orientac;ao de carater vinculante;
discutir, aprovar e monitorar decis5es envolvendo praticas de governanc;a
corporativa, polftica de relacionamento com partes relacionadas, polftica de
gestao de pessoas, programa de integridade e c6digo de conduta dos agentes;
implementar e supervisionar os sistemas de gestao de riscos e de controle
interne estabelecidos para a prevenc;ao e mitigac;ao dos principais riscos a que
esteja exposta a empresa, inclusive os riscos relacionados a integridade das
informac;5es contabeis e financeiras e os relacionados a ocorrencia de
corrupc;ao e fraude;
estabelecer as polfticas de porta-vozes e de divulgac;ao de informac;5es, em
conformidade com a legislac;ao em vigor e com as melhores praticas;
avaliar os diretores da empresa, nos termos do inciso III, do artigo 13, da Lei
federal n.O 13.303/2016, podendo contar com apoio metodol6gico e
procedimental do Comite de Elegibilidade e Aconselhamento;
indicar Diretor estatutario que liderara a Area de Conformidade, de Gestao de
Riscos e de Controle Interno, vinculada ao Diretor-Presidente;
apoiar a Area de Conformidade, Gestao de Riscos e de Controle Interno,
quando houver suspeita do envolvimento em irregularidades ou
descumprimento da obrigac;ao de adoc;ao de medidas necessarias em relac;ao
a situac;ao relatada, por parte dos membros da Diretoria, assegurada sempre
sua atuac;ao independente;
aprovar 0 C6digo de Conduta e Integridade, a ser elaborado e divulgado pela
Area de Conformidade, de Gestao de Riscos e de Controle Interno, observadas
as diretrizes estabelecidas pelo Conselho de Defesa dos Capitais do Estado -
CODEC;
aprovar os parametros da estruturac;ao do canal de denuncias;
supervisionar a instituic;ao de mecanisme de consulta previa para soluc;ao de
duvidas sobre a aplicac;ao do C6digo de Conduta e Integridade;
aprovar a proposta de ampliac;ao do limite de despesa com publicidade e
patrodnio elaborada pela Diretoria Colegiada, observado 0 disposto no art.
93, § 20, da Lei federal nO 13.303/16;
aprovar, mediante proposta do Diretor-Presidente, as competencias e
atribuic;5es das Diretorias;
eleger e destituir os membros da Diretoria e do Comite de Auditoria.

Paragrafo unico - 0 acionista controlador, por intermedio do Conselho de Defesa
dos Capitais do Estado - CODEC, podera manter interlocuc;ao com os membros do
Conselho de Administrac;ao, para dar conhecimento de assuntos que considerar de
interesse estrategico, nos termos da alfnea "b", do artigo 116, da Lei n.O6.404/1976,
em especial:

1. eleic;ao de membros da Diretoria e do Comite de Auditoria;
II. proposta de destinac;ao do resultado do exerdcio;
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III. plano de Empr~06.~·5alarLo!~ .: ••••
IV. fixa<;ao ou altera~~~·a~ quadrb di:! pesso~i= :
V. admissao de pessoal·mediante atrertur&de" ooncurso publico;

VI. celebra<;ao de acordo coletivo de trabalho.

CAPiTULO VI
DIRETORIA

ARTIGO 15 - A Diretoria sera composta por 5 (cinco) membros, sendo um Diretor-
Presidente, um com atribui<;5es espedficas para a materia financeira, um com
atribui<;5es para a area operacional, um para a area de engenharia e um para a area
de planejamento, com as respectivas atribui<;5es fixadas pelo Conselho de
Administra<;ao e especificadas em Regimento Interno, quando neste estatuto nao
especificadas, todos com mandato unificado de 2 (dois) anos, permitidas 3 (tres)
recondu<;5es consecutivas.

Paragrafo unico - E condi<;ao para investidura em cargo de Diretoria a assun<;aode
compromisso com metas e resultados espedficos a serem alcan<;ados pela empresa.

ARTIGO 16 - Nas ausencias ou impedimentos temporarios de qualquer Diretor, 0
Diretor-Presidente designara outro membro da Diretoria para cumular as fun<;5es.
Paragrafo unico - Nas suas ausencias e impedimentos temporarios, 0 Diretor-
Presidente sera substituido pelo Diretor por ele indicado.

