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ESTADO DE SERGIPE 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HIÍDRJCOS E IRRIGAÇÃO DE 
SERGIPE - COHIDRO 

Ata da Reunião da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia de 
Desenvolvimentos de Recursos Hídricos e Irrigação de Sergipe - COHIDRO, realizada 
no dia seis de julho de dois mil e dezoito. 

4 	Aos sexto dia do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, reuniu-se a 
5 Assembleia Geral Ordinária da Companhia de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e 
6 	Irrigação de Sergipe - COHIDRO, na sua Sede Social, a rua "T", número cento e três, 
7 	Conjunto Lourival Batista - Bairro América, Aracaju/Sergipe, para deliberar sobre a 
8 	seguinte pauta: Assembléia Geral Extraordinária: a) Aprovação do novo Estatuto Social, 
9 	adequado a Lei 13.303116; b) O que ocorrer. c) Dando início a Assembleia Geral 

10 	Ordinária, havendo número legal e, estando o Estado de Sergipe, acionista majoritário, 
11 neste ato representado pela Excelentíssima Senhora MARIA ROSILENE BEZERRA 
12 	RODRIGUES, brasileira, convivendo em união estável, Assistente Social, portadora do 
13 	CPF no 516.628.255-87, Carteira de Identidade n° 1033769 SSP/SE, residente e 
14 domiciliado na Estrada Sonho Meu, 92 - Povoado Areia Branca - Aracaju/SE, CEP 
15 49034-128. Sob a Presidência da senhora MARIA ROSILENE BEZERRA RODRIGUES 
16 	se deu início a reunião. Ato contínuo, passou à análise do item a) O novo Estatuto da 
17 	COHIDRO, com alterações consistentes em inclusão de artigo e inciso, alteração de 
18 	redação, realocação, tudo para atender os ditarnes da Lei n.° 13.3031201 6, com ênfase 
19 na adaptação dos seguintes arUgos: CAPITULO 1 - DENOMINAÇAO, SEDE, 
20 OBJETIVOS E PRAZO DE DURAÇAO. Art. 1 - Sob a denominação de Companhia de 
21 	Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Irrigação de Sergipe - COHIDRO, fica 
22 	constituída uma Sociedade de Economia Mista de Capital Autorizado, a qual se regerá 
23 	pelo presente Estatuto, normas internas que adotar e pela legislação em vigor, 
24 	especialmente pelas Leis 13.303, de 30 de junho de 2016 e Lei n° 6.404, de 15 de 
25 	dezembro de 1976, pelo Decreto n° 30.623, de 27 de abril de 2017 e demais legislações 
26 	aplicáveis. Art. 2 0  - A Sociedade tem sua sede na cidade de Aracaju, Capital do Estado 
27 	de Sergipe e jurisdição em todo o território estadual, podendo criar filiais, agências, 
28 	escritórios, representações ou quaisquer outros estabelecimentos no País. Art. 50 - A < 
29 COHIDRO poderá receber recursos dos orçamentos fiscais e da seguridade social do 
30 Estado de Sergipe para o pagamento de despesas com pessoal ou de custeio em geral. 
31 CAPÍTULO II - DO CAPITAL SOCIAL E DAS AÇOES. Art. 8 0  - A COHIDRO poderá 

32 	aumentar o seu Capital Social sem reformas estatuárias, por deliberação do Conselho 
33 	de Administração, realizando-se o aumento até o limite da autorização legal de R$ 
34 	150.000.000,00(cento e cinquenta milhões de reais), vedada a capitalização direta do 
35 	lucro sem trâmite pela conta de reservas e com a incidência sobre os recursos 
36 	transferidos pelo Estado de Sergipe e demais acionistas de encargos financeiros na 
37 forma da legislação vigente. CAPITULO III - REGRAS GERAIS DOS ÓRGAOS 
38 ESTATUTÁRIOS. Art. 110 - A Companhia de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e 

39 	Irrigação de Sergipe - COHIDRO terá os seguintes órgãos estatutários: 1. Assembléia 
40 	Geral; II. Conselho Fiscal; III. Conselho de Administração e; IV. Diretoria Executiva. Art. 
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41 	
12 - A Sociedade será administrada pelo Conselho de Administração, como órgão de 

	

42 	
orientação superior das atividades da empresa e pela Diretoria Executiva, aos quais 

	

43 	
serão fornecidos por aquela todo o apoio técnico e administrativo necessários. Art. 13 - 

44 
Sem prejuízo do disposto neste Estatuto, os administradores da COHIDRO serão 

embro 1976, na Lei n.° 
45 submetidos 5 normas previstas na Lei n° 6.404, de 15 de dez  

	

46 	
13.303, de 30 de junho de 2016, no que lhe for aplicável por força do Decreto n.° 

	

47 	
30.623, de 27 de abril de 2017. Art. 14 - Consideram-se administradores os membros 

48 
do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva que deverão atender os 

	

49 	
seguintes requisitos obrigatórios: 1 - ser cidadão de reputação ilibada; II - ter notório 

	

50 	CO
nhecimento compatível com o cargo para o qual foi indicado; III - ter formação 

	

51 	
acadêmica compatível com o cargo para o qual foi indicado ou. IV - ter experiêflci'\ 

52 	
profissional compatível com a responsabilidade e complexidade do exercício da funçãq%

-,\, 

53 	§1 0 
 Somente pessoas naturais poderão ser eleitas para o cargo de administrador; 

54 	
Os Diretores deverão residir no País; §3° Aplica-se o disposto neste artigo 

ao

55 	
administradores da empresa estatal, inclusive aos representantes dos empregados 

56 	
dos acionistas minoritárioS e; §4° E vedada aindicação para o Conselho d 

57 	
Administração e para a Diretoria: 1 - de pessoa que tenha, nos últimos 03 anos, firmado 

58 	contrato ou parceria, como fornecedor OU comprador, demandante ou ofertante, de 

59 	
bens ou serviços de qualquer natureza, com a própria empresa estatal; li - de pessoa 

60 	
que tenha ou possa ter qualquer forma de conflito de interesse com a pessoa político- , L 

61 	
administrativa controladora da empresa estatal ou com a própria estatal; e III - de 

62 	
pessoa que se enquadre em qualquer das hipóteses de inelegibilidade previstas nas 

63 	alíneas do inciso 1 do caput do art. 1 0  da lei Complementar n° 64, de 18 de maio de 

64 	
1990. Art. 15 - Os requisitoS e as vedações exigíveis para os administradores a que se 

65 	
refere o artigo anterior deverão ser respeitados por todas as nomeações e eleições 

66 	realizadas, inclusive em caso de recondução: §1
0  Os requisitoS deverão ser 

67 	
comprovados documentalmente, na forma exigida pelo formulário padroniZado 

68 	
aprovado pelo Decreto n.° 30.623, de 27 de abril de 2017 e disponibiliZadO em seu sítio 

69 	eletrônico; §20  A ausência dos documentos referidos no parágrafo primeiro, importará 

70 em rejeição da indicação e;30  As vedações serão verificadas por meio da auto- 

71 	
declaração apresentada pelo indicado nos moldes do formulário padronizado. Art. 16 - 

72 
Os Conselheiros de Administração e os Diretores deverão serem investidos em seus 

73 	
cargos, mediante assinatura de termo de posse no livro de atas do respectivo 

74 	
Colegiado, no prazo máximo de até 30 dias, contados a partir da eleição ou nomeação: 

75 	
Parágrafo Unico - O termo de posse deverá conter, sob pena de nulidade a indicação 

76 	
de pelo menos um domicílio no qual o administrador receberá citações e intimações em 

77 	
processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão, as quais se 

78 	
reputarão cumpridas mediante entrega no domicílio indicado, o qual somente poderá 

79 	
ser alterado mediante comunicação por escrito à empresa. Art. 17 - Aos Conselheiros 

80 	
de Administração e aos Diretores é dispensada a garantia de gestão para investidura 

81 	
no cargo. Art. 18 - Os membros do Conselho Fiscal serão investidos em seus cargos 
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82 
independentemente da assinatura do termo de posse, desde a data da respectiva 

83 	
eleição. Art. 19 - Os membros estatutários serão desligados mediante renúncia 

84 	
voluntária ou destituição ad nutum. Art. 20 - Além dos casos previstos em lei, dar-se-á 

85 
vacância do cargo quando: 1. o membro do Conselho de Administração ou Fiscal que 

86 	
deixar de comparecer a duas reuniões consecutivas ou três intercaladas, nas últimas 

87 	
doze reuniões, sem justificativa; li. o membro da Diretoria Executiva que se afastar do 

88 	
exercício do cargo por mais de 30 (trinta) dias consecutivos, salvo em caso de licença, 

89 	
inclusive férias, ou nos casos autorizados pelo Conselho de Administração.Art. 21 - Os 

90 
órgâos estatutários reunir-se-ão com a presença da maioria dos seus membros e as 

91 
deliberações serão tomadas pelo voto da maioria dos membros presentes e serão 

92 	
registradas no livro de atas, podendo ser lavradas de forma sumária, sendo que, em 

93 	
caso de decisão não-unânime, o voto divergente poderá ser registrado, a critério do 

94 	
respectivo membro: Parágrafo Unico - Nas deliberações colegiadas do Conselho de 

95 	
Administração e da Diretoria Executiva, os respectivos Presidentes terão o voto de 

96 
desempate, além do voto pessoal. Art. 22 - Os membros de um órgão estatutário, 

97 	
quando convidados, poderão comparecer às reuniões dos outros órgãos, sem direito a 

98 	
voto. Art. 23 - As reuniões dos órgãos estatutários devem ser presenciais, admitindo-sex, 

99 	
participação de membro por tele ou videoconferência, mediante justificativa aprovada 

ioo 	
pelo colegiado. Art. 24 - Os membros estatutários serão convocados por seus 

ioi respectivos Presidentes OU pela maioria dos membros do Colegiado. Art. 25 - A pauta 	\j 

102 	
de reunião e a respectiva documentação serão distribuídas com antecedência mínima 

103 	
de 5 (cinco) dias úteis, salvo quando nas hipóteses devidamente justificadas pela 

104 
empresa e acatadas pelo colegiado. Art. 26 - A remuneração dos membros estatutários - 

105 	
será fixada anualmente em Assembléia Geral, nos termos da legislação vigente sendo 

106 
vedado o pagamento de qualquer forma de remuneração não prevista em Assembléia 

107 
Geral: Parágrafo Unico - A remuneração mensal devida aos membros dos Conselhos 

108 
de Administração e Fiscal da empresa estatal não excederá a 10% (dez por cento) da 

log 	
remuneração mensal média dos diretores, excluídos os valores relativos, eventuais 

110 	
adicionais e benefícios, sendo vedado o pagamento de participação, de qualquer 

iii 	
espécie, nos lucros da empresa. Art. 27 - Os administradores e Conselheiros Fiscais, 

112 	
inclusive os representantes de empregados e minoritários, devem participar, sempre 

113 	
que possível, de treinamentos específicos disponibilizados direta ou indiretamente pela 

114 	
empresa sobre: 1 - legislação societária e de mercado de capitais; li - divulgação de 

115 	
informações: III - controle interno; IV - código de conduta; V - Lei no 12.846, de 1

0  de 

116 	
agosto de 2013; e VI - demais temas relacionados às atividades da empresa estatal. 

117 	
Art. 28 - Deverá ser ratificado e divulgado, pelo Conselho de Administração, O Código 

118 	de Conduta e Integridade da Alta Administração, O qual disporá sobre: 1 - princípios, 

119 
valores e missão da empresa estatal, bem como orientações sobre a prevenção de 

120 	
conflito de interesses e vedação de atos de corrupção e fraude; li - instâncias internas 

121 	
responsáveis pela atualização e aplicação do Código de Conduta e Integridade; III - 

122 	
canal de denúncias que possibilite o recebimento de denúncias internas e externas 
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123 	
relativas ao descumPrimeflto do Código de Conduta e Integridade e das demais normas 

124 
internas de ética e normas obrigacioflaiS IV - mecanismos de proteção que impeçam 

125 	
qualquer espécie de retaliação a pessoa que utilize o canal de denúncias; V - sanções 

126 	
aplicáveis em caso de violação às regras do Código de Conduta e Integridade; VI - 

127 	
previsão de treinamefltO periódico, no mínimo anual, sobre Código de Conduta e 

128 	
Integridade, a empregados, administradores e conselheiros fiscais, e sobre a política de 

129 	
gestão de riscos, a administradores. Art. 29 - Os Administradores e os Conselheiros 

130 	
Fiscais são responsáveis, na forma da lei, pelos prejuízos ou danos causados no 

131 	
exercício de suas atribuições, sendo facultado a COHIDRO manter contrato de seguro 

132 	
de responsabilidade civil permanente em favor dos Administradores, na forma e'' 

133 	
extensão definidas pelo Conselho de Administração, para cobertura das despesa4 

134 	
processuaiS e honorários advocatíciOs de processos judiciais e administrativOsr 

135 	
instaurados contra eles relativos às suas atribuições junto à empresa. Art. 30 - Fica 

136 
assegurado aos Administradores o conhecimento de informações e documentos ' 

137 
constantes de registros ou de banco de dados da COHIDRO, indispensáveis defesa 

138 	
administrativa ou judicial, em ações propostas por terceiros, de atos praticados durante 

139 
seu prazo de gestão ou mandato. Seção 1 - DA ASSEMBLEIA GERAL. Art. 31 - A 

140 
Assembléia Geral dos acionistas, órgão máximo da Companhia de Desenvolvimento de 

141 
Recursos Hídricos e Irrigação de Sergipe - COHIDRO, com poderes para deliberar 

142 	
sobre todos os negócios relativos ao seu objeto, regida pela Lei no 6.404, de 15 de 

143 	
dezembro de 1976, reunir-se-á, ordinariamente até 30 de abril de cada ano, para 

144 	
exercer as atribuições que lhe são conferidas por Lei, entre elas, especificamefltel. 

