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ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

(Lavrada sob forma de sumário, conforme facultado pelo artigo 130 §1º da Lei nº 
6.404/1976) 

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 22 dias do mês de julho do ano de 2020, às 08:00 
horas, de forma exclusivamente digital, por meio do sistema eletrônico de 
videoconferência Microsoft Teams, em consonância com as atuais orientações do 
Ministério da Saúde e do Governo do Estado do Espírito Santo para prevenção e 
enfrentamento da pandemia do COVID-19.  
 
2. PRESENÇAS E QUÓRUM: Acionistas representando a totalidade do capital social 
da Companhia e Membro do Conselho Fiscal, Sr. Vicente Figueiredo Soria, conforme 
presenças confirmadas remotamente.  
 
3. COMPOSIÇÃO DA MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Diretor-Presidente 
da Companhia, Sr. Heber Viana de Resende, que convidou a mim, Ariana Ferreira Costa 
Gualberto, para secretariar os trabalhos.  
 
4. CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÃO: Dispensada a convocação consoante ao disposto 
no § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76.  
 
5. INSTALAÇÃO: verificado o quórum legal e a presença da totalidade dos acionistas 
subscritores, o Sr. Presidente da mesa declarou instalada a Assembleia.  
 
6. ORDEM DO DIA:  
 

i. Avaliar e ratificar o valor que cada acionista concorre para a formação do 
capital social, em consonância com o art. 10 do Estatuto Social da Cia.;  

 
ii. Aprovar a alteração e aumento de capital social da Companhia, com emissão 

de ações, composição e integralização total do capital social, em 
consonância com o art. 10 do Estatuto Social da Cia.;  
 

iii. Aprovar a alteração do Estatuto Social e sua consolidação, em consonância 
com o art. 10 do Estatuto Social da Cia.  

 
 
7. LEITURA DOS DOCUMENTOS: feita a leitura dos assuntos objeto de deliberação 
pela Secretária de mesa, conforme ordem do dia, e dispensada a leitura dos 
documentos relacionados às matérias a serem deliberadas em Assembleia Geral 
Extraordinária. Registra-se que, antes do início dos trabalhos, foram esclarecidos aos 
Acionistas pela Secretária da mesa todos os procedimentos pertinentes para a 
realização desta Assembleia executada de forma exclusivamente digital. 
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8. DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão acerca dos itens constantes da ordem 
do dia, foram tomadas as seguintes deliberações:  i. Ratificar o valor que cada acionista 
concorre para a formação do capital social, em consonância com o art. 10 do Estatuto 
Social da Cia.: parte pelo Acionista Estado do Espírito Santo e parte pelo Acionista BR 
Distribuidora S/A, o valor atualizado de R$ 401.165.810,83 (quatrocentos e um milhões 
cento e sessenta e cinco mil oitocentos e dez reais e oitenta e três centavos) dos ativos 
reversíveis - Base de Ativos Regulatórios (BAR) empregados na prestação dos serviços 
de distribuição de gás canalizado, em consonância com o Laudo Técnico de Avaliação 
no 82922 emitido pela SETAPE Engenharia de Avaliações e o Relatório Técnico da 
Agência de Regulação de Serviços Público do Espírito Santo (ARSP), no montante de 
R$ 379.383.191,72 (trezentos e setenta e nove milhões trezentos e oitenta e três mil 
cento e noventa e um reais e setenta e dois centavos) a título de indenização da BR 
Distribuidora S/A; e pelo Acionista BR Distribuidora S/A ratificar, a favor do Estado do 
Espírito Santo, o restante do valor correspondente à Base de Ativos Regulatórios (BAR) 
empregados na prestação dos serviços de distribuição de gás canalizado e o valor de 
R$ 230.000.00,00 (duzentos e trinta milhões de reais) referente à outorga da concessão, 
em consonância com o Laudo de Avaliação P-53.263 N-1.159 emitido pela SETAPE 
Assessoria Econômica Ltda.; ii. Aprovar o aumento de capital social da Companhia 
no valor de R$ 48.117.431, com emissão de 38.337.010 (trinta e oito milhões trezentos 
e trinta e sete mil e dez) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal e 9.780.421 
(nove milhões setecentos e oitenta mil quatrocentos e vinte e um) ações preferencias 
nominativas, sem valor nominal, alterando o capital social da Companhia de Gás 
Espírito Santo de R$ 588.048.379,00 (quinhentos e oitenta e oito milhões, quarenta e 
oito mil trezentos e setenta e nove reais) para o montante de R$ 636.165.810,00 
(seiscentos e trinta e seis milhões cento e sessenta e cinco mil oitocentos e dez reais), 
totalmente subscrito e integralizado, composto da seguinte forma: R$ 230.000.000,00 
(duzentos e trinta milhões de reais) correspondente ao valor da outorga mais o valor de 
R$ 401.165.810,53 (quatrocentos e um milhões cento e sessenta e cinco mil oitocentos 
e dez reais e cinquenta e três centavos) referente aos bens ativos reversíveis 
atualizados e ainda, os valores de R$ 2.450.000,00 (dois milhões quatrocentos e 
cinquenta mil reais) aportados em dinheiro pela BR e R$ 2.550.000,00 (dois milhões 
quinhentos e cinquenta mil reais) aportados em dinheiro pelo Estado Espírito Santo; iii. 
Aprovar a alteração do caput do artigo 4° do Estatuto Social da Companhia de Gás do 
Espírito Santo que passará a ter a seguinte redação ficando inalterado os seus 
parágrafos: “Artigo 4° - O Capital Social da Companhia é de R$ 636.165.810,00 
(seiscentos e trinta e seis milhões cento e sessenta e cinco mil oitocentos e dez reais), 
totalmente subscrito e integralizado representando por: a) 493.691.410 (quatrocentos e 
noventa e três milhões, seiscentos e noventa e um mil quatrocentos e dez) ações 
ordinárias nominativas, sem valor nominal; e b) 142.474.400 (cento e quarenta e dois 
milhões quatrocentos e setenta e quatro mil e quatrocentos) ações preferencias 
nominativas , sem valor nominal.” e a correção de erro material nos algarismos romanos 
dos incisos do art. 24, do XL) ao XLVI). Ato contínuo promove-se a consolidação do 
estatuto social conforme anexo à Ata de Assembleia Geral Extraordinária. 
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9. ENCERRAMENTO, LAVRATURA E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a 
ser tratado, o Sr. Presidente de mesa agradeceu, em nome do Conselho de 
Administração e da Diretoria Executiva da Companhia, a participação dos Acionistas e 
dos demais presentes na reunião e ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso, 
e, como ninguém se manifestou, foi encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, e eu, 
Ariana Ferreira Costa Gualberto, por ordem do Presidente de mesa, lavrei a presente 
Ata, a ser assinada pela mesa e pelos representantes dos Acionistas. Certifico que a 
presente é cópia original da lavrada em livro próprio. 
 