ARTIGO 17 - Em caso de vacancia, e, ate que seja eleito um sucessor, 0 Diretor
Presidente sera substituido, sucessivamente, pelo Diretor responsavel pela area
financeira e pelo Diretor de idade mais elevada.

ARTIGO 18 - A Diretoria reunir-se-a, ordinariamente, pelo menos 2 (duas) vezes
por mes e, extraordinariamente, por convoca<;ao do Diretor-Presidente ou de outros
dois Diretores quaisquer.

Paragrafo primeiro - As reuni5es da Diretoria Colegiada serao instaladas com a
presen<;a de pelo menos metade dos Diretores em exerdcio, considerando-se
aprovada a materia que obtiver a concordancia da maioria dos presentes; no caso de
empate, prevalecera a proposta que contar com 0 voto do Diretor-Presidente.

Paragrafo segundo - As delibera<;5es da Diretoria constarao de ata lavrada em Iivro
proprio e assinada por todos os presentes.

ARTIGO 19 - Alem das atribui<;5es definidas em lei, compete a Diretoria Colegiada:
I. Elaborar e submeter a aprova<;ao do Conselho de Administra<;ao:

a) a proposta de planejamento estrategico, contendo a estrategia de longo
prazo atualizada com analise de riscos e oportunidades para, no minimo,
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b) a proposta··de ·"Iano ~e ~6gociQ~• .p;;ra 0 exerdcio anual seguinte,
programas anuais e plurianuais, com indica<;ao dos respectivos projetos;

c) os or<;amentos de custeio e de investimentos da empresa, com a indica<;ao
das fontes e aplica<;oesdos recursos, bem como suas altera<;oes;

d) a avalia<;ao do resultado de desempenho das atividades da empresa;
e) os relatorios trimestrais da empresa acompanhados dos balancetes e

demais demonstra<;oes financeiras;
f) anualmente, a minuta do relatorio da administra<;ao, acompanhada do

balan<;o patrimonial e demais demonstra<;oes financeiras e respectivas
notas explicativas, com 0 parecer dos Auditores Independentes e a
proposta de destinac;ao do resultado do exerdcio;

g) 0 Regimento Interno da Diretoria e os regulamentos da empresa;
h) a proposta de aumento do capital social e de reforma deste Estatuto,

ouvido 0 Conselho Fiscal, quando for 0 caso;
i) a proposta da polltica de pessoal;
j) a proposta de amplia<;ao do limite de despesa com publicidade e

patrodnio, observado 0 disposto no art. 93, § 20, da Lei nO 13.303/16.

II. Aprovar:
a) os criterios de avaliac;ao tecnico-economica para os projetos de

investimentos, com os respectivos pianos de delegac;ao de responsabilidade
para sua execuc;ao e implantac;ao;

b) 0 plano de contas;
c) 0 plano anual de seguros da empresa;
d) normas gerais para melhorar 0 desenvolvimento das atividades da

empresa, observadas as diretrizes definidas pelo Conselho de
Administrac;ao;

e) normas para aquisic;ao e alienac;ao de bens moveis e imoveis, respeitadas
a legislac;ao vigente e as orienta<;oes trac;adas pelo Conselho de
Administrac;ao;

f) normas de operac;ao do sistema de transporte sobre trilhos ou guiados,
para cumprimento de dispositivos legais e regulamentares;

g) residualmente, dentro dos Iimites estatutarios, tudo 0 que se relacionar
comas atividades da empresa e que nao seja de competencia privativa do
Diretor-Presidente, do Conselho de Administrac;ao ou da Assembleia Geral.

III. Autorizar, observados os limites e as diretrizes fixadas pela lei, por este
Estatuto e pelo Conselho de Administrac;ao:
a) os atos de renuncia ou transac;ao judicial ou extrajudicial, para por fim a

litigios ou pendencias, podendo fixar limites de valor para a delegac;ao da
pratica desses atos pelo Diretor-Presidente ou qualquer outro Diretor;

b) celebra<;ao de quaisquer negocios jurfdicos envolvendo aquisi<;ao,
aliena<;ao ou onerac;ao de ativos, bem como assunc;ao de obriga<;oes em
geral, quando, em qualquer caso, 0 valor da transac;ao ultrapassar a R$
10.000.000,00 (dez milhoes de reais) e for inferior a R$ 70.000.000,00
(setenta milhoes de reais).