145 	
alteração do capital social; II. avaliação de bens com que o acionista concorre para a 

146 	
formação do capital social; III. transformação, fusão, incorporação, cisão, dissolução e 

147 	
liquidação da empresa; IV. alteração do estatuto social; V. eleição e destituição, a 

148 	
qualquer tempo, dos membros do Conselho de Administração; VI. eleição e destituição, 

149 	
a qualquer tempo, dos membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes; VII. 

iso 
fixação da remuneração dos administradores e do Conselho Fiscal; VIII. aprovação das 

isi 	
demonstrações financeiras, da destinação do resultado do exercício e da distribuição de 

152 	
dividendos; IX. autorização para a empresa mover ação de responsabilidade civil contra 

153 	
os administradores pelos prejuízos causados ao seu patrimônio; X. alienação de bens 

154 	
imóveis diretamente vinculados à prestação de serviços e à constituição de ônus reais 

155 	
sobre eles; Xl. permuta de ações ou outros valores mobiliários; XII. alienação, no todo 

156 	
ou em parte, de ações do capital social da empresa; XIII. emissão de debêntures 

157 	
conversíveis em ações, inclusive de controladas (aplicável somente às sociedades de 

158 	
economia mista); XIV. emissão de quaisquer outros títulos e valores mobiliários 

159 	
conversíveis em ações, no País ou no exterior; e XV. eleição e destituição, a qualquer 

160 	tempo, de liquidanteS, julgando-lhes as contas. § 2 1  - A Assembléia Geral reunir-se-á 

161 
extraordinariamente, em qualquer época, quando convocada pelo Conselho de 

162 	
Administração ou, nas hipóteses admitidas em lei, pela Diretoria Executiva, pelo 

163 	
Conselho Fiscal ou pelos acionistas respeitado para primeira convocação a 
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164 	
antecedência mínima de 8 (oito) dias. § 40 - Assembléias Gerais tratar-se-á 

165 	
exclusivamente do objeto previsto nos editais de convocação, não se admitindo a 

166 
inclusão de assuntos gerais na pauta da Assembléia. Seção II - DO CONSELHO 

167 	
FISCAL. Art. 32 - O Conselho Fiscal é órgão permanente de fiscalização, de atuação 

168 	
colegiada e individual. Além das normas previstas na Lei n° 13.303, de 30 de junho de 

169 2016 e sua regulamentação, aplicam-se aos membros do Conselho Fiscal da empresa 

170 
as disposições para esse colegiado previstas na Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 

171 	
1976, inclusive aquelas relativas a seus poderes, deveres e responsabilidades, a 

172 	
requisitos e impedimentos para investidura e a remuneração. Art. 33 - O Conselho 

173 	
Fiscal, será constituído de 03 (três) membros efetivos e respectivos suplentes 1  eleitos 

174 	
pela Assembléia Geral Ordinária dos acionistas, para mandatos de 2 (dois) anos com 

175 	
possibilidade de 02 (duas) reconduções, sendo: 1. 3 (três) indicados pelo acionista 

176 	controlador da sociedade; § 1 1  - Na primeira reunião após a eleição, os membros do \ 

177 	
Conselho Fiscal escolherão o seu Presidente, ao qual caberá dar cumprimento às 

178 	
deliberações do órgão, com registro no livro de atas e pareceres do Conselho Fiscal; § 	' 

179 	
20 - Na falta ou impedimento de um conselheiro efetivo, será convocado o respectivo 

180 	
suplente para substitui-lo; § 30 - Atingido o limite de mandato a que se refere o caput, o \ 

181 
retorno de membro do Conselho Fiscal na mesma empresa, só poderá ser efetuado \ 

182 após decorrido período equivalente a um prazo de atuação e; § 4 0  - Os membros do 

183 	
Conselho Fiscal serão substituidos em suas ausências ou impedimentos eventuais 

184 	
pelos respectivos suplentes e na hipótese de vacância, renúncia ou destituição do 

185 	
membro titular, o suplente deverá assumir até a eleição do novo titular. Art. 34 - Os 

186 	
Conselheiros Fiscais deverão atender os seguintes critérios obrigatório: 1 - ser pessoa 

187 	
natural, residente no País e de reputação ilibada; li - ter formação acadêmica 

188 	
compatível com o cargo para o qual foi indicado ou. III - ter experiência profissional 

189 	
compatível com a responsabilidade e complexidade do exercício da função e que 

io 
tenham exercido, por prazo mínimo de 3 (três) anos, cargo de direção ou 

191 	
assessoramento na administração pública ou cargo de conselheiro fiscal ou 

192 	administrador em empresa; §1 0  E vedada a indicação para o Conselho Fiscal: 1 - de 

193 	
pessoa que tenha, nos últimos 03 anos, firmado contrato ou parceria, como fornecedor 

194 OU comprador, demandante OU ofertante, de bens ou serviços de qualquer natureza, 

195 	
com a própria empresa estatal; II - de pessoa que tenha ou possa ter qualquer forma 

196 	
de conflito de interesse com a pessoa políticoadminiStrativa controladora da empresa 

197 	
estatal ou com a própria estatal; e III - de pessoa que se enquadre em qualquer das 

198 	
hipóteses de inelegibilidade previstas nas alíneas do inciso 1 do caput do art. 1 0  da lei 

199 	Complementar n° 64, de 18 de maio de 1990. §2 0  Aplica-se o disposto neste artigo aos 

200 	
Conselheiros Fiscais das empresas estatais, inclusive aos representantes dos 

201 	
minoritáriOs, e às indicações do Estado de Sergipe ou das empresas estatais em suas 

202 	
participações minoritárias em empresas estatais de outros entes federativos. §3 0  Os 

203 	
requisitos e as vedações exigíveis para o Conselheiro Fiscal deverão ser respeitados 

204 	
por todas as eleições realizadas, inclusive em caso de recondução. §4° Os requisitoS 
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deverão ser comprovados documentalmente, na forma exigida pelo formulário 
padronizado. §50 A ausência dos documentos referidos no parágrafo primeiro, importará 

em rejeição da indicação. §60  As vedações serão verificadas por meio da auto-
declaração apresentada pelo indicado nos moldes do formulário padronizado. Art. 35 - 
O Conselho Fiscal se reunirá, pelo menos, uma vez por mês, ou e, extraordinariamente 
sempre que necessário para exercer as atribuições e poderes que lhe serão conferidos 
por Lei, entre elas, especificamente: 1. fiscalizar, por qualquer de seus membros, os 
atos dos Administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e 
estatutários; II. opinar sobre o relatório anual da administração e as demonstrações 
financeiras do exercício social; iii. manifestar-se sobre as propostas dos órgãos da 
administração, a serem submetidas à Assembléia Geral, relativas à modificação do 
capital social, emissão de debêntures e bônus de subscrição, planos de investimentos 
ou orçamentos de capital, distribuição de dividendo, transformação, incorporação, fusão 
ou cisão (as empresas públicas estão impedidas de emissão de debêntureS 
conversíveis em ações); IV. denunciar, por qualquer de seus membros, aos órgãos de 
administração e, se estes não adotarem as providências necessárias para a proteção 
dos interesses da empresa, à Assembléia Geral, os erros, fraudes ou crimes que 
descobrirem, e sugerir providências; V. convocar a Assembléia Geral Ordinária, se os 
órgãos dá administração retardarem por mais de um mês essa convocação, e a 
Extraordinária, sempre que ocorrerem motivos graves ou urgentes; VI. analisar, ao 
menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras elaboradas 
periodicamente pela empresa; VII. fornecer, sempre que solicitadas, informações sobre 
matéria de sua competência a acionista, ou grupo de acionistas, que representem, no 
mínimo, 5% (cinco por cento) do capital social da empresa; VIII. exercer essas 
atribuições durante a eventual liquidação da empresa; IX. quando cabível, propor e 
fiscalizar o programa de integridade da sociedade, após aprovação do Conselho de 
Administração; X. assistir às reuniões do Conselho de Administração OU da Diretoria 

Executiva em que se deliberar sobre assuntos que ensejam parecer do Conselho 
Fiscal; Xl. aprovar seu Regimento Interno e seu plano de trabalho anual; XII. realizar a 
auto-avaliação anual de seu desempenho; XIII. acompanhar a execução patrimonial, 
financeira e orçamentária, podendo examinar livros, quaisquer outros documentos e 
requisitar informações; e XIV. fiscalizar o cumprimento do limite de participação da 
empresa no custeio dos benefícios de assistência à saúde e de previdência 
complementar. Parágrafo Unico - As deliberações do Conselho Fiscal serão tomadas 
por maioria de yotos e transcritas em livro próprio. Seção III - DO CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇAO. Art. 36 - O Conselho de Administração é órgão de deliberação 
estratégica e colegiada da empresa que será composto de 12 (doze) membros efetivos, 
acionista ou não da empresa, eleitos pela Assembléia Geral Ordinária dos acionistas, 
para mandatos de 2 (dois) anos com possibilidade de 03 (três) reconduções, sendo: 1. 
11 (onze) indicados pelo acionista controlador da sociedade; II. 01 (um) representante 
dos empregados, indicado a Assembléia Geral em lista tríplice, após escolha mediante 

e 
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processo direto de eleição pelos próprios empregados da Companhia. § 
10 - 

Presidente do Conselho de Administração e seu substituto serão escolhidos pela 
Assembléia Geral, o primeiro dentre os membros indicados pelo acionista controlador 

20  - 
O Presidente da empresa poderá ser um dos indicados pelo Chefe do Executivo, 

não podendo ocupar o cargo de Presidente do Conselho de dministração, mesmo que 

temporariamente; § 3 0  - 

A representação dos acionistas minoritários no Conselho de 
Administração observará integralmente o disposto na Lei n° 6.404, de 15 de dezembro 

de 1976; § 40 - 

Atingido o (imite de mandato a que se refere o caput, o retorno de 
membro do Conselho Administração na mesma empresa, só poderá ser efetuado após 
decorrido período equivalente a um prazo de atuação ; § 50 

- 
O prazo de gestão dos 

membros do Conselho de Administração se prorrogará até a efetiva investidura dos 

novos membros: § 6° - 

A função de Conselheiro de Administração é pessoal e não 

admite substitUtO temporário ou suplente,inclUsive para representante dos empregados, 
onde no caso de vacância da função, o Presidente do colegiado deverá dar 
conhecimento ao órgão representado e o Conselho designará o substituto, por 
indicação daquele órgão, para completar o prazo de gestão do conselheiro anterior e; § 

70 - 

No caso de ausências OU impedimentos eventuais de qualquer membro do 
Conselho, o colegiado deliberará com os remanescentes. Seção III 

- DO CONSELHO 

DE ADMINISTRAÇAO. Art. 36 -. 

O Conselho de Administração é órgãO de deliberação 

estratégica e colegiada da empresa que será composto de 12 (doze) membros efetivos, 
	c 

acionista ou não da empresa, eleitos pela Assembléia Geral Ordinária dos acionistas, 
para mandatos de 2 (dois) anos com possibilidade de 03 (três) reconduções, sendo: 1. J 
10 (dez) indicados pelo acionista controlador da sociedade: II. um 

 representante dos 

empregados a ser eleito pela própria categoria e; III. um representante dos acionistas 
minoritários, eleito nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976 . 