 
Mesa: 
 

_______________________________ _______________________________ 
Heber Viana de Resende Ariana Ferreira Costa Gualberto 

Presidente da Mesa 
 

Secretária de Mesa 

 
Acionistas: 
 
 

_______________________________ _______________________________ 
Luciana Merçon Vieira 

Representante do acionista 
Alexandre Rodrigues Tavares 
Representante do acionista 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 
 
 

 
Anexo I - Laudo Técnico de Avaliação no 82922 emitido pela SETAPE Engenharia de 
Avaliações e Laudo de Avaliação P-53.263 N-1.159 da outorga emitido pela SETAPE 
Assessoria Econômica Ltda. 
Anexo II - Relatório Técnico da ARSP acerca da indenização da BR Distribuidora e 
Participação Societária da ES GÁS. 
Anexo III - Relatório Técnico da ARSP acerca da Margem Bruta de Distribuição da ES 
Gás - 1° Ciclo. 
Anexo IV - Estatuto Social Consolidado. 
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Certificamos que o ato da empresa COMPANHIA DE GÁS DO ESPÍRITO SANTO - ES GÁS consta assinado 

digitalmente por:

CPF Nome

02274652708

07360750709

10859873706

47496860778
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Relatório Técnico da ARSP 

Indenização da BR Distribuidora e Participação Societária da ES GÁS 

 

Assunto: Manifestação Técnica da ARSP sobre a indenização da Petrobras Distribuidora e da 

composição acionária referente a ES Gás. 

 

 

1- DO OBJETO  

Em atendimento ao disposto na Lei Estadual nº 10.493/2016 e da Lei Estadual nº 10.955/2018, 

a ARSP apresenta sua manifestação técnica através do presente relatório.  

 

 

2- DOS FUNDAMENTOS LEGAIS E COMPROMISSOS FIRMADOS 

A Lei Estadual nº 10.493, publicada em 2 de fevereiro de 2016, no Diário Oficial do Espírito 

Santo – DIO/ES, considerou extinto o contrato de concessão, firmado entre o Estado do Espírito 

Santo e a Petrobras Distribuidora S/A, em 16 de dezembro de 1993 e estabeleceu em seu § 3º, 

do artigo 2º que cabe à Agência de Serviços Públicos de Energia – ASPE, sucedida pela ARSP, 

a fixação da indenização em face dessa extinção. Para cálculo dessa indenização, foi autorizado 

no artigo 4º da mesma Lei, que a Agência contratasse serviços especializados de terceiros para 

as atividades necessárias para concepção da modelagem da licitação e estabelecimento dos 

valores mínimos correspondentes à celebração de um novo contrato de concessão. 

Diante da publicação da Lei Estadual nº 10.493/16, a Concessionária impetrou mandado de 

segurança, em 31/05/2016, requerendo a declaração de nulidade da referida Lei. Adicionalmente, 

estava em curso a Ação Popular, Processo 0014046-21.2003.8.08.0024.  

Assim, dado o ambiente exposto acima, de imprevisibilidade e insegurança, e que a via arbitral 

prevista na Lei Estadual nº 10.493/16 foi fracassada, foi formalizado um Memorando de 

Entendimentos, em 12 de agosto de 2016, onde o Estado do Espírito Santo e a Concessionária 

formalizaram compromissos, e ficou estabelecido na Cláusula segunda: 

 “Cláusula Segunda – Competências e Orientação dos Trabalhos  
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2.1.1 – Competirá ao Estado:  

i) (...); ii) apresentar os parâmetros para avaliação de ativos e auditar o laudo de avaliação 
apresentado pela BR, homologando ou não o seu resultado; iii)(...); iv)(...) 

2.1.2 – Competirá à BR: i) contratar empresa de avaliação de ativos referentes ao serviço de 
distribuição de gás canalizado no Estado do Espírito Santo que elaborará laudo de avaliação, 
segundo os parâmetros estabelecidos pelo Estado; ii) (...)” 

 

Neste período, um conjunto de iniciativas tiveram lugar visando atender às orientações da 

legislação acima referenciada e do memorando firmado, que evoluiu para a pactuação de 

“Instrumento de Compromisso nº 001/2018 para a Constituição de Sociedade de Economia Mista 

para Distribuição de Gás Natural Canalizado, nº 001/2018”, assinado em 23 de maio de 2018,

que consta no Processo Administrativo ARSP nº 81781199.  O Instrumento de Compromisso nº 

001/2018 teve como objeto buscar o encerramento das demandas judiciais em curso. Nele estão 

elencados os fatos controversos da execução do contrato de concessão, entre a Concessionária  e 

a Agência de Regulação dos Serviços Públicos do Estado do Espírito Santo – ARSP, com 

respectivos posicionamentos das partes e as propostas de solução.   