c) a cessao de usa de marcas, patentes, nomes e insignias;
d) a contrata<;ao de seguros, obras, servic;os, estudos, projetos, pesquisas,

emprestimos e financiamentos;
e) a pratica de atos no exterior, dos quais decorram obrigac;oes para a

empresa, que podera ser representada por um Diretor ou um procurador;



ARTIGO 20 - Compete ao Diretor-Presidente:
I. representar a empresa, ativa e passivamente, em jUlzo ou fora dele, podendo

ser constituldo procurador com poderes especiais, inclusive para receber
citac;oes iniciais e notificac;oes, observado 0 disposto no artigo 21, deste
Estatuto;
representar institucionalmente a empresa nas suas relac;oes com autoridades
publicas, entidades privadas e terceiros em geral;
convocar e presidir as reunioes da Diretoria;
coordenar as atividades da Diretoria;
expedir atos e resoluc;oes que consubstanciem as deliberac;oes da Diretoria ou
que delas decorram;
coordenar a gestao ordinaria da empresa, incluindo a implementac;ao das
diretrizes e 0 cumprimento das deliberac;oes tomadas pela Assembleia Geral,
pelo Conselho de Administrac;ao e pela Diretoria Colegiada;
coordenar as atividades dos demais Diretores;
promover a estruturac;ao organizacional e funcional da empresa, observado 0
disposto no artigo 14, XXXV, deste Estatuto;
expedir as instruc;oes normativas que disciplinam as atividades entre as
diversas areas da empresa;
provocar a manifestac;ao do Conselho de Administrac;ao, sempre que julgar
necessario;
propor a Diretoria as medidas de interesse da empresa que dependam de sua
aprovac;ao;
aprovar normas administrativas e tecnicas, implementadoras das normas
gerais aprovadas pela Diretoria;
autorizar viagens no pais, de Diretores e empregados, por necessidade estrita
do servic;o, observadas a legislac;ao em vigor e as determinac;oes do acionista
controlador;
autorizar a comercializac;ao referente a propaganda e publicidade;
autorizar a edic;ao de jornais, revistas e outras publicac;oes de can~ter tecnico
ou comercial, de responsabilidade da empresa.

III.
IV.
V.

VII.
VIII.

XIV.
XV.

.... · · ·... ..• · · ·..· · . ··· ·· .·.. ... · • · · • ..... .. ... . ·.... ... -
f) a realizac;ao.-de.·'O ~ -"l"\g.-ao -exteriar;, de Diretores e empregados, por

necessidade est("it. l. :seivi~o, ob's~~aoos a legislac;ao em vigor e as
eJ. ,.. •

determ inac;~~s-do-acion 19!a oofOltrolaaQl"~_••
g) desapropriac;oes.

Paragrafo unico. A Area de Conformidade, de Gestao de Riscos e de Controle
Interno sera vinculada ao Diretor-Presidente.

ARTIGO 21 - A empresa obriga-se perante terceiros:
1. pela assinatura de dois Diretores, sendo um necessariamente 0 Diretor-

Presidente ou 0 Diretor responsavel pela area financeira;
II. pela assinatura de um Diretor e um procurador, conforme os poderes

constantes do respectivo instrumento de mandato;
III. pela assinatura de dois procuradores, conforme os poderes constantes do

respectivo instrumento de mandato;
IV. pela assinatura de um procurador, conforme os poderes constantes do

respectivo instrumento de mandato, nesse caso exclusivamente para a pratica
de atos espedficos.

Paragrafo unico - as instrumentos de mandato poderao ser outorgados por
instrumento publico ou particular, inclusive por meio eletronico, com prazo
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determinado de valiCil~&,··e es,pe~ifj,arao 06 4lOderes conferidos; apenas as
procurac;5es para 0 fora-eQigeral fer~o 3'razo ·ind~terminado..... .. .. .: .

CAPiTULO VII
CONSELHO FISCAL

ARTIGO 22 - A empresa ten'1 um Conselho Fiscal de funcionamento permanente,
com as competencias e atribuic;5es previstas na lei.

ARTIGO 23 - 0 Conselho Fiscal sera composto por, no minimo, 3 (tres) e, no
maximo, 5 (cinco) membros efetivos, com igual numero de suplentes, eleitos
anualmente pela Assembleia Geral Ordinaria, permitidas 2 (duas) reconduc;5es
consecutivas.

Paragrafo unico - Na hipotese de vacancia ou impedimento de membro efetivo,
assumira osuplente.