§ 1° - O 

Presidente do Conselho de Administração e seu substitutO serão escolhidos pela 
Assembléia Geral, o primeiro dentre os membros indicados pelo acionista controlador: § 

20  - 
O Presidente da empresa poderá ser um dos indicados pelo Chefe do Executivo, 

não podendo ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração, mesmo que 

temporariamente; § 30 - 

A representação dos acionistas minoritáriOS no Conselho de 
Administração observará integralmente o disposto na Lei n° 6.404, de 15 de dezembro 

de 1976; § 40 - 

Atingido o limite de mandato a que se refere o caput, o retorno de 
membro do Conselho Administração na mesma empresa1 só poderá ser efetuado após 
decorrido período equivalente a um prazo de atuação; § 

50 
- 

O prazo de gestão dos 

membros do Conselho de Administração se prorrogará até a efetiva investidura dos 

281 novos membros: § 6° - 

A função de Conselheiro de Administração é pessoal e não 

282 	
admite substituto temporário ou suplente,inclUSive para representante dos empregados, 

283 onde no caso de vacância da função, o Presidente do colegiado deverá dar 
284 conhecimento ao órgão representado e o Conselho designará 

O substituto, por 

285 	
indicação daquele órgão, para completar o prazo de gestão do conselheiro anterior e; § 

286 70 - 

No caso de ausências ou impedimentos eventuais de qualquer membro do 
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287 	
Conselho, o colegiado deliberará com os remanescenteS. Art. 37 - O Conselho de 

288 
Administração se reunirá, pelo menos, uma vez por mês, ou e, extraordinariamente 

289 
sempre que necessário, quando convocado pelo Presidente do Conselho, pelo Diretor - 

290 	
Presidente da Sociedade ou a requerimento, por escrito e justificado, de 03 (três) 

291 	
Conselheiros; para exercer as atribuições e poderes que lhe serão conferidos por Lei, 

292 	
entre elas, especificamente: 1. fixar a orientação geral dos negócios da empresa; ii. 

293 	
eleger e destituir os membros da Diretoria Executiva da empresa, fixando-lhes as 

294 	
atribuições; III. fiscalizar a gestão dos membros da Diretoria Executiva, examinar, a 

295 	
qualquer tempo, os livros e papéis da companhia, solicitar informações sobre contratos 

296 	
celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros atos; iv. manifestar-se 

297 	
previamente sobre as propostas a serem submetidas à deliberação dos acionistas en 

298 	
assembléia; V. aprovar a inclusão de matérias no instrumento de convocação d 

299 	
Assembléia Geral, não se admitindo a rubrica "assuntos gerais"; VI. convocar a

a  
300 	

Assembléia Geral; VII. manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas d 

301 	
Diretoria Executiva; VIII. manifestar-se previamente sobre atos ou contratos relativos à 

302 	
sua alçada decisória; VIX. autorizar a alienação de bens do ativo não circulante, a \ 

303 	
constituição de ônus reais e a prestação de garantias a obrigações de terceiros; X. 

304 
autorizar e homologar a contratação de auditores independentes, bem como a rescisão 

305 	
dos respectivos contratos; Xl. aprovar as Políticas de Conformidade e Gerenciamento 

306 	
de riscos, Dividendos e ParticipaÇões societárias, bem como outras políticas gerais da 

Ç 

307 	
empresa, quando aplicáveis; Xli. aprovar e acompanhar o plano de negócios, . 

308 
estratégico e de investimentos, e as metas de desempenho, que deverão ser 

309 	
apresentados pela Diretoria Executiva; XIII. analisar, ao menos trimestralmente, o 

310 	
balancete e demais demonstrações financeiras elaboradas periodicamente pela 

311 	
empresa, sem prejuízo da atuação do Conselho Fiscal; XIV. quando cabível, 

312 	
determinar a implantação e supervisionar os sistemas de gestão de riscos e de controle 

313 	
interno estabelecidos para a prevenção e mitigação dos principais riscos a que está 

314 	
exposta a empresa estatal, inclusive os riscos relacionados à integridade das 

315 	
informações contábeis e financeiras e os relacionados à ocorrência de corrupção e 

316 	
fraude; XV. definir os assuntos e valores para sua alçada decisória e da Diretoria 

317 	
Executiva; XVI. identificar a existência de ativos não de uso próprio da empresa e 

318 	
avaliar a necessidade de mantê-los; XVII. deliberar sobre os casos omissos do estatuto 

319 	
social da empresa, em conformidade com o disposto na Lei n° 6.404, de 15 de 

320 	
dezembro de 1976; XVIII. realizar a auto-avaliação anual de seu desempenho; XIX. 

321 	
conceder afastamento e licença ao Di reto r-P residente da Empresa, inclusive a título de 

322 
férias; XX. aprovar o Regimento Interno da Empresa (quando houver), do Conselho de 

323 	
Administração e do Comitê Fiscal, bem como ratificar o Código de Conduta e 

324 	
Integridade; XXI. aprovar o Regulamento de Licitações; )(XII, aprovar a prática de atos 

325 	
que importem em renúncia, transação ou compromisso arbitral. XXIII. discutir, aprovar e 

326 	
monitorar decisões envolvendo práticas de governança corporativa, relacionamento 

327 	
com partes interessadas e Código de Conduta e Integridade; XXIV. subscrever Carta 
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Anual com explicação dos compromissos de consecução de objetivos de políticas 

públicas; xxv. estabelecer política de porta-Vozes visando a eliminar risco de 
contradição entre informações de diversas áreas e as dos executivos da empresa; 
XXVI. manifestar sobre remuneração dos membros da Diretoria e participação nos 
lucros da empresa. XXVII. autorizar a constituição de subsidiárias, bem como a 
aquisição de participação minoritária em empresa; (nos casos em que há autorização 
legal). XXVIU. submeter à Assembléia Geral o Regulamento de Pessoal, bem como 
quantitativo de pessoal próprio e de cargos em comissão, acordos coletivos de trabalho, 
programa de participação dos empregados nos lucros ou resultados, plano de cargos e 
salários, plano de funções, benefícios de empregados e programa de desligamento de 
empregados; § l - As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas por 
maioria de votos dos Conselheiros presentes cabendo ao Presidente do Conselho o 
voto simples e o de desempate; § 20 - Serão arquivadas na Junta Comercial e 
publicadas no Diário Oficial do Estado as atas das reuniões do Conselho de 
Administração que contiverem deliberações destinadas a produzir efeitos perante 

erceiros.Seçã0 IV - DIRETORIA EXECUTIVA. Art. 38 - A Diretoria Executiva é o árgão 

executivo de administração e representação, cabendo-lhe assegurar o funcionamento \\ 

regular da empresa em conformidade com a orientação geral traçada pelo Conselho de 
Administração que será composta pelo Diretor Presidente da COHIDRO além de 
03(três) diretores, acionistas ou não da empresa, eleitos pelo Conselho de 
Administração, para mandatos de 2 (dois) anos com possibilidade de 03 (três) 
reconduções, sendo: 1 - DiretorPresidente; II- Diretor Administrativo Financeiros; III - 
Diretor de Irrigação, abastecimento e Irrigação e; IV - Diretor de Infra-estrutura Hídrica 

e Mecanização Agrícola. §11 - No prazo do caput serão considerados os períodos 
anteriores de gestão ocorridos há menos de dois anos e a transferência de Diretor para 
outra Diretoria da mesma empresa estatal. §20 - Atingido o limite a que se refere os 
parágrafos anteriores, o retorno de membro da Diretoria Executiva para uma mesma 
empresa só poderá ocorrer após decorrido período equivalente a um prazo de gestão. 

§30 
 - O prazo de gestão dos membros da Diretoria Executiva se prorrogará até a efetiva 

investidura dos novos membros. Art. 39 - Em caso de vacância, ausências ou 
impedimentos eventuais de qualquer membro da Diretoria Executiva, o Diretor- 
Presidente designará o substituto dentre os membros da Diretoria Executiva. Art. 40 - 
Em caso de vacância, ausência ou impedimentos eventuais do Presidente da empresa, 
o Conselho de Administração designará o seu substituto: Parágrafo Unico - O substituto 
do DiretorPreSideflte não o substitui no Conselho de Administração, caso seja membro 
do Colegiado. Art. 41 - A Diretoria Executiva se reunirá ordinarianleflte uma vez por 
mês e extraordinariamente sempre que necessário. Art. 42 - Compete à Diretoria 
Executiva, no exercício das suas atribuições e respeitadas as diretrizes fixadas pelo 
Conselho de Administração: 1. gerir as atividades da empresa e avaliar os seus 
resultados; II. monitorar a sustentabilidade dos negócios, os riscos estratégicos e 
respectivas medidas de mitigação, elaborando relatórios gerenciais com indicadores de 
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369 	
gestão; III. elaborar os orçamentos anuais e plurianuais da empresa e acompanhar sua 

370 	
execução; IV. definir a estrutura organizaCioflal da empresa e a distribuição interna das 

371 	atividades administrativas; V. aprovar as normas internas de funcionamento da 

372 	
empresa; VI. promover a elaboração, em cada exercício, do relatório da administração 

373 	
e das demonstrações financeiras, submetendo essas últimas à Auditoria Independente 

374 	
e aos Conselhos de Administração e Fiscal; VII. autorizar previamente os atos e 

375 	
contratos relativos à sua alçada decisória; VIII. indicar os representantes da empresa 

376 	
nos órgãos estatutários de suas participações societárias; IX. submeter, instruir e 

377 preparar adequadamente 05 
assuntos que dependam de deliberação do Conselho de 

378 
Administração, manifestando-se previamente quando não houver conflito de interesse;( \ 1 

379 	
X. cumprir e fazer cumprir este Estatuto, as deliberações da Assembleia Geral e dc 

380 Conselho de Administração, bem como avaliar as recomendações do Conselho Fiscal;k 't 
381 	

XI. colocar à disposição dos outros órgãos societários pessoal qualificado para\\ 
\L 

382 	
secretariá-los e prestar o apoio técnico necessário; Xl!. aprovar o seu Regimento 

383 	
Interno; XIII. deliberar sobre os assuntos que lhe submeta qualquer Diretor; XIV. propor 

384 	
a constituição de subsidiárias e a aquisição de participações acionárias minoritárias 

385 	
para cumprir o objeto social da empresa (quando houver autorização legal). Art. 43 - 

386 	
Sem prejuízo das demais atribuições da Diretoria Executiva, compete especificamente 

387 	
ao Di retor-P residente da empresa: 1. dirigir, supervisionar, coordenar e controlar as 

388 	
atividades e a política administrativa da empresa; II. coordenar as atividades dos 

389 	
membros da Diretoria Executiva; iii. representar a Empresa em juízo e fora dele, 

390 	
podendo, para tanto, constituir procuradores "ad-negotia" e "ad-judicia", especificando 

391 	
os atos que poderão praticar nos respectivos instrumentos do mandato; IV. assinar, 

392 	
com um Diretor, os atos que constituam ou alterem direitos ou obrigações da empresa1 

393 
bem como aqueles que exonerem terceiros de obrigações para com ela, podendo, para 

394 	
tanto, delegar atribuições ou constituir procurador para esse fim; V. expedir atos de 

395 	
admissão, designação, promoção, transferência e dispensa de empregados; VI. baixar 

396 	
as resoluções da Diretoria Executiva; VII. criar e homologar os processos de licitação, 

397 	
podendo delegar tais atribuições; VIII. conceder afastamento e licenças aos demais 

398 	
membros da Diretoria Executiva, inclusive a título de férias; IX. designar os substitutos 

399 	
dos membros da Diretoria Executiva; X. convocar e presidir as reuniões da Diretoria 

400 	
Executiva; XI. manter o Conselho de Administração e Fiscal informado das atividades 

401 	
da empresa; e XII. exercer outras atribuições que lhe forem fixadas pelo Conselho de 

402 	
Administração. Art. 44 - São atribuições gerais dos demais Diretores Executivos: 1. gerir 

403 	
as atividades da sua área de atuação; II. participar das reuniões da Diretoria Executiva, 

404 	
concorrendo para a definição das políticas a serem seguidas pela sociedade e 

405 	
relatando os assuntos da sua respectiva área de atuação; III. cumprir e fazer cumprir a 

406 	
orientação geral dos negócios da sociedade estabelecida pelo Conselho de 

407 
Administração na gestão de sua área específica de atuação. Art. 45 - São atribuições 

408 	
da Diretoria Administrativa e Financeira compete a execução das seguintes atividades: 1 

409 	
- Elaborar, orientar e fiscalizar os métodos e procedimentos sobre administração geral 
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410 	
e financeira; II - Executar a política de administração de pessoal, de material, de 

411 	
patrimônios financeira, de serviços gerais e de Mecanização Agrícola; III - Organizar e 

412 	
manter os registros e controles das atividades na área de sua competência; IV - 

