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CAPÍTULO I 

 

DA DENOMINAÇÃO, DA SEDE, DA DURAÇÃO E DOS FINS. 

 

 

      Art. 1º - A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS - COSAMA  é  uma 

sociedade de economia mista, criada pela Lei n.º 892, de 13 de novembro de 1969, tem 

personalidade jurídica de direito  privado, duração indeterminada,  sede e foro em  Manaus,  

na rua 4, n.º 3, Conj. da CELETRAMAZON, Adrianópolis. (6)                                      

                                                                    

      Art. 2º - A  COSAMA  integra  a  Administração  Indireta  do Estado,  e  reger-se-á  

por  este  ESTATUTO  e  pela   legislação pertinente  e  poderá  abrir  em  qualquer  parte  

do  Estado  do Amazonas, filiais,  sucursais  ou  escritórios,  de  maneira  que  atenda aos 

seus objetivos.                                         

                                                                    

      Art. 3º - A COSAMA tem por finalidade: (2) 

                      

I. a execução, operação, manutenção e exploração dos sistemas de abastecimento 

de água e esgotamento sanitário nos Municípios do Estado do Amazonas, 

exclusive a cidade de Manaus, mediante convênio, por si ou mediante delegação, 

nas respectivas sedes municipais; 

 

II.  a conservação, proteção e fiscalização das águas e/ou bacias hidrográficas 

utilizadas ou reservadas para os fins de abastecimento água; 

 

III.  o controle, a prevenção e correção da poluição das águas.  

                                                            

 

 

CAPÍTULO  II 

                                                                    

DO CAPITAL SOCIAL E DAS AÇÕES 

                                                                    

 

      Art. 4º - O Capital Social da COSAMA é de R$ 473.957.329,45 (quatrocentos e 

setenta e três milhões, novecentos e cinqüenta e sete mil, trezentos e vinte e nove reais 

e quarenta e cinco centavos),   representado   por  1.638.045.365 (um bilhão, seiscentos e 

trinta e oito milhões, quarenta e cinco mil, trezentos e sessenta e cinco) ações ordinárias 

nominativas sem valor nominal, e 3.295.188 (três milhões, duzentas e noventa e cinco mil , 

cento e oitenta e oito)  ações  preferenciais nominativas, sem valor nominal, vedada a 

reconversão. (1) 
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      §  1º - O  acionista,  por  si  ou   pôr   intermédio   de procurador devidamente  

habilitado,  formalizará  por  escrito  o  pedido de conveniência para conversão, no todo ou  

em  parte,  de ações preferenciais nominativas, em  preferenciais  ao  portador, juntando, na 

oportunidade, a  cautela  representativa  das  ações objeto de solicitação.                                              

                                                                     

        §  2º - A  COSAMA  completará  a  conversão  do  parágrafo anterior, dentro do 

prazo máximo de 30 dias, a partir da data  de entrada em seus protocolos do pedido formal 

do acionista.           

                                                                     

        §  3º - Serão entregue  aos  acionistas,  no  prazo  de 60 (sessenta)  dias  da  

publicação  da  ata  respectiva,  as  ações  provenientes do aumento  de  capital,  desde  que  

esteja  o  ato homologado pelas autoridades.                                       

                                                                     

       §  4º - As ações   preferenciais, ressalvado o  disposto  no § 1º do art. 17 da Lei nº 

6.404,  de  15  de  dezembro  de  1976, gozarão  de  um  dividendo  prioritário,  não  

cumulativo,   pago anualmente, resultante da fixação não inferior  à  25%  (vinte  e cinco 

por cento) do lucro líquido verificado no  encerramento  de cada balanço, após as deduções  

prescritas  no  artigo  41  deste Estatuto. Do saldo remanescente, será pago  às  ações  

ordinárias nominativas um dividendo cujo percentual seja equivalente  àquele distribuído às 

ações preferenciais.                                 

                                                                     

        §  5º - Observadas  as  exigências  legais,  poderão   ser emitidos  títulos  múltiplos  

representativos  de  ações,   sendo permitido seu desdobramento. O preço cobrado por esse 

serviço não será superior ao seu custo.                                         

                                                                     

        §  6º - As ações ou cautelas e  títulos  múltiplos que  as representem serão assinadas 

por 2  (dois)  Diretores,  ou  por  2   (dois) procuradores com poderes especiais na forma da  

legislação pertinente.                                                         

                                                                     

        §  7º - É vedada a emissão de ações por preço inferior  ao seu valor nominal.                                                  

                                                                     

        §  8º - O Estado do Amazonas deterá,  sempre,  no  mínimo, 51% (cinqüenta e um por 

cento) das ações  ordinárias  nominativas   com direito de voto, sendo as ações  referentes  

a  essa  parcela   inalienáveis e intransferíveis a qualquer título.                   