O art. 15 da Lei Estadual nº 10.955/2018  (Lei que autoriza a  criação da sociedade de economia 

mista denominada Companhia de Gás do ES) autoriza a celebração de acordo para encerrar a 

Ação Popular nº 0014046-21.2003.8.08.0024 e o Mandado de Segurança nº 0018374-

12.2016.8.08.0000, ratificando os atos já praticados até o momento da publicação desta Lei com 

o objetivo de pôr fim aos litígios. Nesta Lei também está estabelecida a forma de cálculo do 

quantum indenizatório e a atualização das participações societárias na ESGÁS, dentre outras 

providências. 

Sob o prisma discricionário, de acordo com o considerando 29 do referido Instrumento de 

Compromisso nº 001/2018, observada a necessária segurança jurídica e a previsibilidade do 

negócio de distribuição de gás canalizado no estado, com adoção de um modelo contratual que 

reflita as melhores práticas do mercado atual, o Poder Concedente (Governo do Estado, que não 

se confunde neste caso com a ARSP) e a BR entenderam ser conveniente e oportuna ao interesse 

público a tentativa de se compor os litígios que se encontram em curso, mediante adoção de 

método alternativo de solução de conflito através da realização de audiências de conciliação no 

NUPEMEC/4º CEJUSC (Núcleo Permanente de Métodos Consensuais para Solução de 

Conflito) . 

 

3- DOS FATOS E DA ANÁLISE 
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3.1 Do cálculo do quantum indenizatório  

Para o atendimento ao estabelecido,  na Lei Estadual nº 10.493/16, a ARSP editou as seguintes 

normas: 

i. “Metodologia de Avaliação de Ativos Reversíveis da Distribuição de Gás Natural

Canalizado”, aprovada pela Resolução ARSP nº 003/2016, de 09 de dezembro de

2016, alterada pela Resolução ARSP nº 010, de 31 maio de 2017, Resolução ARSP 

nº 024, de 22 de outubro de 2018 e pela Resolução ARSP n° 030, de 19 de junho de 

2019; 

ii. “Fiscalização dos Serviços de Avaliação de Ativos Reversíveis da Distribuição de

Gás Natural Canalizado”, aprovada pela Resolução ARSP nº 004/2016, de 09 de 

dezembro de 2016 e alterada pela Resolução ARSP nº 011/2017, de 31 maio de 2017. 

A Concessionária  contratou a empresa SETAPE SERVIÇOS TÉCNICOS DE AVALIAÇÕES 

DO PATRIMÔNIO E ENGENHARIA LTDA, especializada em avaliação de ativos para a 

realização dos serviços. 

A ARSP, por sua vez, contratou a empresa Quantum do Brasil LTDA - EPP, especializada em 

avaliação de ativos para apoia-la na fiscalização dos trabalhos de avaliação de ativos contratado 

pela Concessionária. Toda documentação referente a essa contratação e prestação dos serviços 

se encontram disponíveis nos autos do processo n° 78106982 e nº 79923747, respectivamente. 

Por meio do Relatório de Fiscalização RF/ARSP/DE/GGN 001 de 19 de abril de 2018, a ARSP 

apresentou os resultados da fiscalização dos serviços de avaliação dos ativos reversíveis 

empregados no serviço de distribuição de gás canalizado e do laudo de avaliação (data base 

30/06/2017), os quais foram realizados e propostos pela Petrobras Distribuidora S/A, para fins 

de apuração e fixação do valor da indenização, conforme previstos nos documentos acima 

mencionados. 

Por sua vez, a BR Distribuidora ao contratar a empresa especializada em avaliação de ativos para 

o cumprimento da metodologia estabelecida pela ARSP, contratou também, com a mesma 

empresa, uma avaliação utilizando outro método de valoração de ativos chamado “Valor Novo

de Reposição (VNR)”. O argumento foi de que essa metodologia seria mais adequada para 

estabelecer o valor econômico dos ativos, conforme preconiza a Norma NBR 14.653.   

A Concessionária encaminhou Laudo de avaliação de ativos emitido por empresa contratada, na 

data base de 06/2017 (conforme LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO PROPOSTA Nº 
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51300.0 LAUDO Nº 77358 | junho/2017 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SETAPE), cujos 

dados foram posteriormente atualizados para 12/2017. Essas informações foram utilizadas, de 

modo preliminar, na composição do valor da indenização, bem como da composição acionária 

da nova empresa.  

Com base nisso, o Instrumento  de Compromisso nº 001/2018 delineou, dentre outros temas, que 

o quantum indenizatório, sob o prisma técnico, oferecia duas alternativas:  

i. aquele apurado pela ARSP, de créditos em favor dos usuários de R$ 99.936.200,57 e o 

valor do ativo não depreciado de R$ 317.101.972,55, perfazendo uma indenização em favor 

da Concessionária de R$ 217.165.771,98 e;  

ii. aquele apurado pela Concessionária com débitos a seu favor de R$ 108.272.864,34 

(advindos do IAR e do ex post) e valor do ativo não depreciado no valor de R$ 

372.196.633,60, pela metodologia do Valor Novo de Reposição, com indenização a seu 

favor de R$ 480.469.497,94. 

De acordo com o citado instrumento, o cenário de valores distintos para uma e outra metodologia 

de avaliação dos ativos, e de expectativas de direito observou alguns  aspectos essenciais ao 

modelo contratual e  regulatório a ser adotado e ao processo de negociação para criação da nova 

empresa: (i) atenção especial ao interesse público;  (ii)  reflita as melhores práticas do mercado; 

(iii) ações judiciais em curso e alternativas de solução de conflitos. 