413 
Colaborar com a Presidência na formulação dos planos e programas de trabalho; V - 

414 
Elaborar a previsão Orçamentária Anual da COHIDRO; VI - Enviar para ASJUR todos 

415 	05 
processos que exijam emissão de parecer jurídico, que lhe sejam submetidos pelo 

416 	
Presidente; VII— Formular estudos de organização e funcionamento dos serviços, tendo 

417 	
em vista o seu constante aperfeiçoamento. Art. 46 - A Diretoria de Irrigação, 

418 
Abastecimento e Agricultura, compete a execução das seguintes atividades: IX - 

419 	
Manter atualizados todos os registros relacionados com os perímetros irrigados, de 

420 
forma a identificar todas as operações efetivadas, as fontes de recursos, os bens e 

421 	
serviços utilizados, as despesas e os benefícios resultantes; X - Promover estudos 

422 	
necessários à preparação de Projetos, quanto aos aspectos de engenharia hidráulica e 

423 	
agrícola, infraestrutura social e de serviços de produção agrícola, sistema de irrigação, 

424 	
geração e difusão de tecnologia e comercialização; Xl - Estabelecer programas de 

425 	
trabalhos e instrumentos que resultem na qualidade de vida do pequeno produtor rural; 

426 	
XII - Participar na decisão sobre contratação de serviços, projetos e demais atividades 

427 	
em nível de perímetro irrigado; XIII - fornecer os subsídios necessários para se 

428 	
estabelecer o valor e o sistema de cobrança de tarifa de água, relativas aos perímetros 

429 	
irrigados e aos demais usuários; XIV - Acompanhar e controlar a execução física de 

430 
cada perímetro XV - Emitir pareceres prévios sobre projetos executivos nas áreas de 

431 	
produção agrícola, engenharia agrícola e infraestrutUra social; XVI - Articular-se com 

432 	OS 
árgãos e/ou entidades da Administração Estadual, visando o seu envolvimento na 

433 	
condução dos perímetros irrigados; XVII - planejar e executar ações de apoio a 

434 
piscicultura. CAPITULO IV - DO CONSELHO CONSULTIVO. Art. 48— A Sociedade terá 

435 	
um Conselho Consultivo da Diretoria Executiva que será composto de 01 (um) 

436 	
representante dos usuários da água de irrigação de cada perímetro irrigado. § 1° - Os 

437 	
membros do Conselho Consultivo serão eleitos, em votação direta, pelos usuários da 

438 
irrigação de cada perímetro, para exercerem seus mandatos pelo prazo de 02 (dois) 

439 anos, admitida a reeleição; 2 1  - Os membros do Conselho Consultivo tomarão posse 

440 	mediante termo lavrado no livro de atas do ConseIho; 3 0  - O Conselho Consultivo 

441 	
reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês e extraordinariamente, quando 

442 	
convocado pela Diretoria Executiva ou a requerimento de 03 (três) Conselheiros; § 4

0  - 

443 
As reuniões do Conselho Consultivo somente se instalarão com a maioria dos seus 

444 membros; § 50  - O Conselho Consultivo será convocado ordinariamente, mediante aviso 

445 	
pôr escrito, para os Conselheiros, com pelo menos 03 (três) dias de antecedência da 

446 	
realização da reunião e extraordinariamente, quando ocorrer conveniência da Diretoria 

447 	
Executiva, sem observância de prazos; § 60 - Das reuniões do Conselho Consultivo 

448 	
serão lavradas atas, em livro próprio, especificando os assuntos tratados e as 

449 recomendações dadas; § 7 0  - Os membros do Conselho Consultivo não terão 

450 
remuneração e as despesas ocorridas no desempenho das suas funções ficarão a 
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ESTADO DE SERGIPE 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS E IRRIGAÇÃO DE 
SERGIPE - COHIIDRO 

etro. Art. 49 - Ao Conselho ConsUltiVo compete: 
cargo dos usuários do respectivo Perím  

- Conhecer e emitir opinião sobre as políticas de desenvolvimento da Sociedade, em 
relação a irrigação; li - Participar na discussão das estratégicas de transferências dos 
perímetros irrigados aos usuáriOs; III - Emitir opinião sobre as ações administrativas 
relacionadas com os perímetros irrigados; IV - Discutir e emitir opinião sobre os valores 
das tarifas de água; V - Transmitir à Diretoria Executiva os problemas que se 
apresentam nos perímetrOS VI - Transmitir e organizar os pedidos de colaboração da 
COHIDRO aos perímetroS irrigados nas diversas áreas de ação. CAPITULO V - 

ÁBEIS E DESTINAÇ MQNSTRAÇÕES CONT
AO DO LUCRO. Art. 49 - O exercício 

DE social coincidirá com o ano civil e obedecerá, quanto às demonstrações financeiras, aos 
preceitos deste Estatuto e da legislação pertinente. Art. 50 - A COHIDRO deverá 
elaborar demonstrações financeiras trimestrais e divulga-las em sitio eletrônico. Art. 51 
- Aplicam-se as regras de escrituração e elaboração de demonstrações financeiras 
contidaS na Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e nas normas da Comissão de 
Valores Mobiliários, inclusive a obrigatoriedade de auditoria independente por auditor 
registrado nessa Comissão. Art. 52 - Ao fim de cada exercício social, a Diretoria 
Executiva fará elaborar, com base na legislação vigente e na escrituração contábil, as 

monstrações financeiras aplicáveis às empresas de capital aberto, discriminando 
com clareza a situação do patrimônio da Empresa e as mutações ocorridas no 
exercício. Art. 53 - Outras demonStrações financeiras intermediárias serão preparadas, 
caso necessárias ou exigidas por legislação específica. Art. 54 - Observadas as 
disposições legais, o lucro líquido do exercício terá a seguinte destinação: 1. absorção 
de prejuízos acumulados; II. 5% (cinco por cento) para constituição da reserva legal, 
que não excederá de 20% (vinte por cento) do capital social; e III. no mínimo, 25% 
(vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado para o pagamento de dividendos, em 
hírmonia com a política de dividendos aprovada pela empresa. parágrafo Unico - O 
saldo remanescente será destinado para dividendo ou constituição de outras reservas 
de lucros nos termos da lei. A retenção de lucros deverá ser acompanhada de 
justificativa em orçamento de capital previamente aprovado pela assembleia geral, nos 
termos do art. 196 da Lei n° 6.404 de 15 de dezembro de 1976. Art. 55 - O dividendo 
será pago no prazo de 60 dias da data em que for declarado, 

OU até o final daquele 

ano, quando autorizado pela Assembleia Geral de acionistas. Art. 56 - O Conselho de 
Administração poderá declarar dividendo com base no lucro apurado em balanço 
semestral ou trimestral e mediante reservas de lucros existentes no último balanço 
anual ou semestral, bem como antecipar dividendos, com base em balanço semestral. 

Art. 57 - O valor da remuneração, paga ou creditada, a título de juros sobre o capital 
próprio, poderá ser imputado ao valor destinado a dividendos, apurados na forma 
prevista neste artigo, nos termos da legislação pertinente. CAPITULO VI - DO 
PESSOAL. Art. 58 - Os empregados estarão sujeitos ao regime jurídico da 

d 

	

	
Leis do Trabalho - CLT, à legislação complementar e aos 

da empresa. Art. 59 - A admissão de empregados será realizad 490 Consolidação as 	 a 

491 	regulamentos internos  
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ESTADO DE SERGIPE 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS 1{ÍDRICOS E IRRIGAÇÃO DE 
SERGIPE - COHIDRO 

492 	
mediante prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. Art. 

493 	
60 - Os requisitoS para o provimento de cargos, exercício de funções e respectivos 

494 	
salários, serão fixados em Plano de Cargos e Salários e Plano de Funções. Art. 61 - Os 

495 
cargos em comissão de livre nomeação e exoneração, aprovados pelo Conselho de 

496 
Administração nos termos deste Estatuto Social, serão submetidos, nos termos da lei, à 

497 	
aprovação da Secretaria a que esteja vinculada a sociedade, que fixará, também, o 

498 	
limite de seu quantitativo. Que após lida e analisada foi aprovada por unanimidade, a 

499 	consolidação do Estatuto Social para refletir as alterações aprovadas nos termos do 

500 	
item "a" desta Assembleia Geral Extraordinária, conforme documento em anexo. b) a) 

501 	
O que ocorrer. A Representante do Acionista Majoritário excelentíssima senhora 

502 MARIA ROSILENE BEZERRA RODRIGUES, franqueOU a palavra, e como nada mais 

503 	havia a tratar, declarou encerrada a reunião. 

504 

505 	 ZERRA RODRIGUES 506 MARIA RO 
507 	Rep. do Acionista Majoritário 

CA( SDEMELO NETO 
a Cohidro 
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iMP 
COMMNH!A PE P 	VÇ)LVMNTO b} C-JR(  H)RÇO6 !ROÇÁ() PE ERGJPE - Ç0H1DRO 

ESTATUTOSOCAL 

CAPÍTULO 
DENoMNAÇÂo, SEDE, OBJETWOS E PRAZO DE 

DIJRAÇAO 

Art, 1 	Sob 	d10 de Companhia de 
Denvolvmento cie Roursos Hídnco e Irrigação de 
Sergipe COHlDRO, fica constituída urna Sociedade de 
Econornía Mïsta de Capital Autorizado, a qual se regerá 
pelo presente Estatuto, normas internas que adotar e pela 
iegislaço em vigor, especialmente pelas Leis 1 3,303, de 
30 de junho de 2016 e Lei nO 6,404, de 15 de dezembro de 
1978, pelo Decreto nQ 30623, de 27 de abrU de 2017 e 
demais legisções apUcveis 

Art, r 	A Sociedade tem su 	sede na cidade de Aracaju, 
Capit 	do Estado de Serpe e jurdiço em todo o 
territôrio estedual, 	podendo 	criar 	fUlais, agências, 
escritórios, representações 	ou quaisquer outros 
estabecirnentos no País. 

Art, 3 A COHlDRO terí pr obJtivo executar s poUtieas 
de desenvolvimento de recursos hídricos, irrIgação, 
abastecimento d'água, 	saneamento 	básico 	para 
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F3 STADO 1X SLRO1Pï 
COMPANHÁ D PSNVQLVJM1NTO JX R1CUiSO5 H IPRICOS IuNIGAÇÃO DE SFRG1PE - COHIDRO 

comunidades rura, bem como promover e coordenar 
estudos e pesquisas na área de recursos hídricos, com: 

- Aproveitamento rnútipo dos recursos hídricos do 
Estado com vistas: 

Abteoime(o 	ás populações rura; 

Implaritação e operação de sistemas de irrigação; 

e) Apoio ao desenvolvimento da pcicuitura. 

U 	mpntaço de esgotos sanitários para comunidades 
rurais; 

ifi 	Otímizaço da cepacdade dos recursos hídriços do 
Estado p&a: 

Construço de barragens, açudes, cisternas e outros 
shsternao de capitaçMo de água; 

Frenigo de cursos dágu 

Perfuraço de poços. 
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ESTADO DE SERG1E 
COMPANHIA DE DSENVO1XIMENTO PE RECURSOS HDRICOS E IRRIGAÇÃO DE SERGIPE - COHIDRQ 

IV Prestação de seMços de assistência técnica aos 
agricultores assentados nos perímetros irrigados 
administrados pela COHIDRO; 

- - 	iColonização e assentamentoTiprodutores i1Ji1E em 
perímetroriMr i*r.ii 

VI Desenvo1vmento de UtUdos e pesquisas com vistas à 
COflce PÇO de formas aiternativas de abastecimento 
dgua às populaçÕes rurais; 

V Prestaço de serviços agrícos mecanizados, em 
furço de prioridades estabelecidas no Regimento 
Intrno da Socdade; 

UPromoo 	execuço de outras atividades e 
atribuiç:es corretas que tenham por finalidade o 
desenvolvimento de recursós hídricos e irrigação; 

IX procederâ compra e venda de alImentos para atender 
a programas especis; 

X - Efetuar o preparo de solo para a concessão de direito II 
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ESTADO DE SERGIPE 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE. REC:URSOS HÍDRICOS E IRRIGAÇÃO DE SERGIPE - COHIDRO 

Art.4° Poderá a Sociedade, para rnehor consecução dos 
seus objetivos: 

Firmar contrato com pessoas fÍ&cas ou jurídicas 
vanoo &tingir suas fnahdades, 

U 	Reafizar desaproprç.o de bens decradcs de 
utifidade púb fica, em co nsonâna com a poUtica 
estadu& fu ndiária, de saneamento e de recursos 
hídricos; 

- Negocíar ou celebrar acordcs e convênios de 
cooperaçã.o técnica ou financeira, com entidades 
pubucas ou privadas, nacío.naís ou estrangeiras; 