ARTIGO 24 - 0 Conselho Fiscal reunir-se-a, ordinariamente, uma vez por mes e,
extraordinariamente, sempre que convocado por qualquer de seus membros ou pela
Diretoria, lavrando-se ata em Iivro proprio.

ARTIGO 2S - E garantida a participac;ao, no Conselho Fiscal, de representante dos
acionistas minoritarios, e, dos preferencialistas, se houver, e seus respectivos
suplentes, nos termos do artigo 240, e da alfnea "a", do paragrafo quarto, do artigo
161, ambos da Lei federal n.O 6.404/1976.

Paragrafo unico - E garantido, ao acionista controlador, 0 poder de eleger a maioria
de seus membros, nos termos da alfnea "b", do paragrafo 4°, do artigo 161, da Lei
federal n.O 6.404/1976.

CAPiTULO VIII
COMITE DE AUDITORIA

ARTIGO 26 - A empresa tera um Comite de Auditoria, orgao tecnico de auxflio
permanente ao Conselho de Administrac;ao, competindo-Ihe, alE§m daquelas
competencias atribuidas em Lei, nos termos definidos em Regimento Interno:

I. referendar a escolha do responsavel pela auditoria interna, propor sua
destituic;ao ao Conselho de Administrac;ao e supervisionar a execuc;ao dos
respectivos trabalhos;

II. analisar as demonstrac;5es financeiras;
III. promover a supervisao e a responsabilizac;ao da area financeira;
IV. garantir que a Diretoria desenvolva controles internos efetivos;
V. garantir que a auditoria interna desempenhe a contento 0 seu papel e que os

auditores independentes avaliem, por meio de sua propria revisao, as praticas
da Diretoria e da auditoria interna;

VI. zelar pelo cumprimento do Codigo de Conduta e Integridade da empresa;
VII. avaliar a aderencia das praticas empresariais ao Codigo de Conduta e

Integridade, incluindo 0 comprometimento dos Administradores com a difusao
da cultura de integridade e a valorizac;ao do comportamento etico;

VIII. monitorar os procedimentos apuratorios de infrac;ao ao Codigo de Conduta e
Integridade, bem como os eventos registrados no Canal de Denuncias.
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ARTIGO 27 - 0 Comlf~.~er~ formildo .por, n~. minimo, 3 (tres) e, no maximo, 5
(cinco) membros, em sys·lll'ifl.oria tnd~p~ndenfes; t!i~tos e destituiveis pelo Conselho
de Administrac;ao, sen'l·trl~'tTdato f~, dQvendO:&lo••menos 1 (um) dos membros do
Comite possuir reconhecida experiencia em assuntos de contabilidade societaria.

Paragrafo primeiro - 0 Comite sera coordenado por um Conselheiro de
Administrac;ao independente.

Paragrafo segundo - Para integrar 0 Comite, devem ser observadas as condic;5es
minimas estabelecidas em lei, em especial 0 paragrafo 1°, do artigo 25, da Lei federal
n.o 13.303/2016.

Paragrafo terceiro - A disponibilidade minima de tempo eXigida de cada integrante
do comite de auditoria correspondera a 30 (trinta) horas mensa is.

ARTIGO 28 - 0 Comite de Auditoria tera autonomia operacional e orc;amento proprio
aprovado pelo conselho de administrac;ao, nos termos da Lei.

CAPITULO IX
COMITE DE ELEGIBILIDADE E ACONSELHAMENTO

ARTIGO 29 - A empresa tera um Comite de Elegibilidade e Aconselhamento,
responsavel pela supervisao do processo de indicac;ao e de avaliac;ao de
Administradores e Conselheiros Fiscais, observado 0 disposto no artigo 10, da Lei
federal n.O 13.303/2016.

Paragrafo primeiro - 0 Comite:
I. emitira manifestac;ao conclusiva, de modo a auxiliar os acionistas na indicac;ao

de Administradores e Conselheiros Fiscais sobre 0 preenchimento dos
requisitos e a ausencia de vedac;5es para as respectivas eleic;5es;

II. verificara a conformidade do processo de avaliac;ao dos Administradores e dos
Conselheiros Fiscais;

III. deliberara por maioria de votos, com registro em ata, devendo ser lavrada na
forma de sumario 'dos fatos ocorridos, inclusive das dissidencias e dos
protestos, e conter a transcric;ao apenas das deliberac;5es tomadas;

IV. devera manifestar-se, no prazo de 7 (sete) dias, contado da data de
recebimento das fichas cadastrais e documentac;ao comprobatoria dos
indicados, sob pena de ser noticiada a amissae ao Conselho de Administrac;ao
e as instancias governamentais competentes.