Conforme exposto, integraram o referido instrumento o crédito ainda pendente em favor dos 

usuários no valor de R$ 99.936.200,57 composto pelo saldo de superávit, resultado do segmento 

termoelétrico e resíduo da compensação de investimentos/2012 referentes à Sooretama, Colatina 

e São Mateus. Por sua vez, a Concessionária  apresentou saldo a seu favor de R$ 108 milhões. 

Os dados foram apurados até 2016 e atualizados até dezembro de 2017, uma vez que havia a 

expectativa que a empresa estatal começasse a operar brevemente, o que não ocorreu.  

Ainda no considerando 83 do referido Instrumento de Compromisso nº 001/2018 “as partes, sob

o prisma técnico e discricionário, consideram ser razoável a adoção de uma média aritmética 

entre os valores apontados pela ARSP e aqueles apontados pela BR para fins de solução dos 

conflitos.  

Pelo exposto acima, a adoção da média aritmética dos dois valores, que resulta em R$ 

348.817.634,96 acrescido de R$ 2.000.000,00 de gastos incorridos pela BR na modelagem do 

negócio em 2017, com quantum indenizatório de R$ 350.817.634,96, considerando a data base 

de dezembro de 2017.  
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3.2 Dos resultados dos anos de 2017 e 2018 apurados pela ARSP 

Conforme mencionado, o Instrumento de Compromisso nº 001/2018 buscou resolver questões 

controversas entre a ARSP e a BR Distribuidora, contudo, não esclareceu sobre o tratamento a 

ser dado para os resultados dos anos subsequentes a 2016, uma vez que a empresa denominada 

Companhia de Gás do Espírito Santo (ES Gás) foi oficialmente criada em 14 de dezembro de 

2018, mediante a Lei Estadual nº 10.955.  

A equipe técnica da ARSP apurou os resultados das prestações de contas da Concessionária  

referentes aos anos de 2017 e 2018, adotando procedimento similar ao dos anos anteriores. Os 

processos referentes a prestação de contas dos referidos anos foram despachados à diretoria 

colegiada (Processos 80919855 e 2019-V5SMM, respectivamente), a qual decidiu pelo 

encaminhamento de consulta jurídica à Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo (PGE -

ES), mediante Processo 2019-2DLP7, a fim de auxiliar na tomada de decisão no que tange ao 

tratamento que deveria ser dado ao superávit apurado nos anos de 2017 e 2018.  

A PGE, através do Parecer contido no processo citado anteriormente, apresentou entendimento 

de que o Instrumento de Compromisso nº 001/2018 já trata em seu CONSIDERANDO 76 a 

respeito do assunto. 

E destaca que “é racionalmente adequado que Estado e BR abandonem a expectativa de direito

advindas das interpretações que, cada qual a seu modo, fazem acerca da metodologia ex post, da 

forma de incidência dos impostos associados aos resultados (IAR) e da destinação do resultado 

da distribuição ao segmento térmico”.  

Concluindo no referido parecer que: “a transação levada a efeito entre o Estado, a BR e a 

ARSP contempla os superávits da margem de distribuição, independente do ano a que se 

refiram. ” Por fim, considera que os atos ligados ao processo de transação praticados pela BR,

ARSP e ESTADO até o momento, poderão se tornar sem efeito no caso de as partes não 

concluírem o novo contrato de concessão, o que teria o condão de impactar as conclusões citadas 

a respeito do superávit.  

Considerando que se encontra em curso a elaboração do novo contrato de concessão e dada a 

orientação da PGE-ES a respeito da não aplicação dos resultados de superávit dos anos de 2017 

e 2018, a equipe da ARSP procedeu suas análises para fins do cálculo da indenização devida a 

BR Distribuidora, respeitando as Resoluções em vigor e o Instrumento de Compromisso nº 
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001/2018 para constituição de Sociedade de Economia Mista para Distribuição de Gás Natural 

Canalizado, assinado em 23 de maio de 2018. 

 

3.3 Da atualização dos dados da base de ativos – metodologia VOC 

O art. 18 da Lei Estadual N° 10.955/2018 e também o Instrumento de Compromisso 001/2018, 

prevêem a necessidade de atualização de dados que compõem a indenização e a estrutura de 

capital até data da efetiva implantação da ESGÁS.  

Atendendo a necessidade de que os dados referentes aos ativos da Concessionária continuassem 

a ser atualizados após a data base do laudo de 30/06/2017 (Relatório de Fiscalização 

RF/ARSP/DE/GGN 001 de 19 de abril de 2018,) até o início das operações da ES Gás, a 

Resolução ARSP n° 003, de 09 de dezembro de 2016, alterada pela Resolução ARSP nº 010, de 

31 maio de 2017, Resolução ARSP nº 024, de 22 de outubro de 2018 e pela Resolução ARSP n° 

030, de 19 de junho de 2019, determina em seu artigo 29 que a Concessionária  apresente 

trimestralmente a prestação de contas das movimentações ocorridas no ativo, decorrentes de 

novos investimentos, baixa de bens, imobilização de obras em andamento, almoxarifado de 

operação e a depreciação e amortização.  

Foi previsto que os valores relativos a essas movimentações seriam apurados e considerados no 

valor do ativo, podendo esse critério de apuração do período complementar, após a data base do 

laudo, ser utilizado por período de até 36 meses, desde que o valor das movimentações nesse 

período não ultrapasse a 3% do valor do ativo reversível não depreciado, apurado na data base 

de 30 de junho de 2017, atualizado pelo IGP-DI. Para períodos superiores a este prazo, é 

necessário realizar o inventário das movimentações do período complementar, por amostragem 

a ser definida pela Agência, aplicando a Norma de Avaliação. 

A Concessionária  apresentou trimestralmente as prestações de contas das movimentações 

ocorridas nos ativos da concessão no período de 01/07/2017 a 31/12/2019.  