Particpar 0utrasoce•dades, quando autorizada 
por Le 

V - Desempenhar outras funçss que se enquadrem em 
seus objetivos; 

Firmar convên los para eXeCUÇãO  de obras com Órgãos 
ôu entidades da admnistração púbfica federaL 
estadual e municipa 

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/09/2018 12:17 SOB Nº 20180214101.
PROTOCOLO: 180214101 DE 21/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803986659. NIRE: 28300001081.
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS E IRRIGAÇÃO
DE SERGIPE - COHIDRO

          MARCELO PASSOS SILVA
            SECRETÁRIO-GERAL
           ARACAJU, 21/09/2018
          www.agiliza.se.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificação



5 

ESTADO DE SERGIPE 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HIDRICOS E IRRIGAÇÃO DE SERGIPE COHIDRO 

VU - Firmar convÉnios com Associações de Usuários para 
diversos fins incusve transferência de fundos, com 
objetivos específicos,  

Art. 5° 	A COHDRc pcd1râ receber recursos dos 
orçame ntos fiscais e da seguridade social do Estado de 
Sergipe para o pagamento dè despesas com pessoa' ou de 
custeio e rn geraL 

Art. 60  É índeterrn inado o prazo de duração da Sociedade 

Art 70  O CPtai Soc é de R$ 96690083,2 O (noventa e 
seis milhões, seiscentos e noventa mil, oitenta e três reais 
e vinte centavos), representado em 50504.361 ações, 
cada urna no va'or nominal de R$ 1, 7241 (hum vírgu'a sete 
mil duzentos e quarenta e um décimos de mflésirnos de 
reais), 

Art. 8° A COHRDRO poderá aumentar a seu Capitai 5 ocial 
sem reformas estatuárias, por deliberação do Conselho de 
Administração, realizandose o aumento até o limite da 
autorização 'egal de R$ 1 5OOOO.00Q,OO (cento e cinquenta 
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ESTADO DE SERGIPE 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS E IRRIGAÇÃO DE SERGIPE - COHIDRO 

mHhões de res), vedada a capftazação direta do lucro 
sem trâmite pela conta de reservas e com a incidência 
sobre os recursos transferidos p&o Estado de Sergipe e 
demais acionistas de encargos financeiros na forma da 
legislação vigente. 

As ações a serem emitidas serão Ordinárias e 
Preferenciais, de urna ou mais classes, sendo que o 
número de ações Preferenciais sem direito a voto não 
poderá ultrapassar d@ 213 (dois terços) do total das 

ações emWdas; 

11 	Aos acionistas será assegurado o direito de 
preferência na proporção do número de ações que 
possuírem, ob ervados os prec&tos legais; 

111 Será de trinta (30) dias, sob pena de decadência, o 
prazo para os acionistas exercitarem o direito de 
preferência; 

iv As ações serão emitidas pelo valor nominal de R$ 
1,7241 (hurn vírgula, sete mil duzentos e quarenta e 
um décimos de milésimos de reais); 

V As ações poderão ser realizadas em moeda nacional, 
bens, direitos e créditos, de acordo com o que vier a 
ser deliberado pelo Cons&ho de Administração. 

~ 1% 
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7 

ArL 9 11  - O Capital Autorizado será aumentado por 
deliberação de Assembleia Geral Extraordinária, quando 
totalmente subscrito ou quando a diferença entre o 
subscrito e o autorizado, não comportar a capitalização 
prevista para. ser efetivado no exercío 

§10 , O v&or do aumento do Capital Autorizado deve 
corresponder à previsão do Aumento do Capital 
Subscrito nos dois exercícios subsequentes; 

§20  Nos Aumentos do Capital da Sociedade, caberá ao 
Governo do Estado subscrever o suficiente para 
garantir a maioria ab soIuta do Capital, podendo, a 
qu&quer tempo, alienar total ou parcialmente, as 
Ações que excederem esse: Umfte; 

Art, 10° Cada Ação Ordiriária dará direito a um voto nas 
deUberações da Assembleia Geral, 

cAPTULO ifi 
REGRAS GERAS DOS ÓRGÂOS ESTATUTÁRQS 

Art 11 A Companhía de Desenvolvimento de Recursos 
Hídricos e Irrigação de Sergipe - COHIDRO terá os 
seguintes árgã os estatutários: 
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ESTADO DE 	 IPEI  
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HID.RICOS E IRRIGAÇÃO DE SERGIPE - CQHIDRQ 

Cons&ho Fiscai; 

111 - Conselho de Adrninistraço e; 

Diretoria E eoutiva: 

administrafivo necessários. 

Art. 13 	Sem prejuízo do disposto neste Estatuto, os 
administradores d a COHDRO serão submetidos às 
normas previstas na Lei n° $.404,de 15 de dezembro 1976, 
na Lei n 13303 de 30 de junho de 2016, no que lhe for 
aplicável por força do Decreto rt° 30.623, de 27 de abril de 
2017. 

Art. 14 Consideram-se administradores os membros do 
Conselho de Administração e da Diretoria Executiva que 
deverão atender os seguintes requisitos obrigatórios:• 
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1 - $er cidadão de reputação Ubada; 

H 	Ter notôro conhec..nto rompatív& com o cargo 

para o qu& foi indcado; 

• Ter ftrmaço acadérnk•a com patíve com o cargo para 
o qual foi indicado ou. 
T: r expernca profissionai compatív& çom a 
responsabifidade e compexidade doexercício da 
função; 

§1 11  -Somente pessoas natur&s poderão ser &eitas para o 
cargo de administrador; 

§2° Os Diretores deverão residir no País; 

§30  ApUcase o dposto neste a1igo aos adninistradores 
da empresa estataL inclusive aos representantes dos 
empregados e dos acionistas minoritârios e; 

§40  Ê vedada a indicaç.o para o Conseho de 
Administração e para a, Diretoria: 

1 	
/ 1 

- De pessoa que tenha nos útirnoS 03 anos, firmado 
contrato ou parceria, como fornecedor ou comprador, 
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demandante ou ofertante, de bens ou seMços de 
qualquer natureza, corn, a própria empresa estatal; 

U - 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 própria estatal; e 

111- De pessoa que se enquadre em qualquer das 
hipóteses de inelegibUiade previstas nas alíneas do 
inciso 1 do caput do art, 10 da lei Çomplementar n° 64, 
de 18 de maio de 1990. 

Nt 15 Os requisitos e as vedações exigíveis para os 
administradores a que se refere o artigo anterior deverão 
ser respeitados por todas as nomeações e eleições 
realizadas, inclusive em caso de recondução: 

§1 11  Qs 	requitos 	deverão 	ser 	comprovados 
docum entalmente na forma exigida pelo formulário 
padronizado, aprovado peio Decreto n 30.623, de 27 
de abrfl de 2017 e disponibilizado em seu sítio 
eletrônico; 

§20  A ausência dos documentos referidos no parágrafo 
primeiro, importará em rejeição da indicação e; 

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/09/2018 12:17 SOB Nº 20180214101.
PROTOCOLO: 180214101 DE 21/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803986659. NIRE: 28300001081.
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS E IRRIGAÇÃO
DE SERGIPE - COHIDRO

          MARCELO PASSOS SILVA
            SECRETÁRIO-GERAL
           ARACAJU, 21/09/2018
          www.agiliza.se.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificação



li 

ESTADO DE SERGIPE 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HÍDPJCOS E IRRIGAÇÃO DE SERGIPE - COHIDRQ 

nos 

Art. 11  Os Conselheíros de AdMnistração e os Diretores 
deverão ser investidos em seus cargos, mediante 
assinatura de termo de posse no livro de atas do respectivo 
Colegiado, no prazo máximo de até 30 dias, contados a 
partir da eleição ou nomeação: 
Parágrafo Único - O termo de posse deverá conter, sob 
pena de nuUdade, a in dicaço de pelo menos um domicíUo 
no qual o administrador receberá citações e intimações em 
processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua 
gestão, as quais se reputarão cumpridas mediante entrega 
no dornicíUo indicado, o qual som ente poderá ser alterado 
mediante com unicaço par escrito à empresa 

Art. 17 	Aos Cons&heiros de Administração e aos 
Diretores é dispensada a garantia de gestão para 
investidura no cargo. 

Art. 18 - Os membros do Conselho Fiscal serão investidos 
em seus cargos independentemente da assinatura do UIÁk 
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Art. 19 	Os membros estatutários serão desUgados 
mediante renúncia voluntária ou destituição ad nutum. 

Art. 20 - Aém dos casos previstos em lei, daNseá 
vacânda do cargo quando: 

O membro do Conselho de Administração ou Fiscal 
que deixar de comparecer a duas reuniões 
consecutivas ou três intercadas, nas úWmas doze 
reuniões, sem justificativa; 

II - O membro da Díretoríti Executiva que se afastar, do 
exercÍcio do cargo por mais de 30 (trinta) dias 

consecutivos, salvo em caso de licença, inclusivê 
férias, ou nos casos autorizados pelo Conselho de 
Administração. 

Art, 21 	Os árgãos estatutários reunir-se-ão com a 
presença da moria dos seus membros e as deliberações 
serão tomadas pelo voto da maioria dos membros 
presentes e serão registradas no livro de atas, podendo ser 
lavradas de forma sumária, sendo que, em caso de decisão 
não unânime, o voto divergente poderá ser registrado, a 
critério do respectivo membro: 
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Parágrafo Único - Nas deUberações colegiadas do 
Conselho de Administração e da Diretoria Executiva, os 
respectivos Presidentes terão o voto de desempate, além 
do voto pessoaL 

Art. 22 Os membros de um órgão estatutário, quando 
convidados, poderão comparecer às reuniões dos outros 
órgãos, sem direito a voto. 

Art. 23 As reuniões dos órgos estatutários devem ser 
presenciais, admitindose participação de membro por tele 
ou videoconferência, mediante justificativa aprovada pelo 
colegiado. 

Art. 24 Os membros esUtutários serão convocados por 
seus respectivos Presidentes oU pela maioria dos membros 
do Colegiado. 

Art. 25 A puta de reuno e a respectiva documentação 
serão distribuídas com antecedência mínima de 5 (cinco) 
dias úteis, salvo quando nas hipóteses devidamente 
justificadas pela empresa e acatadas pelo colegiado. 

/ 

Art. 26 A remuneração dos membros estatutários será 
fixada anuarnente em Assembleia Geral, nos termos da 
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legislação vigente sendo !Lfl[øX• pagamento de qualquer 

Parágrafo Único - A remuneração mensal devida aos 
membros dos Conselhos de Administração e Fiscal da 
empresa estatal não excedera 10% (dez por cento) da 
remuneração mensal media dos diretores, excluídos os 
valores relativos, eventuais adicionais e benefícios, sendo 
vedado o pagamento de participação, de qualquer espécie, 
nos lucros da empresa. 

Art, 27 	Os adínínistradores e Conselheiros Fiscais, 
inclusive os representantes de empregados e minoritários, 
devem participar, sempre que possível, de treinamentos 
especificas dispoiibVizdos direta ou indiretamente pela 
empresa sobre: 

Leglação societria e de mercado de capitais; 

11 - Divulgação de informações; 

lii - Controle interno; 

- Código de conduta; 

V Leino12846,de1°deagostode2013;e 
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VI - Demais temas relacionados às atividades da empresa 

estataL 

Art. 28 Deverá ser ratificado e divulgado, pelo Conselho 
de Administração, o Código de Conduta e Integridade da 
Alta Administração o quai dIsporá sobre: 

Princípios, vaores e missão da empresa estatal, bem 
corno orientações sobre a prevenção de confUto de 
interesses e veda.ço de atos de corrupção e fraude; 

U 	Instâncs internas respQnsáveis pela atualização e 
apUcação do Código de Conduta e Integridade; 

til Canal de denúnálas que possibflíte o recebimento de 
denúncias 	internas 	e 	externasr&ativas 	ao 
descumprirnento do Código de Conduta e Integridade 
e das dems normas internas de ética e normas 
obrigcionais; 	 4 

IV - Mecanismos de proteção que impeçam qualquer 
espécie de retaliação a pessoa que utilize o canal de 
denúncias; 
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V Sanções apUcáveis em caso de violação às regras do 
Código de Conduta e lntegridade; 

VI - Previsão de treinamento periódico, no mínimo anual, 
sobre Código de Conduta e Integridade, a 
empregados, administradores e conselheiros fiscais, e 
sobre a poRtica de gestão de riscos, a 
administradores. 