                                                                     

        §  9º - Os  acionistas,  terão  de  acordo  com   a   Lei, preferência para subscrição  de  

ações  no  aumento  de  capital, observados os critérios de proporcionalidade  previstos  no  

art. 171 e seus parágrafos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Decorrido o prazo 

previsto em Lei para que os acionistas  exerçam o direito de preferência  que  lhes  está  

assegurado,  serão  as  ações, não subscritas, colocadas livremente ao público.             

 

       Art. 5º - A cada ação ordinária corresponderá um  voto  nas deliberações da 

Assembléia Geral.                                   
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       Art. 6º - O Capital Social da COSAMA poderá ser  elevado,  a  qualquer tempo, para 

ajustá-lo aos  recursos  a  serem  aplicados pelos acionistas para manutenção e investimento 

em seus  sistemas de abastecimento de água e  de  coleta  e  tratamento  de  esgoto 

sanitário, convertendo-se, os que forem  realizados  por  pessoas  jurídicas de direito 

público ou privado, direta ou indiretamente, em participação acionária, observado o inciso 

XI do art. 11 deste Estatuto. (3) 

                                                                     

 

CAPÍTULO III                             

                                                                     

DA ADMINISTRAÇÃO                          

                                                                     

 

       Art. 7º - A  COSAMA  terá  como  órgãos   deliberativos,   a Assembléia Geral  e  o  

Conselho  de  Administração;  como  órgão executor, a Diretoria;  e  como  órgão  

fiscalizador  o  Conselho Fiscal.                                                             

                                                                     

       Parágrafo único - O  prazo  de  gestão  do   Conselho de Administração e da Diretoria 

estender-se-á até a investidura  dos novos administradores eleitos.                                       

                                                                     

                                                                     

SEÇÃO  I 

                                                                     

DA ASSEMBLÉIA GERAL 

                                                                     

 

          Art. 8º - A  Assembléia  Geral,  convocada  e  instalada  de acordo com a lei e este 

Estatuto, tem poderes para decidir  todos os assuntos pertinentes às finalidades da 

Companhia  e  tomar  as resoluções   que   julgar   convenientes   à   sua    defesa    e 

desenvolvimento.                                                    

                                                                     

        Art. 9º - Cabe  ao  Conselho  de   Administração,   ao   seu  Presidente, e ao Conselho 

Fiscal convocar a Assembléia Geral,  na forma deste  Estatuto.                                              

                                                                     

       §  1º - A   convocação   far-se-á   através   de   anúncio publicado três vezes, no 

mínimo, contendo, além do local, data  e hora da assembléia, a ordem do dia  e,  no  caso  

de  reforma  do Estatuto, a indicação da matéria.                                   

                                                                     

          §  2º - A primeira  convocação  deverá  ser  feita  com  8 (oito) dias de  antecedência,  

no  mínimo,  contado  o  prazo  da publicação do primeiro anúncio; não se realizando  a  

assembléia, será  publicado  novo  anúncio,  de   segunda   convocação,   com  antecedência 

mínima de 5 (cinco) dias.                              
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         Art. 10 - A Assembléia Geral será instalada e presidida pelo Presidente do Conselho 

de Administração ou por seu substituto,  e será secretariada por um dos acionistas presente,  

à  escolha  do Presidente.                                                         

                                                                     

         Art. 11 - Compete privativamente à Assembléia Geral :                                  

                                                                     

I. reformar o Estatuto Social;                              

 

II. eleger ou destituir, a qualquer tempo, os  membros dos Conselhos de 

Administração e Fiscal;                                

 

III. tomar,  anualmente,   as   contas dos  administradores e  deliberar  sobre  as  

demonstrações   financeiras   por   eles apresentadas;                                                       

 

IV. autorizar a emissão de debêntures;                       

 

V. suspender o exercício  dos  direitos  dos  acionistas;   

 

VI. deliberar  sobre  a  avaliação  de  bens  com  que o acionista concorrer para a 

formação do capital social;              

 

VII. autorizar a emissão de partes beneficiárias;             

 

VIII. deliberar sobre a transformação, fusão, incorporação e cisão  da  Companhia,  

sua  dissolução  e  liquidação,  eleger  e destituir liquidantes e julgar-lhes as 

contas; 

 

IX. autorizar os administradores a  confessar  falência  e pedir concordata; 

 

X. fixar o montante global ou individual  da  remuneração dos membros do 

Conselho de Administração e da Diretoria, tendo em  conta suas 

responsabilidades, o tempo dedicado às  suas  funções, sua competência e 

reputação  profissional  e  o  valor  dos  seus serviços no mercado;                                                

 

XI. deliberar sobre alteração do Capital Social.          

                                                                     

       Art. 12 - Compete à Assembléia Geral Ordinária:                

                                                                     

I. tomar  as  contas  dos  administradores  e   examinar, discutir e votar as 

demonstrações financeiras;                      

 

II. deliberar sobre  a  destinação  do  lucro  líquido  do exercício e a distribuição de 

dividendos;                           
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III. eleger os  membros dos Conselhos  de  Administração  e Fiscal, e fixar-lhes a 

remuneração;                                 

 

IV. aprovar a correção da expressão monetária  do  capital   social.                                                             

                                                                     

      Art. 13 - A assembléia geral  é  ordinária  quando  tem  por objeto  as  matérias  

previstas  no  art. 12  deste  Estatuto,  e extraordinária nos demais casos.                                    