As informações do último trimestre de 2019 foram apresentadas através da Carta 

BR/DCB2B/GAEP/GES/COM-12-2020 datada de 28 de janeiro de 2020. Após definição da data 

de corte e atendimento às solicitações da Agência, os valores dos ativos foram ajustados e 

enviados pela Concessionária no dia 16/06/2020, via e-mail juntamente com planilhas contendo 

a  Listagem de Lançamentos e Ativos Reversíveis com valores ajustados na data base de 

31/12/2019. 
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Ao apurar os valores das movimentações compreendidos até a data de corte de 31/12/2019, não 

houve ultrapassagem a 3% do valor do ativo reversível não depreciado, apurado na data base de 

30 de junho de 2017, atualizado pelo IGP-DI. Dessa forma, não foi necessário realizar o 

inventário das movimentações, dispensando a apresentação de novo laudo, conforme disposto 

nas referidas Resoluções mencionadas. Os resultados da fiscalização da ARSP sobre essa 

atualização estão no Relatório de fiscalização (RF/ARSP/DE/GGN 002, DE 24/06/2020 

Fiscalização dos Ativos Reversíveis da Distribuição de Gás Natural Canalizado - Prestação de 

Contas das Movimentações Ocorridas no Ativo no Período de 01/07/2017 a 31/12/2019) que faz 

parte do processo n° 79923747, juntamente com toda a documentação pertinente.   

O resumo contendo o valor total dos ativos reversíveis não depreciados e não amortizados 

avaliado conforme metodologia estabelecida pela ARSP, correspondendo a R$ 323.159.556,79, 

é apresentado na Tabela 1:  

 

Tabela 1- Resumo dos ativos reversíveis não depreciados e não amortizados em 31/12/2019 – 
metodologia VOC 

 

 

3.4 Da atualização dos dados da base de ativos – metodologia VNR  

A Concessionária encaminhou Laudo de avaliação de ativos emitido pela empresa contratada, 

na data base de 06/2017 (conforme LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO PROPOSTA Nº 

51300.0 LAUDO Nº 77358 | junho/2017 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SETAPE), que foi 

posteriormente atualizado para 12/2017. E por meio do LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

- PROPOSTA Nº 51300.0 LAUDO Nº 82635 | DEZEMBRO/2019 - ESTADO DO ESPÍRITO 

Valor Original 
Contábil (R$)

Depreciação e 
Amortização 
Regulatória 

Acumulada (R$)

Valor Original 
Regulatório 
Líquido (R$)

%
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Valor Original 
Contábil 

Corrigido (R$)

Depreciação e 
Amortização 
Regulatória 
Acumulada 

Corrigida (R$)

Valor 
Regulatório 

Líquido 
Corrigido (R$)

a b c = a - b d = b/a e f g = e – f
1. Ativo Imobilizado em Serviço 2.750.656,34 -938.053,20 1.812.603,14 34,10% 4.166.306,16 -1.529.529,65 2.636.776,51
2. Ativo Intangível 328.227.986,98 -136.689.736,97 191.538.250,01 41,64% 558.975.533,10 -261.405.326,53 297.570.206,56
3. Almoxarifado de Operação 989.344,90 0 989.344,90 0,00% 989.344,90 0 989.344,90
4. Obras em Andamento 8.034.432,25 -601.906,16 7.432.526,10 7,49% 8.672.631,92 -712.901,22 7.959.730,70
5. Gastos com Conversões 17.111.753,43 -5.035.889,87 12.075.863,55 29,43% 20.388.566,53 -6.385.068,40 14.003.498,13
6. TOTAL DOS ATIVOS REVERSÍVEIS 

(1 + 2 + 3 + 4 + 5)
323.159.556,79357.114.173,90 -143.265.586,20 213.848.587,69 40,12% 593.192.382,61 -270.032.825,81

RESUMO DOS ATIVOS REVERSÍVEIS NÃO DEPRECIADOS E NÃO AMORTIZADOS - CRITÉRIO REGULATÓRIO 

(data base 31/12/2019)

DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS DE 
ATIVOS REVERSÍVEIS

DADOS REGULATÓRIOS
DADOS REGULATÓRIOS CORRIGIDOS PELO 

IGP-DI
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SANTO, emitido pela mesma empresa, a Concessionária apresentou atualização da base de 

ativos até 31/12/2019 pela metodologia VNR (Valor Novo de Reposição) o qual foi 

encaminhado à ARSP em 14/07/2020. 

Cabe reforçar, entretanto, que ao contrário do laudo de avaliação realizado pela metodologia 

VOC (Valor Original Contábil) também contratado pela Concessionária, esse laudo não foi 

objeto de fiscalização pela Agência, sendo seus resultados apenas adotados para fins de 

atendimentos legais, em conformidade com compromissos já firmados entre as partes. Adiante, 

a ARSP passa a relatar seus principais pontos.  

No laudo é afirmado que a contratada procedeu à avaliação das contas de Direito de Concessões, 

Benfeitorias, Servidão de Passagem, Sistemas Aplicativos de Software, Equipamentos e 

Instalações de Processamento de dados, de Escritório, de Oficinas, de Proteção e Segurança e 

outros fins, localizados em vários locais no Estado do Espírito Santo, para a finalidade de 

determinação do valor de mercado em uso, com data base para 31/12/2019. Por valor de mercado 

em uso tem-se o valor de um bem instalado, no estado em que se encontra, idêntico ou similar 

ao avaliado, considerando que o mesmo esteja em operação, calculado através da aplicação de 

uma depreciação técnica, sobre o valor novo, em função do seu estado de conservação, vida útil, 

idade e obsolescência.   