Paragrafo segundo - Em caso de manifesta urgencia, 0 Comite se reunira,
facultativamente, por meio virtual, emitindo sua deliberac;ao de forma a possibilitar
tempestivamente os procedimentos necessarios.

Paragrafo terceiro - Apos a manifestac;ao do comite, a ata devera ser encaminhada
pela empresa ao Conselho de Defesa dos Capitais do Estado - CODEC, com solicitac;ao
de convocac;ao de Assembleia Geral destinada a eleic;ao dos aprovados.

Paragrafo quarto - Os originais das fichas cadastrais e a documentac;ao
comprobatoria examinada deverao ser mantidos em arquivo pela empresa.

ARTIGO 30 - Os orgaos de administrac;ao tambem poderao submeter ao Comite
solicitac;ao de carater consultivo objetivando 0 aconselhamento estrategico para 0
atendimento do interesse publico que justificou a criac;ao da Empresa, nos termos do
artigo 160, da Lei federal n.o 6.404/1976.
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ARTIGO 31 - 0 Comit~: ·sflra C~~O$to per .ate ~ (tres) membros, eleitos por
Assembleia Geral, seni~MaT'fdato fiX'Ci,~e poOO"gJo. participar das reuni5es daquele
Colegiado, com direito a voz, mas nao a voto.

Paragrafo unico - Os membros do comite devem ter experiencia profissional de, no
minimo, 3 (tres) anos na Administrac;ao Publica, ou,
3 (tres) anos no setor privado, na area de atuac;ao da empresa ou em area conexa.

CAPiTULO X
AREA DE CONFORMIDADE, GESTAO DE RISCOS E DE CONTROLE INTERNO

ARTIGO 32 - A empresa tera uma Area de Conformidade, Gestao de Riscos e de
Controle Interno vinculada ao Diretor-Presidente e Iiderada por diretor estatutario
indicado pelo Conselho de Administrac;ao.

Paragrafo primeiro - A area podera contar com 0 apoio operacional de auditoria
interna e manter interlocuc;ao direta com 0 Conselho Fiscal e com 0 Comite de
Auditoria.

Paragrafo segundo - A area prevista neste Capitulo se reportara diretamente ao
Conselho de Administrac;ao em situac;5es em que se suspeite do envolvimento de
membro da Diretoria em irregularidades ou quando integrante da Diretoria se furtar
a obrigac;ao de adotar medidas necessarias em relac;ao a situac;ao a ele relatada,
assegurada sempre sua atuac;ao independente.

ARTIGO 33 - Compete a area, alem do atendimento as disposic;5es aplicaveis do
artigo go da Lei federal n.O 13.303/2016, 0 seguinte:

I. estabelecer politicas de incentivo ao respeito as leis, as normas e aos
regulamentos, bem como a prevenc;ao, a detecc;ao e ao tratamento de riscos
de condutas irregulares, i1icitas e antieticas dos membros da empresa,
devendo para isso adotar estruturas e praticas eficientes de controles internos
e de gestao de riscos estrategicos, patrimoniais, operacionais, financeiros,
socioambientais e reputacionais, dentre outros, as quais deverao ser
periodicamente revisadas e aprovadas pelo Conselho de Administrac;ao, e
comunica-Ias a todo 0 corpo funcional;

II. verificar a aderencia da estrutura organizacional e dos processos, produtos e
servic;os da empresa as leis, atos normativos, politicas e diretrizes internas e
demais regulamentos aplicaveis;

III. disseminar a importancia da conformidade, do gerenciamento de riscos e do
controle interno, bem como da responsabilidade de cada area da empresa
nestes aspectos;

IV. coordenar os processos de identificac;ao, classificac;ao e avaliac;ao dos riscos a
que esta sujeita a empresa;

V. coordenar a elaborac;ao e monitorar os pianos de ac;ao para mitigac;ao dos
riscos identificados, verificando continua mente a adequac;ao e a eficacia da
gestao de riscos;