                                                                     

        §  1º - A Assembléia Geral  Ordinária  reunir-se-á  até  o último dia útil do quarto mês 

seguinte ao  término  do  exercício social e a Assembléia Geral Extraordinária, quando os  

interesses  sociais assim o exigirem.                                           

                                                                     

        §  2º - A Assembléia Geral Ordinária e a Extraordinária poderão ser, cumulativamente, 

convocadas e realizadas  no  mesmo local, data e hora, instrumentada em ata única.                     

                                                                     

       Art. 14 - Os administradores da Companhia, ou pelo menos  um  deles, um membro  do 

Conselho Fiscal  e  o  auditor  independente  deverão  estar  presentes  à  Assembléia  Geral  

Ordinária,  para   atender a pedidos de esclarecimento de  acionistas,  no  entanto, os 

administradores  não  poderão   votar,  como  acionistas  ou  procuradores, os assuntos 

referidos nos incisos I e  II  do  art.  12 do Estatuto.                                                     

                                                                     

        Art. 15 - As atas  de  Assembléia   Geral,  para  produzirem  efeitos contra terceiros, 

deverão ser arquivadas no  registro  do  comércio e publicadas.                                              

                                                                     

       Art. 16 - À Assembléia Geral Extraordinária caberá a decisão  de todas as matérias não 

incluídas na competência  da  Assembléia  Geral Ordinária.                                                    

                                                                     

                                                                     

SEÇÃO II 

 

DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

                                    

                                  

        Art. 17 – O Conselho de Administração será composto de 3 (três) membros, 

escolhidos entre acionistas, com observância dos requisitos e impedimentos legais, e eleitos 

pela Assembléia Geral e por ela destituíveis a qualquer tempo  (5)          

                                                                     

         §  1º - Os conselheiros serão investidos nos  seus  cargos  após assinatura de termo de 

posse e apresentação de declaração de  bens,  com  transcrições  no  livro  de  atas  do   

Conselho   de  Administração.                                                      

 

         §  2º - O mandato dos Conselheiros será de 3 (três)  anos,  admitida a reeleição.                                               
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   §  3º - Os Conselheiros que  perceberem  honorários  farão  jus, até o final do 

exercício social, a  uma  gratificação  anual  equivalente a um mês de remuneração,  caso  

tenham  exercido  seu mandato durante os  doze  meses  do  ano.  Nos  demais  casos,  a  

gratificação será paga em duodécimos,  de  acordo  com  os  meses  trabalhados. (2) 

                                                                     

         Art. 18 - Os  membros  do  Conselho  de  Administração   não poderão afastar-se do 

exercício de suas funções por  mais  de  30  (trinta) dias consecutivos sob pena de perda de 

mandato, salvo no caso de licença.                                                    

                                                                     

        Parágrafo único - Em caso de ausência  ou  impedimento  de qualquer de  seus  

membros,  bem  como  no  caso  de  licença,  o  Conselho de Administração poderá 

designar um Diretor  da  Empresa como substituto temporário.                                         

                                                                     

         Art. 19 - Compete ao Conselho de Administração:                

                                                                     

I. fixar a orientação geral dos negócios da  Companhia  e  aprovar-lhe o 

orçamento programa;       

                             

II. eleger e destituir, a qualquer tempo, os Diretores  da  Companhia, e fixar-lhes 

as atribuições, além das  conferidas  por este estatuto, podendo ainda  cometer  

a  um  ou  mais  Diretores  quaisquer dessas atribuições;                                       

 

III. fiscalizar a gestão da  Diretoria  a  qualquer  tempo,  os livros e papéis da 

Companhia  e  solicitar  informações  sobre  contratos celebrados, ou em via de 

celebração, e sobre  quaisquer  outros atos;                                                        

 

IV. convocar  a   Assembléia   Geral,   quando    for   de  conveniência da alta 

administração;                                 

 

V. manifestar-se sobre o relatório da administração e  as contas da Diretoria, bem 

como sobre as propostas  de  reforma  do  Estatuto, antes de submetê-los à 

aprovação  da  Assembléia Geral;   

 

VI. autorizar a aquisição de bens imóveis e a alienação de bens do ativo permanente 

da Companhia, bem como a constituição de  ônus reais e a prestação de 

garantias a obrigações de  terceiros;   

 

VII. autorizar  a  participação  da  Companhia  em   outras  sociedades na forma da 

legislação pertinente;                     

 