Foi utilizado como base o Laudo anterior com data base 30/06/2017, quando foram efetuadas 

pela empresa contratada pela BR Distribuidora vistorias físicas de forma amostral e vistorias de 

100% do ativo, conforme o caso. Para a atualização foram fornecidas pela Concessionária as 

informações e listagens referentes às movimentações, reformas e ampliações que ocorreram 

desde 01/07/2017, as quais foram analisadas e processadas.  

Diante do exposto o resultado apresentado no “LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO - 

PROPOSTA Nº 51300.0 LAUDO Nº 82635 | DEZEMBRO/2019 - ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO” tem valor de mercado em uso R$ 425.081.143,98.  

Entretanto, conforme esclarecimentos prestados pela BR Distribuidora, mediante a carta 

“BR/DCB2B/GAEP/GES/COM – 0070/2020”, por uma questão metodológica, todos os ativos 

existentes na data-base de 31/12/2019 compuseram o laudo permitindo assim as mais diversas 

finalidades, dentre elas calcular a indenização ou até mesmo permitir os registros NP-1 contábeis 

necessários. Por essa razão, o valor de R$ 425.081.143,98 representa a totalidade dos bens 

existentes.  

Página 118 de 163



  
  

 

[9/15] 
 

Para fins de cálculo da indenização, considerando que ao dimensionar os bens reversíveis, não 

se inclui nesse grupo os bens relativos ao “Almoxarifado de Operação”, este no valor de R$

2.824.166,16, o valor inicial de R$ 425.081.143,98 sofrerá a dedução desse valor passando então 

ao montante de R$ 422.256.977,82. 

No dia 16/07/2020 a BR Distribuidora apresentou novo laudo, por meio da carta 

“BR/DCB2B/GAEP/GES/COM – 0072/2020”, em substituição ao anterior. Nesse laudo 

(LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO - PROPOSTA Nº 51300.0 LAUDO Nº 82922) o valor 

de R$ 2.824.166,16 já se encontra deduzido, confirmando o total de R$ 422.256.977,82. 

Em razão do estabelecido no Instrumento de Compromisso nº 001/2018, foi deduzido ainda deste 

montante o valor de mercado em uso de R$ 21.091.166,99, relativo a investimentos nos 

municípios de Sooretama, São Mateus e Colatina, que compõem os Investimentos sem 

remuneração tarifária (Nota Técnica DT/GGN N°20/2012).  

A Tabela 2 demonstra o resumo geral dos valores dos ativos adotando a metodologia VNR e o 

valor de mercado em uso (R$): 

Tabela 2 - Tabela Resumo Geral dos Valores dos Ativos (VNR e Valor de Mercado em uso) 

 

3.5 Da atualização do quantum indenizatório  

Para a atualização do quantum indenizatório, considerando a data de corte para 31/12/2019,  os 

valores entendidos na visão da ARSP, como crédito ainda pendente em favor dos usuários, bem 

os que compõem o débito na visão da concessionária também foram atualizados até essa data.  

Valor Novo de 
Reposição  (R$)

Depreciação e 
Amortização  
Acumulada 

Corrigida (R$)

Valor de Mercado 
em Uso (R$)

Relação entre a 
Depreciação 

Acumulada e o 
Valor Novo de 
Reposição (%)

1. Ativo Imobilizado em Serviço

2. Ativo Intangível

3. Materiais no almoxarifado de Investimentos 989.344,90 989.344,90 -

4. Obras em Andamento 6.910.429,67 527.250,72 6.383.178,95 7,63%

5. Gastos com Conversões 20.388.566,53 6.385.068,40 14.003.498,13 31,32%

6. Conversões em andamento 1.762.202,54 185.650,73 1.576.551,81 10,54%

7. Materiais no almoxarifado de operação 2.824.166,16 2.824.166,16 -

SUBTOTAL 671.220.628,67 246.139.484,69 425.081.143,98 36,67%

7. Materiais no almoxarifado de operação -2.824.166,16 -2.824.166,16 -

SUBTOTAL 668.396.462,51 246.139.484,69 422.256.977,82 36,83%

8. Investimentos sem remuneração tarifária -24.359.706,38 -3.268.539,39 -21.091.166,99

8. TOTAL DOS ATIVOS REVERSÍVEIS 644.036.756,13 242.870.945,30 401.165.810,83 37,71%

638.345.918,87 239.041.514,84 399.304.404,03 37,45%

 RESUMO DOS ATIVOS REVERSÍVEIS NÃO DEPRECIADOS E NÃO AMORTIZADOS - VALOR NOVO DE REPOSIÇÃO 

DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS DE ATIVOS 
REVERSÍVEIS

VALOR NOVO DE REPOSIÇÃO 
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Mediante as orientações dadas pela Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo (PGE-ES), 

constante no processo “2019-2DLP7” e o Instrumento de Compromisso nº 001/2018 para 

constituição de Sociedade de Economia Mista para Distribuição de Gás Natural Canalizado 

assinado, os componentes débitos/créditos foram atualizados considerando o disposto na 

cláusula 4.2.4 do referido instrumento, que define a utilização do índice IPCA referente ao tempo 

do efetivo pagamento.  

Considerando a atualização pelo IPCA acumulado entre 01/12/2017 e 31/12/2019, no percentual 

de 8,21%, e os valores dos ativos já apresentados pelas duas metodologias, o quantum 

indenizável é de R$ 379.383.191,72 conforme apresentado na Tabela 03. 

 Tabela 03 - Quantum indenizatório  

 
Notas: Cálculo realizado conforme art.3º, §7º, II da Lei Estadual nº 10.955. 

* Valor correspondente ao ressarcimento dos gastos incorridos para realização do serviço de modelagem do plano 
de negócios para a nova concessão e estudos técnicos que viabilizaram o encerramento da controvérsia que tiverem 
sido previamente submetidos ao regramento licitatório da BR Distribuidora. 