VI. estabelecer pianos de contingencia para os principais processos de trabalho
da empresa;

VII. avaliar 0 cumprimento das metas previstas nos pianos, projetos e
orc;amentos, comprovando a legalidade e avaliando os resultados, quanta a
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eficacia e eficie'tfci~·da g~9t!&0.pr<;ama~tati.i3, financeira e patrimonial, nos
termos do artigo·'04.·ae Co~stttuit;ao da R.-epuelica;• ••• •identificar, arm~~ertar e ccrmul"ltl!ar ta~o 1nfbrma<;ao relevante, na forma e
tempestivamente, a fim de permitir a realiza<;ao dos procedimentos
estabelecidos, orientar a tomada de decisao, 0 monitoramento de a<;5es e
contribuir para a realiza<;aode todos os objetivos do controle interno;
verificar a aplica<;ao adequada do princlpio da segrega<;ao de fun<;5es, de
forma que seja evitada a ocorrencia de conflitos de interesse e fraudes;
adotar procedimentos de controle interno, objetivando prevenir ou detectar
os riscos inerentes ou potenciais a tempestividade, a fidedignidade e a
precisao das informa<;5es da empresa;
elaborar e divulgar 0 Codigo de Conduta e Integridade que devera ser
aprovado pelo Conselho de Administra<;ao e ficara dispon[vel no sftio
eletronico da empresa, dispondo sobre os padr5es de comportamento etico
esperados dos administradores, fiscais, empregados, prepostos e terceiros
contratados, implementando treinamento periodico;
elaborar 0 programa de integridade, observadas as diretrizes estabelecidas no
Decreto estadual n.o 62.349, de 26 de dezembro de 2016;
submeter a avalia<;ao periodica do Comite de Auditoria a aderencia das
praticas empresariais ao Codigo de Conduta e Integridade, incluindo 0
comprometimento dos Administradores com a difusao da cultura de
integridade e a valoriza<;ao do comportamento etico;
manter canal institucional, que podera ser externo a empresa, para
recebimento de denuncias sobre praticas de corrup<;ao, fraude, atos illcitos e
irregularidades que prejudiquem 0 patrimonio e a reputa<;ao da empresa,
incluindo as infra<;5es ao Codigo de Conduta e Integridade;
elaborar relatorios periodicos de suas atividades, submetendo-os a Diretoria,
aos Conselhos de Administra<;ao e Fiscal e ao Comite de Auditoria.

Paragrafo primeiro - Os Administradores da empresa divulgarao e incentivarao 0
use do canal institucional de denuncias, que devera assegurar 0 anonimato do
denunciante por prazo indeterminado e a confidencialidade do processo de
investiga<;ao e apura<;ao de responsabilidades ate a publica<;ao da decisao
administrativa definitiva.

Paragrafo segundo - Sob supervisao do Conselho de Administra<;ao, a empresa
devera instituir mecanisme de consulta previa para solu<;ao de duvidas sobre a
aplica<;ao do Codigo de Conduta e Integridade e definir orienta<;5es em casos
concretos.

CAPiTULO XI
AUDITORIA INTERNA

ARTIGO 34 - A empresa tera Auditoria Interna, vinculada diretamente ao Comite
de Auditoria, regido pela legisla<;aoe regulamenta<;ao aplicavel.

Paragrafo unico - A area sera responsavel por aferir:
I. a adequa<;aodos controles internos;

II. a efetividade do gerenciamento dos riscos e dos processos de governan<;a;
III. a confiabilidade do processo de coleta, mensura<;ao, c1assifica<;ao,

acumula<;ao, registro e divulga<;ao de eventos e transa<;5es, visando ao
preparo de demonstrac;5es financeiras.

ARTIGO 3S - A composi<;ao e 0 detalhamento de suas atribuic;5es serao definidos
em Regulamento Interno, aprovado pelo Conselho de Administra<;ao.



•••• • : .... .... ..· • · ....• .• • • • ••• • •• • • . •• • ••• •" .. ... •••• • ·••• ·.... ...
ARTIGO 36 - Cabera' ~():~Ofnite ~e~A~ijjtoria '~e~;indar a escolha do responsavel
pela Auditoria Interna ~'E!roConselhO'de'Admin.ikrc1~atl, propor sua destituic;ao aquele
e supervisionar a execuc;ao dos respectivos trabalhos.

ARTIGO 37 - A Auditoria Interna prestara apoio operacional a Area de
Conformidade, Gestao de Riscos e de Controle Interno.