VIII. distribuir, nos limites fixados pela Assembléia Geral,  os dividendos anuais aos 

administradores;                           
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IX. aprovar  ou  alterar  o   organograma   funcional,   o  regimento e orçamento 

programa da Companhia, o quadro de pessoal, os  níveis  salariais  e  vantagens  

a   serem   concedidas   aos empregados;                                                         

 

X. escolher  e  destituir  os  auditores   independentes;   

 

XI. aprovar as alterações da  tarifa  de  água  e  esgotos  propostas pela Diretoria 

Executiva;                                 

 

XII. conceder licença aos seus membros; 

 

XIII. ratificar a adjudicação e homologação  do  objeto  da  licitação, na modalidade 

de Concorrência, efetuada pela Diretoria   Executiva.                                                          

                                                                     

        Art. 20 - Compete ao  Presidente    do    Conselho    de Administração:                                                      

                                                                     

I. convocar, instalar e presidir as  Assembléias  Gerais;   

 

II. convocar, instalar e presidir as reuniões do Conselho, mandando lavrar as 

respectivas atas. 

                                                                     

      Art. 21 - O  Conselho  de Administração   reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por 

mês, e,  extraordinariamente,  quando convocado pelo  Presidente  ou  pela  maioria  de  

seus  membros, devendo as deliberações serem tomadas por maioria de voto.          

                                                                     

       § 1º - O  Conselho  de  Administração  só  poderá deliberar com presença de, no 

mínimo, 3 (três) de seus membros.               

                                                                     

       § 2º - As deliberações serão tomadas por maioria de votos presentes, tendo cada 

Conselheiro, o  direito  de  1  (um)  voto, cabendo ao Presidente, além do voto pessoal, o 

de desempate.        

                                                                     

         § 3º - Serão arquivadas  no  registro  do comércio e  publicadas as atas das reuniões 

do Conselho de Administração  que contiverem  deliberação  destinada  a  produzir  efeitos  

perante  terceiros.                                                          

                                                                     

      Art. 22 - Em caso de vacância de  cargo  de  Conselheiro,  o Conselho elegerá  um  

substituto,  que  servirá  até  a  primeira Assembléia Geral. Se ocorrer a vacância da maioria 

dos cargos,  a Assembléia Geral será convocada para proceder a nova eleição.       
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SEÇÃO III                              

 

 

DA DIRETORIA EXECUTIVA 

                                                                     

 

        Art. 23 - Os membros da  Diretoria  serão   eleitos   pelo  Conselho de Administração, 

podendo ser acionistas ou não,  sendo  um Diretor Presidente, um Diretor Administrativo-

Financeiro e  um  Diretor Técnico.                                                    

                                                                     

           §  1º - Os Diretores  serão  investidos  nos  seus  cargos após assinatura de termo de 

posse e apresentação de declaração de bens, com transcrições no livro de atas da Diretoria.               

                                                                     

           §  2º - O mandato dos Diretores  será  de  3 (três)  anos, admitida a reeleição.                                               

                                                                     

           §  3º - SUPRIMIDO (3).                            

                                                                     

        Art. 24 - O  mandato dos Diretores  iniciará  na  data  da  reunião do Conselho de 

Administração que os eleger, terminando no  terceiro ano subseqüente, até 30 (trinta) dias 

após a  realização  da Assembléia Geral que eleger os membros  do  novo  Conselho  de   

Administração.                                                      

                                                                     

         Art. 25 - Os Diretores  não poderão  afastar-se  do  exercício  de suas funções por 

mais de 30 (trinta)  dias  consecutivos,  sob  pena de perda de mandato, salvo no caso de 

férias ou licença.       

                                                                     

        §  1º - Em caso de ausência ou impedimento,  bem  como  de férias ou licença, a 

Diretoria Executiva  poderá  designar  outro  Diretor ou um empregado da Companhia 

como substituto  temporário.   

                                                                     

           §  2º - A acumulação eventual  de  cargo de Diretor, desde que exercida por outro 

Diretor,  não  implica  em  acumulação de qualquer vantagem financeira;  quando o  cargo  

de  Diretor  for  exercido por um empregado, este perceberá  a  diferença  entre  a 

remuneração do Diretor e a de seu cargo.                            

                                                                     

           §  3º - Em caso de vacância, o  Conselho  elegerá  o  novo Diretor, que completará o 

prazo de gestão do substituto.            