Art. 29 - Os Administradores e os Conselheiros Fiscais são 
responsáveis, na forma da lei, pelos prejuízos ou danos 
causados no exerof cio de suas atribuições, sendo facultado 
a COHIDRO manter contrato de seguro de 
responsabUidade civil permanente em favor dos 
Administradores, na forma e extensão definidas pelo 
Conselho de Administração, para cobertura das despesas 
processuais e honorários ?dvocatícios de processos 
judiciais e administrativos instaurados contra eles r&ativos 
às suas atribuições junto à empresa. 

Art. 30 	Fica assegurado aos Administradores o 
conhecimento de informações e documentos constantes de 
registros ou de banco de dados da COHIDRO, 
indispensáveis à defesa administrativa ou judicial, em 
ações propostas por terceiros, de atos praticados durante 
seu prazo de gestão ou mandato. 
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ar. 

Aiteração do capital soci&; 

H Av&ço de ben5 com qie o acionista concorre para 
a formação do capit soc; 

W Transformação fusão, incorporação, cisão, dissoução 
e Uquidação da empresa: 

IV Ate ração do estatuto social; 

V - Eieição e destftuição, a qualquer tempo, dQS membros 
do Conselho de Administração 
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.rL.riI•j*iti..iiiui.ik*i 

Conselho1M*1I 

sItmiiii.x.ii 

prejuízos  

X AUenação de bens imóveis diretamente vincu'ados à 
prestaço de serviços e à constituição de ônus reais 
sobre elas; 

Xl Permuta de ações ou outros valores mobiliários; 

XH - Alienação, no todo ou em parte, de ações do capital 
socal da empresa; 

XIII Ernissão de debêntures conversíveis em ações, 
inclusive de controladas (apHcável somente às 
sociedades de economia mista); 
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XIV -Emissão 	de 	quaisquer outros 	títulos e valores 

mobiliários conversíveis em ações, no País ou no 

exterior; e 

XV Eeçao e destitu iço, a ququer tempo, de 

Uquidantes, juigando1hes as contas 

§10 -Q representante do Governo do Estado (sócio 

majoritário) dirigirá os trabalhos da Assembleia Geral 

e escolherá um acionista para secretariar a sessão; 

§20  -A Assembleia Geral reunirseá extraordinariamente, 

em qualquer época, quando convocada p&a Conselho 

de Administração ou, nas hipóteses admitidas em lei, 
pela Diretoria Executiva, pelo Conselho Fiscal ou 
pelos acionistas respeitado para primeira convocação 
a antecédência mínima de 8 (oito) dias; 

§30  - Ressalvadas as exceções previstas em lei, a 
Assembleia Geral será instalada, em primeira 

convocação, com a presença de acionistas que 
representem, no mínimo, 114 (um qurto) do capital 

social com direito de voto, onde em caso de decisão 
não unânime, o voto divergente poderá ser registrado, 

a critério do respectivo acionista; 
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§ 40-Assembeias Gerais tratar-se-á excusivamente do 
objeto previsto nos editais de convocação, não se 
admitindo a induso de assuntos gerais na pauta da 
Assernbeia; 

§51  Todas as deUberaçes tomadas em Assembleia 
Gerais constaram em atas, devendo ser providenciado 
arquivo digital que deverá ser arquivada na Junta 
Comercial do Estado de Sergipe, de acordo com a Lei. 

§611  Nas Assernbles Gerais, os acionistas poderão ser 
representados por seu s representantes legais ou por 
seus 	procuradores, 	que 	sejam 	acionistas 
administradores da Companhia ou advogados, mas 
desde que não estejam em ququer caso, impedidos 
de votar, na forma da k:i 

Seção D 
DO CONSWIO flSCAL 

Art. 32 * O Cons&ho Fiscal é órgão permanente de 
fiscaUzaço, de atuação colegiada e indMduaL A'ém das 
normas previstas na Lei n 0  13.303, de 30 de junho de 2016 
e sua regurnentação, apcarnse aos membros do 
Conseho Fisca' da empresa as disposições para esse 
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colegiado previstas na Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 
1976, inclusive aquelas relativas a seus poderes, deveres e 
responsabiUdades, a requisitos e impedimentos para 
investidura e a remuneração. 

Art. 33 O Corsho Fiscal, será constituído de 03 (três) 
membros efetivos e respectivos suplentes, eleitos pela 
Assembleia Geral Ordinária dos acionistas, para mandatos 
de 2 (dois) anos com possibilidade de 02 (duas) 
reconduções, sendo: 

L 2 (dois) indicados pelo acionista controlador da 
sociedade; 

II 	1(um) eleitopelas açÕes preferenciais. 

§1 0- Na. primeira reuno após a eleição, os membros do 
Conselho Fiscal escolherão o seu Presidente, ao qual 
çaberá dar cumprimento às deliberações do ôrgão, 
com registro no livro de atas e pareceres do Conselho 
Físcal; 

§20  Na falta ou impedimento de um óonselheiro efetivo, 
será convocado o respectivo suplente para substituí-
lo; 
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§30 Atingido o limite de mandato a que se refere o caput, o 
retorno de membro do Conselho Fiscal na mesma 
empresa, só poderá ser efetuado depois de decorrido 
período equivente a um prazo de atuação e; 

§40 Os membros do Cons&ho Fiscal serão substituídos 
em suas ausências ou impedimentos eventuais pelos 
respectivos suplentes e na hipótese de vacância, 
renúncia ou destituição do membro titular, o suplente 
deverá assumir até a eleição de o novo titular. 

Art. 34 	Os Conselheiros Fiscais deverão atender os 
seguintes critérios obrigatórios: 

Ser pessoa natural, residente no País e de reputação 
ilibada; 

7.  

II - Ter formação acadêmica compatível com o cargo para 
o qual foi indicado ou; 

111 Ter experiência profissional compatível com a 

	

responsabiUdade e compxidade do exercício da 	/ 
função e que tenham exercido, por prazo mínimo de 3 
(três) anos, cargo de direção ou assessoramento na 
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administração púbca ou cargo de conselheiro fiscal 
ou administrador em empresa; 

§1 0  É vedada a indJcaço para o Conselho Fiscal: 

11 - 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 própria estatal; e 

W De pssoa que se enquadre em qualquer das 
hipÓteses de inelegibifidade previstas nas alíneas do 
inciso 1 do caput do arte 10  da lei Complementar n° 64, 
de 18 de maio de 1990. 

§20 -ApUcase o disposto neste artigo aos Conselheiros 
Fiscais das empresas estatais, .inclusive aos 
representantes dos minoritários, e às indicações do 
Estado de Sergipe ou das empresas estatais em suas 
participações minoritárias em empresas estatais de 
outros entes federativos. 
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§30 -Os requisitos e as vedações exigíveis para o 
Conse'heiro Fiscal deverão ser respeitados por todas 
as e'eições reaUzadas, inçusive em caso de 

§40 Os 	raquisitos 	devero 	ser 	comprovados 
documental 	na forma exigida pelo formulário 
padronizado. 

§50 A ausência dos documentos referidos no parágrafo 
primeiro, importará em rejeição da hidicação. 

§60  As vedações serão verificadas por meio da 
autodeclaração apresentada peo indicado nos mo'des 
do formulário padronizado. 

Art, 35 - O Conselho Fiscal se reunirá, pelo menos, urna 
vez por mês, ou e, extraordinariamente sempre que 
necessário para exercer as atribuiçes e poderes que lhe 
serão conferidos por Lei, entre elas, especificamente: 

1 - FiscaUzar, por qualquer de seus membros, os atos dos 
Administradores e verificar o cumprimento dos seus 
deveres legais e estatutários; 
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H - Opinar sobre o r&atôrio anual da adnil nistração e as 
demonstrações financeiras do exercício soc; 

Mariifestarie sobre as propostas dos órgãos da 
administração, a ,wem submetidas à Assembleia 
Geral, relativas à modificação do capital social, 
emissão de debêntures e bônus de subscrição, planos 
de investimentos ou orçarnentos de capital, 
distribuição 	de 	dividendo, 	transformação, 
incorporação, fusão oi. cisão (as empresas públicas 
estão impedidas de emissão de debêntures 
conversíveis em ações); 

IV Denunciar, por qualquer 
órgos de administração e, 
providências necessas 
interesses da empres, à 

A. 

fraudes ou crimes que 
providências; 

de seus membros, aos 
se estes não adotarem as 
para a proteção dos 

ssembleia Geral, os erros, 
descobrirem, e sugerir 

V COnVocar a As embIela Gerai Ordinária, se os órgãos 
da administração retardar por mais de um mês essa 
convocação, e a Extraordinária, sempre que 
ocorrerem motivos graves ou urgentes; 
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V - Anahsar, ao menos trimestr&mente, o baancete e 
demais 	*]iiIe1ii11titI* 	ii,iiii.t* 	elaboradas 

VU - Fornecer, sempre que socitadas, informações sobre 
matéria de sua cornpetncia a acionista, ou grupo de 
acionistas, que representem, no mínimo, 5% (cinco 
por cento) do ca pit& socIa' da empresa; 

Vifi -Exercer essas atribuições durante a eventua' 
quidação da empresa; 

Quando cabível, propor a fiscahzar o programa de 
integridade da sociedade, após aprovação do 
Cons&ho de Administração; 

X Assistir às reuniões do Cons&ho de Administração ou 
da Diretoria Executiva em que se deliberar sobre 
assuntos que ensejam parecer do Conselho Fiscal; 

Xi - Aprovar seu Regimento interno e seu plano de 
trabho anual; 

XH ReaUzar a auto-avaUação anual de seu desempenho; 
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XIII -Acornpanhar a execução patrimonial, financeira e 
orçamentária, podendo examinar livros, quaisquer 
outros documentos e requisitar informações; e 

XIV FiscaUzar o cumprimento do Umíte de participação da 
empresa no custeio dos benefícios de assistência à 
saúde e de previdêna complernentar.  

Parágrafo Único 	As deUberações do Conselho Fiscal 
serão tomadas por rnaior de votos e digitadas, colocadas 
em livro próprio. 

Seção W 
DO CONSELHO DE ADMNSTRAÇÂO 

Art, 3$ 	O Conselho de Administração é õrgão de 
deliberação estratégica e colegia da da empresa que será 
composto de 12 (doze) membros efetivos, acionista ou não 
da empresa, eleitos pela Assembleia Gera Ordinária dos 
acionistas, para mandatos de 2 (dois) anos com 
possibífidade de 03 (trs) reconduções, sendo: 

1 	10 (dez) indicados p&o acionista controiador da 
sociedade; 
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H - 	Um representante dos empregados, indicado a 
Assembleia Geral em lista tríplice, após escolha 
mediante processo direto de eleição pelos próprios 
empregados da Companhia e; 

lI 	Um representante dos acionistas minorítários, eleito 
nos termos da Lei n° 8.404, de 15 de dezembro de 
1976. 

§i- O Presidente do Consho de Administração e seu 
substituto serão escolhidos pela Assembleia Geral, o 
primeiro dentre os membros indicados pelo acionista 
controlador; 

§ 2 O Prederite da empresa poderá ser um dos 
indicados p&o Chefe do Executivo, não podendo 
ocupar o cargo de Presidente do Conselho de 
Administração, mesmo que temporariamente; 

§3 A representacão dos acionistas minoritários no 
Conselho de AdministraçI o observará integralmente o 
disposto na Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976; 

/ 

§40  Atingido o limite de mandato a que se refere o caput, o 
retorno de membro do Conselho Administração na 
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mesma empresa, só poderá ser efetuado depois de 

decorrido período equivalente a um prazo de atuação; 

§51- O prazo de gestão dos membros do Conselho c. e 
Administração ,e prorrogará até a efetiva investidura 

dos novos membros; 

§60- A função de Conselheiro de Adminístráção é pessoal e 
não admite substituto temporário ou sup'ente, 
incusive para representante dos empregados, onde 
no caso de vacância da função, o Presidente do 

colegiad o deverá dar conhecimento ao órgão 
representado e o Consho designará o substituto, por 

indicação daquele órgão, para completar o prazo de 

gestão do ccnselhro anterior e; 

§7° No caso de ausências ou impedimentos eventuais de 
qualquer membro do Conselho, o coegiado deliberará 

com os remanescentes 

Art. 37 O Conselho de Administração se reunir& pelo 

menos, uma vez por mê5,  ou e, extraordinariamente 

sempre que necessário, quando convocado pelo 

Presidente do Conselho, pelo Diretor Presidente da 
Sociedade ou a requerimento, por escrito e justificado, de 

03 (três) Conselheiros; para exercer as atribuições e 
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poderes que lhe serão conferidos por Lei, entre eias, 

especificarnente: 

Fixar a orientação geral dos negoios da empresa; 

lI Deger e desffluir os menibros da DiretQria Executiva da 

empresa, fixandoh.es as atribuições; 

lH FiscaUzar a geto dos membrcs da Diretoria Executiva, 
examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da 
companhia, solicitar informações sobre contratos 

ceIebrados ou em via de c&ebração, e quaisquer outros 

atos; 