 

3.6 Das participações societárias e considerações finais 

De acordo com o considerando 29 do Instrumento de Compromisso nº 001/2018, os  estudos de 

modelagem e de plano de negócios realizados permitiram identificar a faixa de valor da outorga 

a ser aportada na empresa estatal, em aproximadamente R$ 230.000.000, com o qual o Estado 

do Espírito Santo participará como acionista de uma empresa estatal de economia mista, 

juntamente com a BR Distribuidoria. Tal valor foi acatado no âmbito negocial entre as partes, 

tendo como premissas a participação do Estado com maioria  do capital votante e a manutenção  

da margem de distribuição da tarifa do gás em patamar razoável, considerando-se como tal uma 

2017 2019

Laudo BAR metod. ARSP 317.101.972,55             323.159.556,79                  

Créditos visão ARSP 99.936.200,57              108.143.757,10                  

Indenização - ARSP 217.165.771,98             215.015.799,69                  

Laudo BAR metod. VNR 372.196.633,60             422.256.977,82                  

Créditos visão BR 108.272.864,34             117.165.094,08                  

Indenização – BR 480.469.497,94             539.422.071,90                  

Média Aritmética 348.817.634,96             377.218.935,79                  

Gastos BR DTT 2.000.000,00* 2.164.255,92*

Indenização total              350.817.634,96                   379.383.191,72 

Cálculo Indenização (R$) 
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tarifa média compatível com aquilo que for praticado pelas demais concessões no País. O valor 

relativo a outorga foi validado mediante o Laudo “P-53263 N-1.159 de 30/06/2020” apresentado

através da carta “BR/DCB2B/GAEP/GES/COM – 0068/2020” de 14/07/2020, previamente

aprovado pela Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo (PGE-ES). 

Dessa forma, acordado o quantum indenizatório a constituição da “Sociedade de Economia 

Mista aconteceria nos termos previstos na Cláusula Primeira do citado Instrumento de 

Compromisso nº 001/2018, inclusive com o ingresso da BR como acionista, titular de no mínimo 

60% do capital social total (considerando ações ordinárias e preferenciais) e celebração do 

acordo de acionistas na forma prevista neste documento, as partes reconhecem não haver 

quaisquer outros créditos advindos da execução do atual contrato ou da indenização prevista em 

leis (a exemplo da Lei Estadual 10.493/2016 e da Lei Federal 8.666/1993), determinados ou 

determináveis”. 

Já o pagamento da indenização a ser efetuada pelo ESTADO, bem como as diretrizes para o 

estabelecimento da participação  acionária encontram-se previstos na Cláusula Segunda do 

Instrumento de Compromisso nº 001/2018, abaixo transcrito: 

(...) 

“ocorrerá na forma de dação em pagamento de tantas ações livres e desembaraçadas de
quaisquer ônus, quanto necessárias para compor 49% (quarenta e nove por cento) do capital 
social votante da sociedade de economia mista a ser criada, sem prejuízo de eventual 
participação da BR em ações preferenciais de emissão da empresa estatal, para compor a 
indenização que lhe é devida no montante de R$ 350.817.634,96 observando o percentual acima 
indicado”. 

“As partes definirão no acordo de acionistas a forma de constituição do capital de giro inicial da 
companhia e eventual ajuste na participação acionária, sem prejuízo do disposto do restante deste 
acordo.  

A participação societária final do ESTADO na sociedade de economia mista sedará em função 
do valor estabelecido para a outorga, estimado em R$ 230.000.000,00 (duzentos e trinta milhões 
de reais), mais o valor dos bens revertidos, que serão aportados pelo ESTADO na empresa, 
menos o valor daindenização devida à BR (dação em pagamento a ser efetuada pelo ESTADO à 
BR), traduzindo-se em um montante correspondente a 51% (cinquenta e um por cento) do capital 
social votante. 

O ESTADO subscreverá a totalidade das ações a serem emitidas (“Ações”), bem como
integralizará o respectivo preço de subscrição aportando os bens reversíveis e a outorga. 

As partes admitem a possibilidade de emissão de ações preferenciais (PN) a fim de que estas 
reflitam de forma fidedigna a efetiva participação de cada sócio no capital da sociedade de 
economia mista, especialmente para compor parte da indenização que é devida à BR.” 

(...) 

 

E ainda a Cláusula 4.2.4 (ii), acrescenta que ao resultado deverá ser incorporado os 

investimentos, baixas, depreciação e atualização monetária, ocorridos após 31/12/2017, de 
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acordo com as metodologias  na valoração dos ativos (VNR e VOC) e os demais componentes 

débitos/créditos atualizados pelo IPCA ao tempo do efetivo pagamento.  Previsão semelhante 

está estabelecida na Lei Estadual nº 10.955/2018.  

Nesse mesmo instrumento, a Cláusula Quinta estabelece:  

“Os bens da sociedade de economia mista serão compostos pelo valor dos ativos reversíveis não
depreciados, somado ao valor da outorga estabelecida pelo ESTADO e capital de giro inicial.” 

 

Para a análise da composição acionária da Empresa para fins desta manifestação técnica em 

atendimento ao artigo 18 Lei Estadual nº 10.955 foram utilizados os dados apresentados à ARSP 

pela BR Distribuidora e ratificados pela Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo (PGE-

ES). São consideradas para isso variáveis como a BAR, outorga, aportes de capital e o valor da 

indenização. Em síntese os fatos são relatados na sequência. 

Em  2017, fora apresentado pela PGE, o seguinte desenho acionário (Tabela 4):    

Tabela 4 - Composição Acionária – dados 2017 

 

Esse cenário (Tabela 4) retrata o que havia sido previamente acordado e estabelecido na 

assembléia geral de constituição da Companhia de Gás do Espírito Santo (ESGÁS), em 22 de 

julho de 2019, cuja ata tem como anexo, dentre outros, o Estatuto Social da Companhia de Gás 

do Espírito Santo,  o qual estabelece a composição do capital, bem com os valores dos aportes 

pelas partes destinados ao aumento de capital social por meio da subscrição de ações. 