                                                                     

          §  4º - Os  Diretores,  quando  recrutados do  quadro  de empregados da Companhia, 

poderão optar pelo salário de  empregado ou pelo honorário de Diretor.                                       

                                                                     

          §  5º - Em caso de opção  pelo  salário  de  empregado,  o  Diretor optante  terá  

direito a perceber a representação Diretor.                                                            
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          § 6º - Os Diretores que  perceberem  honorários farão jus, até o  final  do  exercício  

social,  a  uma  gratificação  anual   equivalente a um mês de remuneração,  caso  tenham  

exercido  seu mandato durante os  doze  meses  do  ano.  Nos  demais  casos,  a   

gratificação será paga em duodécimos,  de  acordo  com  os  meses  trabalhados.                                                        

                                                                     

         Art. 26 - Compete à Diretoria Executiva:                       

                                                                     

I. executar   a   política   de    produção,    operação, administração  e  financeira  

da  Companhia,  estabelecida   pelo  Conselho de Administração;                                          

 

II. implementar  os  planos  e  programas  aprovados  pelo Conselho de 

Administração;                                          

 

III. elaborar o orçamento programa e aprovar os orçamentos  setoriais  segundo  as  

diretrizes  traçadas  pelo  Conselho   de  Administração;                                                      

 

IV. elaborar,  com  base  na  escrituração  mercantil da Companhia, demonstrações 

financeiras, que deverão  exprimir,  com clareza e precisão, a situação  do  

patrimônio  societário  e  as mutações ocorridas no exercício;                                    

 

V. apresentar proposta sobre a destinação a ser  dada  ao lucro líquido do exercício;                                         

 

VI. elaborar  organograma  representativo   da   estrutura  funcional da Companhia, 

quadro de pessoal e respectivos níveis  e vantagens,   submetendo-os   à   

aprovação   do    Conselho    de  Administração;                                                      

 

VII. elaborar o regimento interno da Companhia;               

 

VIII. conceder licença aos seus membros;                       

 

IX. adjudicar e homologar  o  objeto  da  licitação,  na  modalidade  Concorrência,  

submetendo  o  ato  à  ratificação  do Conselho de Administração;                                          

 

X. ratificar a adjudicação e  homologação  do  objeto  da licitação, na modalidade  

de  Tomada  de  Preços,  efetuada  pelo   Diretor Presidente.                                                 

                                                                     

      Art. 27 - A  Diretoria   reunir-se-á,   ordinariamente,   no mínimo, uma vez por mês,  

com  a  presença  da  maioria  de  seus   membros, deliberando por maioria de votos;  e, 

extraordinariamente, quando necessário, por convocação do Diretor  Presidente  ou  por 

solicitação dos demais membros da Diretoria.                        

                                                                     

        Parágrafo único - É expressamente vedado à Diretoria remir  débitos por serviços de 

água e esgotos, prestados a  particulares ou entidades estatais ou  paraestatais,  bem como  

a  gratuidade desses serviços  ou  a  concessão  de  tarifas  especiais  ou  de exceção.                                                            
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       Art. 28 - Compete ao Diretor Presidente:                       

 

I - Dirigir, coordenar e supervisionar todos  os  negócios  e atividades da 

Companhia, bem  como fiscalizar todas as suas unidades; 

 

II - Convocar as reuniões da Diretoria, dirigir e orientar  os respectivos trabalhos; 

    

III -  Executar as decisões da Diretoria; 

 

IV - Representar ativa e passivamente a Companhia em juízo ou  fora dele; 

praticar todos os atos necessários ao seu funcionamento, podendo delegar 

tais poderes a outro Diretor; 

 

V -  Admitir, movimentar e dispensar empregados;  

 

VI - Assinar, juntamente com o Diretor Administrativo  e Financeiro, os  títulos e  

certificados da Companhia, os cheques e ordem de pagamento e os atos ou 

contratos que criem obrigações  financeiras, bem  como  os  atos de 

alienação e oneração de bens;  podendo  delegar essas obrigações a outro 

Diretor; 

 

VII - Prestar anualmente contas de sua administração e apresentar relatório de 

suas atividades. 

 

VIII - Promover, permanentemente, a Auditoria  Interna de todas  as atividades 

da Companhia; 

  

IX - Adjudicar e  homologar o objeto da licitação, nas  modalidades de Convite e 

Tomada de Preços, submetendo o ato, quanto a esta última,  ratificação da 

Diretoria Executiva. 

 

X - Adotar ações que visem a constante melhoria da Companhia em todos os 

seus campos de atividades, em especial no tocante à implantação e 

acompanhamento de programas de modernização, como os implementados  

pelas melhores empresa do ramo. 
  

        Art. 29 - Compete ao Diretor Técnico:                          

 

I - Executar  as deliberações da Diretoria, na direção e  gestão técnica, 

operacional e comercial da Companhia; 

 

II - Orientar a Companhia em suas atividades de natureza técnica; 
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III - Formular e submeter à Diretoria os planos de obras trienais  e os programas 

anuais para sua execução; 

 

IV - Aprovar  os projetos de engenharia que devam  ser  executados pela  

Companhia  e as condições e especificações para a  licitação de materiais, 

equipamentos, obras e serviços técnicos; 

 

V - Superintender todas as obras novas para implantação,  ampliação, 

renovação e modernização dos sistemas de água e de esgotos  sanitários, 

a cargo da Companhia; 

 

VI - Supervisionar todos os serviços relativos às instalações,  maquinaria e 

funcionamento dos serviços de água e de esgotos sanitários, 

responsabilizando-se pela sua eficiência; 