Manifestarse prevmente sobre as propostas a 
serern submetidas à deUberaçao dos acionistas em 

assembleia; 	 f() < 

V aprovar a hcusão de m?térias no instrumento de 
convocação da Ass mbie.ia Geral, não se admitindo a 
rubrica "assuntos gerais"; 

VI Convocar a Assembleia Geral; 

'1H Manifestarse sobre o relatório da administração e as 
contas da Diretoria Executiva; 
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VIU -Manifestarse previamente sobre atos ou contratos 
relativos à sua alçada decória; 

VIX Autorizar a alienação de bens do ativo não circulante, 
a constituição de ônus reais e a prestação de 
garantias a obrigações de terceiros; 

X Autorizar e homologa.r a contratação de auditores 
independentes, bem corno a rescisão dos respectivos 
contratos; 

Xi Aprcvaras Políticas de conformidade e Gerenciarnento 
de riscos, DMdendos e Participações societárias, bem 
como outras poRticas gerais da empresa, quando 
aplicáveis; 

Diretoria  

XW Analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e 
demais demonstrações financeiras elaboradas 
periodicamente pela empresa, sem prejuízo da 
atuação do Conselho Fiscal; 
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XIV -Quando cabível, determinar a implantação e 
supervisionar os sistemas de gestão de riscos e de 
controle interno estabecido para a prevenção e 
mitigação dos principais riscos a que está exposta a 
empresa estatal, inclusive os riscos relacionados à 
integridade das informações contábeis e financeiras e 
os relacionados à ocorrência de corrupçã o e fraude; 

XV- Definir os assuntos e valores para sua alçada 
decisória e da Diretoria Executiva; 

XVI identifirar a existência de ativos não de uso próprio da 
empresa e avaliar a necessidade de mantê-los; 

XVH-DeUberar sobre os casos omissos do estatuto social 
da empresa, em conformidade com o disposto na Lei 
n0  6404, de 15 de dezembro de 1976; 

XVIII- Realizar a a uto-avaaço anual de seu desempenho; 

XIX -Conceder afastamento e licença ao Diretor-Presidente 
da Ernpresa inclusive a título de férias; 

XX - Aprovar o Regimento Interno da Empresa (quando 
houver), do Conselho de Administração e do Comitê 
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Fisca', bem como ratificar o Código de Conduta e 
ntegridade; 

XXI Aprovar o Reguíamento de Ucitações; 

XXU Aprovar a pratica de atos que importem em renúna, 
tranço ou compromso arbitraL 

XXffl Discutir, aprovar e moriltorar decisões envo'vendo 
práticas de governança corporativa, re'acionamento 
com partes interessada8 e Código de Conduta e 
Integridade; 

XXIV Subscrever Carta Anu com expflcação dos 
compromissos de consecução de objetivos de 
poUtiçàs púb'icas; 

XXV Estabecer polítIca de portavozes visando a eminar 
risco de contradiço entre informações de diversas 
áreas e as dos executivos da empresa; 

XXV Manifestar sobre remuneraç o do membros da 
Diretoria e participação nos lucros da empresa. 
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XXVH Autorizar a consfltuiç•o de sub sidiáras, bem como 
a aquisição de parcipação rriffioritáría em empresa; 
(nos casos em que hé autor1zaço lega). 

XXVW Submeter à sembieia Gerd o Reguamento de 
Pessoal, bem como quanttatvo de pessoal próprio e 
de cargos em comissão, acordos coletivos de 
trabho, programa de partic:ipaç:o dos empregados 
nos lucros ou resuRados, piano de cargos e salários, 
pno d e funções, benefícios de empregados e 
programa de desUga mento de empregados; 

§10 As deUberações do Conselho de Administração serão 
tomadas por maioria de votos dos Conselheiros 
presentes, cabendo ao Presidente do Conselho o voto 	6 

simples e o de desempate; 

§20- Serão arquivadas na Junta Comercial e pubhcadas no 
ário Oficial do Estado às atas das reuniões do 

Conselho de Adrnintraço que contiverem 
deUberações des tinadas a produzir efeitos perante 
terceiros. 
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Seção W 
DRETORA EXECUTWA 

Art. 38 A. Diretoria Executiva é o órgão exeuvo de 
admnistraço e representação, cabendoihe assegurar o 
funcionamento regular da empresa em conformidade com a 
orientação geral traçada p&o Cons&ho de Administração 
que será compôsta pelo O iretor Presidente da COHiDRO 
além de 03(três) diretores, acionistas ou não da empresa, 
eleitos pelo Conselho de Administração, para mandatos de 
2 (dois) anos com possibiUdade de 03 (três) reconduções, 

- DiretorPresidente; 
/ 

Diretor Administrativo e Financeiro; 

Diretor de Irrigação, e OesenvoMniento Agrícola; 

IV Diretor de lnfraestrutura e Mecanização Agrícola. 

§1çI,  No prazo do caput serão considerados os períodos 	/ 

anteriores de gestão ocorridos há menos de dois anos 
e a transferência de Diretor para outra Diretoria da 
mesma empresa estataL 
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ETAD() DE IERGIPE 
COMPANI-HA DE DFSFNOI V1MEN1O D1- JECRSOS HDRCOS 1 JRIU(jAÇAO DE SERGIPE COl-1IDRO 

§20  Atingido o lim. ite a que se referem os parágrafos 
anteriores, o retorno de membro da Diretoria 
Execufiva para uma mesma empresa só poderá 
ocorrer depois de decorrido período equiva'ente a um 
prazo de gestão. 

§30  -O prazo de gestão dos membros da Diretoria 
Executiva se prorrogará até a efetiva invesfidura dos 
novos membros. 

Art. 39 Em caso de vacância, ausências ou impedimentos 
eventuais de quaquer membro da Diretoria Executiva, o 
Diretor-Presidente designará o substituto dentre os 
membros da Diretoria Execufiva. 

Art. 40 Em caso de vacnoia, ausência ou impedimentos 
eventuais do Presidente da empresa, o Conseho de 
Administração designará o seu substituto: 

Parágrafo Único O substituto do DiretorPresidente não o 
substitui no Conse'ho de Administração, caso seja membro 
do Cogiado. 

/ 

Art. 41 A Diretoria Executiva se reunirá ordinariamente 
uma vez propor mês e extraordinariamente sempre que 
necessário. 
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L\üO DF SERCWE. 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE. E.E.r E:uE. I-I)RiE.'í). E PGAÇÂG DE SERGIPE - COIJIDRO 

§1 0  As reuniões da Dire!.c)ria somente se instaarão com a 
presença da maior dos membros; 

§21- As Reso'uções da Detoria serão tomadas por maioria 
de votos dos Direters presentes, cabendo ao Diretor 

Presidente o voto impies, de desempate e o poder 

de veto; 

§30- Reservase ao Diretor Presidente, a seu critério, a 
facudade de encaminhar ao Conse'ho de 
Administração os atos da Diretoria nos quais não 
tenha havido particação ou tenha sido voto vencido 
e; 

§4° Das reuns da reilorI.ki sorão lavrSIdas Atas em Uvro 

próprio especificando, os assuntos tratados e 

reso'uções tomadas. 

Art. 42 - Competem à Diretoria Executiva, no exercício das 
suas atribuições e respeitada as 	diretrizes fixadas p&o 
Conseho de Administração: 

- Gerir as atividades da empresa e ava'iar os seus 
resuRados; 

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/09/2018 12:17 SOB Nº 20180214101.
PROTOCOLO: 180214101 DE 21/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803986659. NIRE: 28300001081.
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS E IRRIGAÇÃO
DE SERGIPE - COHIDRO

          MARCELO PASSOS SILVA
            SECRETÁRIO-GERAL
           ARACAJU, 21/09/2018
          www.agiliza.se.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificação



4 
38 

ESTADO DE SERGIPE 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HIDRICOS E IRRIGAÇÃO DE SERGIPE - COHIDRO 

H - Monftorar a sustentabidade dos negócios, os riscos 
estratégicos e respectivas medidas de mitigação, 
elaborando relatórios gerenciais com indicadores de 
gestão; 

II -_ 

IV Definir a. estrutura organizacional da. empresa e a 
distribuição interna das atividades administrativas; 

V - Aprovar as normas internas de funcionamento da 
empresa; 

VI - Promover a elaboração, em cada exercício, do 
relatório da administração e das demonstrações 
financeiras, submetendo essas últimas à Auditoria 
Independente e aos Conselhos de Administração e 
Fiscal; 

LY1 1 	 nte os atos e contratos relativos1 

VIU- lndicar os representantes da empresa nos órgãos 
estatutários de suas partic ipações societárias; 
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ES'rAJ)o DE SER( 
COMPANHIA D1 DESINVOLVMENTO DE RECURSOS HIDRICOS E IRRIGAÇi\O DE SERGIPE - COHIDRO 

X- Submeter, in5trufr e preparar adequadamente os 
assuntos que dependam de defiberação do Cons&ho 
de Adrnnstração, man festandose prevarnente 
quando no houver confflto de interesse; 

X Curiprfr e fer BUrnp1r este Estatuto, as de UbE3ÇÕCS 

da Assemblsa Geral e do c•onseho de Mm inistraço, 
bem como avaar as recomendações do Cons&ho 
Fsca; 

X Ceocar àdposico dos outros Õrgos socíetário- 
pessoal quaflflcado para secret&iá-os e prestar o 
apoo técnico necessário; 

XH - Aprovar o seu Regimento nterno; 

XUI DeUberar s o b r e os auuntos q u e lhe submeta qualquer 
DWetor 

xiv - Propor a consfltuço de sub&di;rs e a aqusção de 
parUcpações aconAras mriortáras para çumprr o 
objeto social da empresa (quando houver autorização 
legal). 
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S11i'-O DE ERcjIPE. 
COMPANHIA E DESENVOLN]MENTO 	iESQ IiiD!UCS E IRPIGAÇÀ() DE SERGIPE - COHIDRQ 

Art. 43 - Sem prejuÍzo das demais atribuições da Diretoria 
Executiva, compete especificamente ao Diretor-Presidente 

úhi*f 

1 - Dirigir, supervonar, coordenar e contro'ar as 
atMdades e a poRtica administrativa da empresa; 

H 	Coordenar as atividades dos membros da Diretoria 
Executiva; 

ifi Representar a Empresa em juízo e fora de'e, 
podendo, para tanto, constituir procuradores "ad-
negotia" e "ad-judicia", especificando os atos que 
poderão praticar nos respectivos instrumentos do 
mandato; 

Assinar, com um Diretor, os atos que constituam ou 
aterem direitos ou obrigações da empresa, bem corno 
aque'es que exonerem terceiros de obrigações para 
com eia, podendo, para tanto, de'egar atribuições ou 
constituir procurador para esse fim; 

V Expedir atos de admissão, designação, promoção, 
transferência e dispensa de empregados; 

Vi - Baixar as reso!uçõos da Diretoria Executiva; 
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ESTADO DE SERGiPE 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS E iRRIGAÇÃO DE SERGIPE - COHIDRO 

1741 	F1 £I III] HI1 [õI! F1 £.ii .1rocessos de licitação, iI'I.[;I i• F 
1 [L! ar tais atribuições;  

VW onceder afastamento e licenças aos demais 
membros da Diretoria Executiva, inclusive atítulo de 
férias; 

IX - Designar os substitutos doa membros da Diretoria 
Executiva; 

X 	Convocar e presidir as reuniões da Diretoria 
Executiva; 

Xl Manter o Conselho de Administração e Fiscal 
informado das atividades da empresa; e. 

X - Exercer outras atribuições que lhe forem fixadas pelo 
Conselho de Administração. 

Art. 44 	São atribuições gerais dos demais Diretores 
Executivos: 

Gerir as atividades da sua área de atuação; 
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ESTADO DE SERGIPE 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RECUISOS Hh)RICOS E IRRIGAÇÃO DE SERGIPE - COHIDRO 

H - parUcipar ds reuniões da Diretoria Executiva, 
concorrendo para a definição das poRticas a serem 
seguidas pela sociedade e retando os assuntos da 
sua respectiva área de atuação;  e 

111 Cumprir e fazar cumprr a oentação geral dos 
negô elos da sociedade estabelecida pelo Conselho de 
Administração na gestão de sua área específica de 
atuação. 