CAPiTU LO XII
REGRAS COMUNS AOS ORGAOS ESTATUTARIOS

ARTIGO 38 - Os membros dos 6rgaos estatutarios deverao comprovar 0
atendimento das exigencias legais, mediante apresentac;ao de curriculo e
documentac;ao pertinente nos termos da normatizac;ao em vigor.

ARTIGO 39 - Os membros dos 6rgaos estatutarios serao investidos em seus cargos
mediante assinatura de termo de posse lavrado no respectivo livro de atas.

Panlgrafo primeiro - 0 termo de posse devera ser assinado nos 30 (trinta) dias
seguintes a eleic;ao, sob pena de sua ineficacia, salvo justificativa aceita pelo 6rgao
para 0 qual 0 membro tiver side eleito, e devera conter a indicac;ao de pelo menos
um domidlio para recebimento de citac;6es e intimac;6es de processos administrativos
e judiciais, relativos a atos de sua gestao, sendo permitida a alterac;ao do domidlio
indicado somente mediante comunicac;ao escrita.

Paragrafo segundo - A investidura ficara condicionada a apresentac;ao de
declarac;ao de bens e valores, na forma prevista na legislac;ao estadual vigente, que
devera ser atualizada anualmente e ao termino do mandato.

Paragrafo terceiro - A alterac;ao na composic;ao dos 6rgaos estatutarios sera
imediatamente comunicada ao Conselho de Defesa dos Capitais do Estado - CODEC.

ARTIGO 40 - Salvo na hip6tese de renuncia ou destituic;ao, cons1dera-se
automatical')1ente prorrogado 0 mandato dos membros dos 6rgaos estatutarios, ate
a posse dos respectivos substitutos.

ARTIGO 41 - A remunerac;ao dos membros dos 6rgaos estatutarios sera fixada pela
Assembleia Geral e nao havera acumulac;ao de vencimentos ou quaisquer vantagens
em razao das substituic;6es que ocorram em virtude de vacancia, ausencia ou
impedimento temporario, ou acumulac;ao em Conselhos e Comites.

Paragrafo primeiro - A remunerac;ao dos membros dos Comites sera fixada pela
Assembleia Geral e, nos casos em que os integrantes do Comite tambem sejam
membros do Conselho de Administrac;ao, nao sera cumulativa.

Paragrafo segundo - Fica facultado ao Diretor, que, na data da posse, pertenc;a ao
quadro de empregados da empresa, optar pelo respectivo salario.

ARTIGO 42 - Os Diretores poderao solicitar ao Conselho de Administrac;ao
afastamento por Iicenc;anao remunerada, desde que por prazo nao superior a 3 (tres)
meses, 0 qual devera ser registrado em ata.
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•••••• CAPitULO .)Q!l :
EXERCicIO sOCrALo E DEMd~i("RACj:6ES.nNANCElRAS, LUCROS,

RESERVAS E DISTRIBUICAO DE RESULTADOS

ARTIGO 43 - 0 exerdcio social coincidira com 0 ana civil, findo 0 qual a Diretoria
fara elaborar as demonstrac;5es financeiras previstas em Lei.

ARTIGO 44 - As ac;6es ordinarias terao direito ao dividendo minimo obrigatorio
correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro Ifquido do exerdcio, apos
as deduc;6es determinadas ou admitidas em lei.

Paragrafo primeiro - 0 dividendo podera ser pago pela empresa sob a forma de
juros sobre 0 capital proprio.

Paragrafo segundo - A empresa podera levantar balanc;os intermediarios ou
intercalares, para efeito de distribuic;ao de dividendos ou pagamento de juros sobre
o capital proprio.

CAPiTULO XIV
LIQUIDACAO

ARTIGO 45 - A empresa entrara em Iiquidac;ao nos casos previstos em lei,
competindo a Assembleia Geral, se 0 caso, determinar 0 modo de Iiquidac;ao e
nomear 0 Iiquidante, fixando sua remunerac;ao.

CAPiTULO XV
MECANISMO DE DEFESA

ARTIGO 46 - A empresa assegurara aos membros dos orgaos estatutarios, por meio
de seu Departamento )uridico ou de profissional contratado, a defesa tecnica em
processos judiciais e administrativos propostos durante ou apos os respectivos
mandatos, por atos relacionados com 0 exerdcio de suas func;5es.