 

VII - Prever  e  levar  a  efeito,  nas  épocas  próprias,  a  renovação   dos 

equipamentos  e das instalações técnicas, visando prevenir que o  desgaste 

ou obsolescência das partes comprometa a eficiência de  operação dos 

sistemas; 

 

VIII - Elaborar,  implantar  e  fazer  executar,  com  estrita   disciplina,  rotinas   de 

manutenção dos equipamentos e de conservação das  instalações de 

natureza técnica e operacional; 

 

IX - Planejar e executar a coordenação e controle das  atividades relacionadas  a 

comercialização  dos  serviços de água  e  esgotamento sanitário; 

 

X - Organizar  e  manter  atualizado, através das unidades orgânicas envolvidas,  

o cadastro de clientes  em entendimento  com  a Prefeitura Municipal  das  

localidades   onde   a Companhia   presta   serviços e com outras entidades 

que,  nas  mesmas localidades, explorem serviços públicos. 
 

   Art. 30 - Compete ao Diretor Administrativo e Financeiro:        

                                                                  

I -  Executar as deliberações da Diretoria na direção e gestão  administrativa e 

financeira da Companhia. 
    

II - Estudar, permanentemente, as  rotinas de  trabalho da administração;  

promover a sua racionalização e simplificação; e doutrinar  o pessoal para a 

sua correta e exata aplicação. 

 

III - Implantar e fazer cumprir sistema interno de comunicação,  que assegure, 

ordenadamente, o recebimento, registro, circulação e  arquivamento  da 

correspondência, papeis e documentos, permitindo o  acesso pronto às 

informações necessárias aos trabalhos da Companhia. 
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IV - Administrar o sistema de pessoal da Companhia, visando a  implantação do 

sistema de mérito em sua seleção, admissão, acesso e permanência. 

 

V - Estabelecer para o pessoal normas de disciplina e de exação no trabalho e 

de aferição objetiva de desempenho, visando a eficiência do serviço público 

que a Companhia presta. 

 

VI - Promover, com a colaboração dos demais Diretores, o treinamento e o 

aperfeiçoamento do pessoal da Companhia, em todos os níveis. 

 

VII - Zelar  pelo  cumprimento  da  legislação  do  trabalho e pelo  bem-estar do 

pessoal da Companhia. 

 

VIII - Administrar  o  sistema  de  material  da  Companhia,  implantando   e 

supervisionando as normas para o seu recebimento, conferência, atestação, 

controle e guarda. 

 

IX - Promover, com a assistência da Diretoria Técnica, a padronização do 

material e dos equipamentos de uso corrente da Companhia,  bem como dos 

componentes de suas edificações. 

 

X - Estabelecer normas para a organização dos almoxarifados e  depósitos, 

visando sempre o entrosamento destes com a contabilidade. 

 

XI - Providenciar a alienação do material inservível ou obsoleto. 

 

XII - Estabelecer  e  fazer  executar  rotina  de  conservação  e  manutenção  das 

edificações, instalações e equipamentos da Companhia, que  não estejam 

sob responsabilidade da Diretoria Técnica. 
 

XIII - Supervisionar os almoxarifados e depósitos de materiais, peças e utensílios 

de trabalho, de sorte que sejam atendidas prontamente  as necessidades  

de operação, manutenção e obras correntes, inclusive  da rede de 

distribuição. 

 

XIV - Zelar pela ordem interna e pelo estrito controle desses  almoxarifados e 

depósitos, bem como se sua segurança e pela proteção  contra  danos ou 

extravios dos materiais e equipamentos que neles se  encontram. 

 

XV - Superintender o serviço de transporte da Companhia,  padronizando as 

viaturas; estabelecendo rotinas para a sua manutenção e periódica 

renovação; e controlando a sua movimentação. 
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XVI - Fazer  segurar, nas melhores condições para a  Companhia,  os seus bens. 

 

XVII - Ter   sob  sua  guarda   e  responsabilidade  todos   os  livros,  papéis    e  

documentos de natureza administrativa, financeira, contábil e  fiscal. 

 

XVIII - Supervisionar a parte financeira de todos os contratos e negócios sociais, 

responsabilizando-se pelo exato e pronto cumprimento das obrigações da 

Companhia. 

 

XIX - Receber numerário, efetuar pagamentos, resgatar  ou  descontar títulos, 

emitir cheques, ordens de pagamento e movimentar  contas-corrente. 

 

XX -  Registrar, documentar, controlar e defender o  patrimônio  da Companhia. 

 

XXI - Superintender as atividades de contabilidade da Companhia, objetivando 

mantê-la atualizada e em boa ordem. 

 

XXII - Controlar os custos dos serviços prestados pela  Companhia  e zelar pelo 

seu equilíbrio econômico e financeiro. 

 

XXIII -Tomar conhecimento  da  correspondência  recebida  e  assinar  a 

expedida,  em conjunto com o Diretor Presidente, respeitada a  matéria de 

competência deste.   