Art. 45 	São etrbuiçes da Diretoria Administrativa e 
Financeira compete à execução das seguintes atividades: 

Eborar, orntar e fiscaUzar os métodos e 
procedimentos sobra administraço geral e financeira; 

ExaLtar a política de administração de pessoal, de 
material, de patrirrônio, financeira, de serviços gerais 
e de Mecanização Agrícola; 

111 Organizar e manter os registros e controles das 
atividades na área de sua competência; 	

/1 

IV - Colaborar com a Pre&dência na formulação dos 
planos e programas de trabalho; 
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li 
ESTADo DE SURGIPE 

COMPANJIIA DE DESENVOLViMENTO DE RECURSOS 1410R1C0S E !RRIGAÇÀO DE SFRGIPE COH1DRO 

V- Eborar a prevo Orçamentária Anua da 
COHlDRO; 

V Envr para A$JUR tcdos os processos que exijam 
efl1ssãO de parecer jurídico, que lhe sejam 
submetidos peo Presidente; 

Forrnure:studos de organização e funcionamento dos 
serviços, tendo em vista o seu constante 
aperfeiçoamento. 

Art. 46 	À Díretoria de Irrigação, e Desenvolvimento 
Agricutura Qompetem à execução das seguintes 
atividades: 

- Pnejar, 	controlar e 	executar 	projetos 	de 
abastecimento d'água para irrigaçãp; 

II 	ReaIizr pesquisas e estudos de captação em 
rnanancIs hídricos; 

IU. - Emitir pareceres sobre questões técnicas afetas à 
área; 

IV - Acompanhar a execução dos serviços, a partir dos 
relatórios enviados pelos agentes competentes; 

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/09/2018 12:17 SOB Nº 20180214101.
PROTOCOLO: 180214101 DE 21/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803986659. NIRE: 28300001081.
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS E IRRIGAÇÃO
DE SERGIPE - COHIDRO

          MARCELO PASSOS SILVA
            SECRETÁRIO-GERAL
           ARACAJU, 21/09/2018
          www.agiliza.se.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificação



wi 
	 44 

ESTADO DE SERGiPE 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HDRICOS E IRRIGAÇÃO DE SERGIPE - COHIDRO 

V Colaborar com o Diretor Presidente na formulação 
de planos e programas de trabalho; 

VI Provídenar para que sejam elaborados os 
instrumentos ne cessérios ao cumprimento das suas 
finaUdades; 

Vil - Conduzir e assessorar administrativa e tecnicamente 
os perímetros irrigados, no que for necessário para o 
seu eficiente desempenho; 

VW Preparar relatôrios sobre o andamento e avHação 
das suas atividades, dandohes o devido 
encaminhamento; 

IX - Manter atuaUzados todos os registros relacionados 
com os perímetros irrigados, de forma a identificar 
todas as operações efetivadas, as fontes de recursos, 
os bens e serviços UtUiZadOs, as despesas e os 
benefícios resultantes; 

X Promover estudos necessários à preparação de 
Projetos, quanto aos aspectos de engenharia 
hidráulica e agrícola, infraestrutura social e de 
serviços de produção agrícola, sistema de irrigação, 
geração e difusão de tecnologia e comercialização; 
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bS1AtÇ) D[ 	1çJPí 
COMPANHIA DF DESINVOLViM1NTO DFREÇ:LflSOS liiim,1CQ5 RRiOAÇÂO Dt SJRG1PE COHIDRO 

Etabecer programas de trabalhos e instrumentos 
que resultem na qualidade de vida do pequeno 
produtor rura 

XH Partkpar na decíslo soÊpre contratço de seMços, 
projetos e demais aflvidad.es em nível de perímetro 
irrigado; 

Xffl -Fomecr os suhsfdios neceuários para se 
estabelecer o valor e o &stema de cobrança de tarifa 
de água, relativas aos perírnetros irrigados e aos 
demais usuários; 

XIV Acompanhar e ontrer a execu$o fí&ca de cada 
penmetro, 

XV Emitir pareoeres p rviossobre prcjetos executivos nas 
áreas de produço agrícola, engenharia agrícola e 
infraestrutura soci?.i; 

XVI *1OUr 	om o 	rj1os e/OU ;fltidde5 da 
Administraç,o Estadual, vando o seu envolvimento 
na condução dos perímetros irrigados; 

XVlI Planejar e executar açes de apoio à piscicultura 
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ESTADO DE SERGfPE 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RECUTSOS HÍDRICOS E IRRIGAÇÃO DE SERGIPE - COHIDRO 

Art. 47 	A Diretoria de hifraestrutura e Mecanização 
Agríco'a competem: 

Panjsr, 	controh.r e executar 	projetos 	de 
abastecimento d'água de pequenas comunidades 

ruras; 

ifi 	Emitir parecer sobre quetes afetas à área; 

IV - Acompanhar execução de serviços a partir das 
relatorias enviados pe'os agentes competentes; 

V - Rea!izar pesquisas e estudos de captação de 
mananciais hídricos a partir de aquíferos 
subterrâneos; 

V Garantir o perf&to funcionamento. de abastecimento 

dgua nas zonas rurais e pequenas comunidades; 

V! - Reaizar as atividades de mecanização agríco'a, 
compreendendo: preparo do soio, construção de 
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ESTADO DE SERGIPE 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HDR1Ç0S E IRRIGAÇÃO DE SERGIPE - COHILRO 

aguadas, abertura e conservação de etradas vicinais 
e seMços afins corre latos; 

VlH FiscaUz r e acompanhar serviços; 

IX Cobrar com o DireorPre &dente na forrnação de 
Pianos e Programas de Trabaiho; 

X - Elaborar ratrios gerenciais das atividades 
desenvoMdas. 

CAPT1JLO W 
DO CONSELHO CO NSULTWO 

Art. 48 A Soçiedade terá. um  Conselho Consultivo da 
Diretoria Executva que será composto de 01 (um) 
representante dos usuários da água de irrigação de cada 
perímetro irrigado 

§10 Qs membros do Conselho ConsuWvo serão eleftos, 
em votação direta, pelos usuários da irrígação de cada 
perírnetro, para exercerem seus mandatos pelo prazo 
de 02 (dois) anos, adrnitda a reeleição; 
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EsADc1 . SiRQ1P 
COMPANHIA DE DESNVOLVIMENfO DE. REÇUR5I0SHIDRICOS E II.RIOAÇÂO DE SEJWWE - COHIDRO 

§20  -Os membros do Cons&ho Consuifivo tornarão posse 
mediante termo lavrado no Uvro de atas do Cons&ho; 

o Cons&ho Cc:risut1vo reunirseá, ordinariamente, 
urna vez por mês e extraordinariarr.ente, quando 
convocado pela Díretorlia Executiva ou a requerimento 
de 03 (três) Consehefros; 

§4Q 	reurilô5es, do Cõnsho Consultivo somente se 
instarào com a maioria dos seus membros; 

§511  O 	Consho 	Consuifivo 	será 	convocado 
ordinariamente, medmte aviso por escrito, para os 
Conselheiros, com pelo menos 03 (três) dias de 
antecedência da reaDza ção da reunião e 
extraordinariamente, quando ocorrer conveniência da 
Diretc ria Executiva, sem ob sèrvância de prazos; 

§6° Das reunes do Conselho Consuifivo serão lavradas 
atas, em Uvro próprio, especificando os assuntos 
tratados e as recomendações dadas; 

Q.er L r 	do Co.eiho Consultivo não terão 
remuneração e as despesas ocorridas no 
desempenho das suas funções, ficarão a cargo dos 
usuá rios do respectivo Perímetro. 
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ESTADO 1)ESER1PE 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS I1DRCOS E IRRIGAÇÃO DE SERGiPE COHRRO 

Art. 49 Ao C'onselho Consuffl o compete: 

Conhecer e emitfr opino sobre as políticas de 
desenvoMmento da Sociedade, em re'ação à 
jrngaçao; 

PartJcpar na disc.usso das estratégicas de 
transferncias dos perímetros irrigados aos usuários; 

ifi 	Emitir opinião sobre as ações administrativas 
r&acionadas com os perímetros irrigados; 

IV - Discutir e emWr opinião sobre os vaores das tarifas de 
água; 

V Transmitfr à Diretoría Executiva os prob'emas que se 
apresentam nos perínero 

V Transmitk e organizar os pedidos de co'aboração da 
COHDRO aos perímetros irrigados nas diversas H 
áreas de ação. 
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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE: RECURSOS IIÍDRICOS E 1RRIGAÇÂO DE SERGIPE - COHIDRO 

Í CAPTULO V 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E DESIINAÇÃO DO 

LUCRO 

Art, 49 O exercício soc& coincidirá com o ano cMl e 
obedecerá, quanto às demonstrações financeas, aos 
preceitos deste Estatuto e da legislação pertinente. 

Art. 50 A COHlDRO deverá elaborar demonstrações 
finance ires trimestrais e divulgélas em sítio eletrônico. 

Art. 51 Apflcamse as regras de crituração e e'aboração 
de demonstrações financeiras co ntidas na Lei n° 6.404, de 
15 de dezembro de 1976, e nas normas da Comissão de 
Valores MobiVários, inclusive a obrigatoriedade de auditoria 
independente por auditor regtrado nessa Comissão. 

Art. 52 	Ao fim de cada exercício social, a Diretoria 
Executiva fará elaborar, com base na legislação vigente e 
na escrituração contábfl, as demonstrações financeiras 
aplicáveis às empresas de capítal aberto, discriminando 
com creza a situação do patrimônio da Empresa e as 
mutações ocorridas no exercício. 
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Art. 53 Outras demonstraç8es financera intermediárias 
serão preparadas, caso necessáro ou exigidas por 

egisação específica. 

M. 54 Ob urdas as disposes Iga, o lucrO Uquido 
doexercício terá a seguinte estinação: 

I -  Aisorção de prjuÍzo acumulados; 

- 5% (chico por cento) para constituição da reserva 
legal, que não excederá de 20% (vinte por cento) do 

capital socia!; e 

No mínimo, 28% (vinte e cinco por cento) do lucro 
Uquido ajustado para o pagamento dMdendos, em 

harmonia com a po Utica de dMdendos aprovada pela 

empresa, 

Parágrafo Unico O saldo remanescente será destinado 

para cHvidendo ou constituição de outras reservas de lucros 

nos termos da lei. A retenção de lucros deverá ser 	/ 

acompanhada de justificativa em orçamento de capital 

r ThitIR(b. 
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Art. 56 - O Conselho de Adrnirütraço poderá declarar 
dividendo com base no lucro apurado em balanço 
semestral ou trim:stral e mediante reservas de lucros 
existentes no último balanço anual ou semestral, bem como 
antecipar dividendos, com base em balanço semestraL 

Art. 57 O valor da remuneração, paga ou creditada, a 
título de juros sobre o capits1 próprio, poderá ser imputado 
ao valor destinado a dMdendos, apurados na forma 
prevista neste artigo, nos termos dalegislação pertinente 

CAPiTULO V 
DO PESSOAL 

Art. 58 Os empregados estarão sujeitos ao regime jurídico 
da Consolidação das Leis do Trabalho - CLV, à legislação 
complementar e aos regulamentos internos da empresa. 

Art. 59 - A admissão de empregados será realizada 
mediante prévia aprovação em concurso público de provas 
ou de prcvas e títulos. 
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Art. 60 	Os requisitos para o provimento de cargos, 
exercício de funções e respectivos saários, serão fixados 
em Plano de Cargos e Salários e Plano de Funções. 

Art. 61 Os cargos em comissão de Uvre nomeação e 
exoneração, aprovados p&o Conselho de Administração 
nos termos deste Estatuto Soc, serão submetidos, nos 
termos da leL à aprovação da Secretaria a que esteja 
vincLilada a sociedade, que fixar& também, o limite de seu 
quantitativo. 

CAPITULO Vil 
DAS DsPosÕEs GRAS 

Art. 82 - Todos os atos que irplicam responsabflidade 
financeira para a Sociedade deverão ser firmados pelo 
Diretor Presidente. 

Ari 63 	A movhentio de contas bancárias da 
Sociedade, emissão e endosso de cheques, ficarão 
condicionadas, a assinatura conjunta do Diretor - 
Presidente e do Diretor Administrativo e Financeiro, 
preferencialmente, podendo ser delegado, a critério do 
Diretor - Presidente. - 
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Art. 64 - A Sociedade entrará em Uquidação nos casos 
previstos em Lei, competndo Assembeia Geral o modo 

de Hquidação, nomear o Uquidante e o Qonseho Fiscal que 
funcionará durante o período de Vquidação 

Art. 65 A cX*HDRO, como 8oedade de Economia 
Mista, integrante da 	 IMireta, vincula-se nos 
termos da legação em vigor á Secretaria de Estado da 
AgricuRura, do Desenvovimento Agrário e da Pesca. 

Art. 66 As dúvidas de interpretaço deste Estatuto serão 
dirirnidas p&o Conselho de Administração da Sociedade. 

Art. 87 Os casos omos serão reguiados p&a 'egislação 
em vigor. 
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