Paragrafo primeiro - A mesma protec;ao podera, mediante autorizac;ao espedfica
do Conselho de Administrac;ao, ser estendida aos empregados, prepostos e
mandatarios da empresa.

Paragrafo segundo - A forma, os criterios e os limites para a concessao da
assistencia juridica estabelecida neste artigo serao definidos pelo Conselho de
Administrac;ao.

Paragrafo terceiro - Quando a empresa nao indicar, em tempo habil, profissional
para assumir a defesa, 0 interessado podera contrata-Io por sua propria conta,
fazendo jus ao reembolso dos respectivos honorarios advocaticios fixados em
montante razoavel, se for ao final absolvido ou exonerado de responsabilidade.

Paragrafo quarto - Alem de assegurar a defesa tecnica, a empresa arcara com as
custas processuais, emolumentos de qualquer natureza, despesas administrativas e
depositos para garantia de instancia.

Paragrafo quinto - 0 agente que for condenado ou responsabilizado, com sentenc;a
transitada em julgado, ficara obrigado a ressarcir a empresa os valores efetivamente
desembolsados, salvo quando evidenciado que agiu de boa-fe e visando 0 interesse
da empresa.
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Paragrafo sexto - A ~A1·~r'~iapotleta ~ontratar=~eiJro em favor dos membros dos
6rgaos estatutarios, e,·tI'I~cti!lnte a'I'I"OV~O d(i:~~~lho de Administrac;ao, em favor
de empregados, prepostos e mandatarios, para a cobertura de responsabilidades
decorrentes do exerdcio de suas func;oes.

CAPITULO XVI
DISPOSIC;OES GERAIS

ARTIGO 47 - Ate 0 dia 30 de abril de cada ano, a empresa publicara 0 seu quadro
de empregos e func;oes, preenchidos e vagos, referentes ao exerdcio anterior, em
cumprimento ao disposto no § 5°/ do artigo 115/ da Constituic;ao do Estado de Sao
Paulo.
ARTIGO 48 - Em face do disposto no artigo 101/ da Constituic;ao do Estado de Sao
Paulo, na forma regulamentada pelo Decreto estadual n.o 56.677, de 19 de janeiro
de 2011, a contratac;ao do advogado responsavel pela chefia maxima dos servic;os
jurfdicos da empresa devera ser precedida da aprovac;ao do indicado pelo Procurador
Geral do Estado, segundo criterios objetivos de qualificac;ao, competencia e
experiencia profissional.

ARTIGO 49 - A empresa devera propiciar a interlocuc;ao direta de seus advogados
com 0 Procurador Geral do Estado ou outro Procurador do Estado por ele indicado,
com vistas a assegurar a atuac;ao uniforme e coordenada, nos Iimites estabelecidos
no artigo 101 da Constituic;ao do Estado, observados os deveres e prerrogativas
inerentes ao exerdcio profissional.

ARTIGO 50 - E vedada a indicac;ao, para os 6rgaos estatutarios da empresa, de
pessoas que se enquadrem nas causas de inelegibilidade estabelecidas na legislac;ao
federal.

Paragrafo primeiro - A proibic;ao presente no "caput" deste artigo estende-se as
admissoes para empregos em comissao e as designac;oes para func;oes de confianc;a.

Paragrafo segundo - A empresa observara 0 artigo ll1-A, da Constituic;ao do
Estado de Sao Paulo, e as regras previstas nos Decretos estaduais n.O 57.970/ de 12
de abril de 2012, e n.o 58.076, de 25 de maio de 2012/ bem como as eventuais
alterac;oes que vierem a ser editadas.

ARTIGO 51 - A admissao de empregados pela empresa fica condicionada a
apresentac;ao de declarac;ao dos bens e valores que compoem 0 seu patrimonio
privado, que devera ser atualizada anualmente, bem como por ocasiao do
desl igamento.

Paragrafo unico - A empresa observara as regras previstas no artigo 13/ da Lei
federal n.O8.429/ de 2 de junho de 1992/ e suas alterac;oes posteriores, e no Decreto
estadual n.O 41.865, de 16 de junho de 1997, e suas alterac;oes posteriores, bem
como as eventuais que vierem a ser editadas.

ARTIGO 52 - A empresa observara 0 disposto na Sumula Vinculante n.o 13/ do
Supremo Tribunal Federal, e no Decreto estadual n.o 54.376/ de 26 de maio de 2009/
bem como as eventuais alterac;oes que vierem a ser editadas.