 

XXIII - Cumprir e fazer cumprir o Estatuto e as normas de trabalho  da Companhia, 

na parte que lhe for pertinente. 

 
 

      Art. 31 - Os documentos  que  acarretam   responsabilidade  financeira  para a 

Companhia  deverão ser assinados  pelo Diretor  Presidente e pelo Diretor Administrativo- 

Financeiro,  ou  outro Diretor sob delegação, sob pena de ineficácia.                      

                                                                     

           Parágrafo único - Na ausência de um dos  Diretores  acima, os documentos deverão 

ser assinados pelo Diretor presente  e  por um Diretor designado pelo Diretor Presidente.                       

                                                             

 

SEÇÃO IV                               

 

DO CONSELHO  FISCAL 

                                                                     

         Art. 32 - O Conselho Fiscal será  composto  de até  05  (cinco) membros e igual 

número  de  suplentes,  eleitos  pela  Assembléia   Geral, entre acionistas  ou  não,  

observados  os  requisitos  e   impedimentos legais, sendo seu funcionamento permanente. 

(4)           
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         Art. 33 - Os membros do Conselho  Fiscal  e  seus  suplentes exercerão seus cargos 

até a primeira Assembléia  Geral  Ordinária que se realizar após a sua eleição, podendo ser 

reeleitos.          

                                                                     

        Art. 34 - Compete ao Conselho Fiscal:                          

                                                                     

I. fiscalizar os atos dos administradores e  verificar  o cumprimento dos seus 

deveres legais e estatutários;                 

 

II. opinar  sobre  o  relatório  anual  da  administração, fazendo constar do seu 

parecer as informações complementares  que julgar necessárias ou úteis à 

deliberação  da  Assembléia  Geral;  

 

III. opinar sobre as propostas dos órgãos da administração, a serem submetidas à 

Assembléia Geral, relativas a modificação do capital social, emissão de 

debêntures  ou  bônus  de  subscrição, planos de investimento ou orçamento de 

capital,  distribuição  de   dividendos, transformação, incorporação, fusão ou 

cisão;            

 

IV. denunciar aos órgãos de administração e, se estes  não   tomarem  as  

providências  necessárias  para   a   proteção   dos interesses da Companhia, à 

Assembléia Geral, os erros, fraudes ou crimes que descobrirem, e sugerir 

providências úteis  à  Empresa;   

 

V. convocar a Assembléia Geral Ordinária,  se  os  órgãos   da  administração  

retardarem  por  mais  de  1  (um)  mês   essa  convocação, e a  Extraordinária,  

sempre  que  ocorrerem  motivos   graves ou  urgentes,  incluindo  na  agenda  

das  assembléias  as matérias que considerarem necessárias;                              

 

VI. analisar, ao  menos  trimestralmente,  o  balancete  e  demais demonstrações 

financeiras elaboradas  periodicamente  pela  Companhia;                                                          

 

VII. exercer essas atribuições, durante a liquidação, tendo em vista as disposições 

que a regulam.                              

                                                                     

         §  1º - A remuneração dos membros do Conselho Fiscal  será fixada pela Assembléia 

Geral que os  eleger,  e  não  poderá  ser  inferior, para cada membro em exercício, a um 

décimo da  que  for atribuída a  cada  diretor,  não  computada  a  participação  nos  lucros.                                                             

                                                                     

        §  2º - As atribuições e poderes conferidos  pela  lei  ao  Conselho  Fiscal,  transcritos  

neste  artigo,  não   podem   ser outorgados a outro órgão da Companhia.                              

                                                                     

      Art. 35 - Os membros do  Conselho Fiscal,  ou  ao  menos  um  deles,  deverão  

comparecer  às  reuniões  da  Assembléia   Geral que deliberar sobre assuntos em que 

devam opinar previamente.       
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CAPÍTULO  IV 

 

 DA  REVISÃO  CONTÁBIL 

                                                                     

          Art. 36 - As atividades e negócios da  Companhia,  em  todos os seus setores, serão 

objeto de auditoria, que  se  referirá  ao exercício anual imediatamente anterior.                             

                                                                     

        §  1º - A auditoria  será  feita  por  firma  de  conceito nacional, escolhida pelo 

Conselho de Administração, que atestará, após verificação  dos  lançamentos  contábeis,  a  

correção  e  a  regularidade da escrita, procedendo, em especial,  à  conferência dos saldos 

de caixa e bancários, ao inventário dos  almoxarifados e depósitos e à verificação dos 

investimentos realizados.           

                                                                     

          §  2º - O laudo da firma auditora deverá indicar,  se  for o caso, as medidas necessá-

rias  ao  aperfeiçoamento  do  controle administrativo e contábil da Companhia.                             

                                                                     

          Art. 37 - O  balanço  patrimonial  e  demais   demonstrações financeiras do exercício 

social da  Companhia  serão  publicados, juntamente com o laudo da  auditoria  e  o  

parecer  do  Conselho  Fiscal, e sobre eles se pronunciará a Assembléia Geral.             

          

                                                            

CAPÍTULO V 

 

DO EXERCÍCIO SOCIAL, DAS RESERVAS E DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS   

               

                                                       

         Art. 38 - O exercício social terá duração de 1 (um)  ano  e coincidirá com o ano civil.                                         

                                                                     

        Parágrafo único - O orçamento da COSAMA,  compreendendo  a receita   e  a  

despesa,  elaborado  sob  forma  sintética,  será  submetido à  aprovação  do  Conselho  de  

Administração,  até  20 (VINTE) de dezembro de cada ano.                                    

                                                                     

          Art. 39 - Anualmente, no último dia útil do mês de  dezembro de cada ano, a Dire-

toria fará elaborar o balanço  patrimonial e demais demonstrações financeiras,  com 

observância dos  preceitos  legais e regulamentares.                                            

                                                                     

         Art. 40 - Do resultado do exercício,  deduzir-se-ão:           

                                                                     

I. os prejuízos acumulados, se  houver,  e  as  provisões para os impostos e 

contribuições devidos;                           

 

II. (cinco por cento)  para  constituição da reserva de participação dos empregados, 

observando-se o salário e o tempo de serviço de cada um deles na Companhia;                              
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III. (cinco por cento) para  gratificação  da  Diretoria Executiva da Empresa.                                               

                                                                     

        Parágrafo único - O  prejuízo do exercício será  obrigatoriamente  absorvido  pelos   

lucros   acumulados,   pelas reservas de lucros e pela reserva legal, nessa ordem.               

                                                                     

      Art. 41 - Do lucro líquido, efetuadas as deduções do  artigo anterior, reduzir-se-ão:                                            

                                                                     

I. (cinco por cento) para  constituição  do  Fundo  de Reserva Legal, até  que 

alcance  o  valor  correspondente  a  20%  (vinte por cento)  do  Capital  Social,  

a  fim  de  assegurar  a integridade deste;                                                  

 

II. (dez por cento)  para  constituição  do  Fundo  de Reserva Especial, destinado à 

renovação e expansão dos serviços e atividades da Empresa, até alcançar  20%  

(vinte  por  cento)  do Capital Social.                                                     

                                                                     

        §  1º - A Assembléia  Geral, por proposta do  Conselho  de Administração, deliberará 

sobre a  destinação  do  lucro  líquido remanescente, com observância da prescrição do § 4º  

do  art.  4º deste Estatuto, ouvido o Conselho Fiscal.                           

                                                                     

      §  2º - Os  dividendos  e  bonificações  em  dinheiro  que couberem ao Estado do 

Amazonas  ou  qualquer  entidade  estadual, titular  de  ações  da  COSAMA,  não  serão  

distribuidos,  sendo escriturados como créditos e levados à conta de futuros  aumentos   

 de capital.                                                         

                                                                     

     § 3º - Os  dividendos  não  reclamados  pelos  acionistas, não vencem juros e 

prescreverão dentro de 3 (três) anos em  favor  da COSAMA, a contar do momento em que 

se tornarem exigíveis.        

                                                                     

 

CAPÍTULO VI 

 

  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

                                                                     

 

      Art. 42 - Somente podem ser eleitas para o  Conselho  Fiscal pessoas naturais, 

residentes no  País,  diplomadas  em  curso  de nível universitário, ou que tenham exercido, 

por prazo mínimo  de  3  (três)  anos,  cargo  de  administrador  de  empresa   ou   de 

conselheiro fiscal.                                                 

 

        Parágrafo único - Não  podem  ser   eleitos   para   o Conselho Fiscal, além das 

pessoas enumeradas  nos  parágrafos  do art. 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 

1976,  membros  de órgãos de administração e empregados da Companhia, e o cônjuge ou   

 parente, até terceiro grau, de administrador da Empresa.            
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       Art. 43 - Os Diretores  da Companhia e os membros do Conselho de Administração, no 

exercício de  suas  funções,  observarão  os  deveres,  proibições  e responsabilidades  

estabelecidos  nos artigos 153 e 160 da Lei Nº 6.404, de 15  de  dezembro  de  1976.   

                                                                     

     Parágrafo único - Ao  Conselho  Fiscal  cabe   os   mesmos  deveres, proibições e 

responsabilidades dos administradores de que tratam os artigos 153 a 156 e respondem 

pelos  danos  resultantes de omissão no cumprimento de seus deveres e  de  atos  praticados 

com culpa ou dolo, ou com violação da lei ou do Estatuto.           

                                                                     

      Art. 44 - Os casos  omissos  no presente Estatuto,  bem como  os de lacuna da Lei nº 

6.404, de 15 de dezembro de 1976,  e  suas alterações, serão resolvidos pela Assembléia 

Geral.                 
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