BAR - Base de Ativos Regulatórios (VALOR DE MERCADO)

Outorga

Aporte de Capital BR 

Aporte de Capital EES 

Indenização BR

Valor da ação (R$/ação):

Estrutura Societária da Empresa

Ações Ordinárias Quantidade Percentual

EES 232.230.744                   51,00%

BR 223.123.656 49,00%

Soma 455.354.400 100,00%

Ações Preferenciais Quantidade Percentual

EES 0 0,00%

BR 130.143.979 100,00%

Soma 130.143.979 100,00%

Capital Total Quantidade Percentual

EES 232.230.744 39,66%

BR 353.267.635 60,34%
Soma 585.498.379 100,00%

1,0000                                                                   

2019

2017
353.048.379,00                                                      

230.000.000,00                                                      

2.450.000,00                                                          

-                                                                         

350.817.634,96                                                      
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Neste mesmo documento, já havia a previsão que o valor do capital social poderia sofrer variação 

futura, em razão das conclusões de(os) laudo(s) de avaliação dos bens, que serão utilizados para 

fins de integralização do capital. 

Assim, seguindo a mesma forma de cálculo da Tabela 4, agora com as atualizações previstas nos 

instrumentos anteriormente referenciados, tem-se o seguinte cenário (Tabela 5):  

 
Tabela 5 - Composição Acionária – Dados 2019  

 

 

Entretanto, a seguinte composição foi validada pela PGE em 13/07/2020, a partir de dados da 

BR Distribuidora, apresentado na Tabela 6, a seguir:  

 

 

 

 

 

 

 

BAR - Base de Ativos Regulatórios (VALOR DE MERCADO)
Outorga
Aporte de Capital BR 
Aporte de Capital EES 
Indenização BR

Valor da ação (R$/ação):

Estrutura Societária da Empresa

Ações Ordinárias Quantidade Percentual
EES 251.782.619           51,00%
BR 241.908.791 49,00%
Soma 493.691.410 100,00%

Ações Preferenciais Quantidade Percentual
EES 2.550.000 1,79%
BR 139.924.400 98,21%
Soma 142.474.400 100,00%

Capital Total Quantidade Percentual
EES 254.332.619 39,98%
BR 381.833.191 60,02%
Soma 636.165.810 100,00%

2019

379.383.191,72                                   

1,0000                                                         

2019

2.450.000,00                                       
2.550.000,00                                       

401.165.810,83                                   
230.000.000,00                                   
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Tabela 6 - Composição Acionária – Dados 2019 (BR Distribuidora)                 

 
 Nota: Registra-se a diferença no valor da indenização. 

 

A Tabela 4 e Tabela 5 foram calculadas com a mesma metodologia e as diferenças correspondem 

ao resultado da atualização da BAR, da indenização e aos aportes.  

Já nos dados apresentados pela BR Distribuidora (Tabela 6) constata-se a fixação da quantidade 

de ações ordinárias, realizando os ajustes resultantes da atualização da BAR e da indenização na 

quantidade de ações preferenciais e no capital total. Nota-se ainda, que a BR Distribuidora 

adotou um valor de indenização (R$ 379.385.312, 96) diferente daquele calculado pela ARSP 

(R$ 379.383.191,72) e apresentado no item 3.5 desse relatório. Cabe às partes atentarem para 

esta diferença.  Registra-se, todavia, que preservam percentualmente compatibilidade com o 

compromisso firmado nos documentos já referenciados. 

Diante destas considerações distintas e diferenças identificadas foram solicitados 

esclarecimentos a PGE-ES quanto à forma de cálculo que deveria ser mantida. E esta afirmou 

que “juridicamente as duas hipóteses são viáveis”, ou seja, a forma de cálculo outrora

apresentada por ela, atualizada com os laudos e aportes posteriores, ou a forma de cálculo 

apresentada pela BR Distribuidora. Porém, a PGE ainda em seus esclarecimentos, anuiu com a 

manutenção da forma de cálculo adotada por ela (Tabela 4), agora atualizada pelos dados de 

2019, conforme Tabela 5.  

BAR - Base de Ativos Regulatórios (VALOR DE MERCADO)

Outorga

Aporte de Capital BR 

Aporte de Capital EES 

Indenização BR

Valor da ação (R$/ação):

Estrutura Societária da Empresa

Ações Ordinárias Quantidade Percentual

EES 232.230.744 51,00%

BR 223.123.656 49,00%

Soma 455.354.400 100,00%

Ações Preferenciais Quantidade Percentual

EES 22.099.754 12,22%

BR 158.711.657 87,78%

Soma 180.811.411 100,00%

Capital Total Quantidade Percentual

EES 254.330.498 39,98%

BR 381.835.313 60,02%
Soma 636.165.811 100,00%

1,0000                                                                   

2019

2019
401.165.810,83                                                      

230.000.000,00                                                      

2.450.000,00                                                          

2.550.000,00                                                          

379.385.312,96                                                      
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[15/15] 
 

Registramos que a ARSP não encontra óbice nessa anuência da PGE/ES posto que a composição 

acionária de uma empresa é matéria de definição entre os sócios, neste caso Poder Concedente 

(aqui não se confunde com ARSP) e BR Distribuidora.  

 

Vitória, 18 de julho de 2020. 

 

AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESPÍRITO SANTO – 

ARSP 
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Relatório Técnico da ARSP  

Da Margem Bruta de Distribuição da ES Gás - 1° Ciclo 

 

Em 26/09/2019 a ARSP solicitou à ESGÁS, pormeio do Ofício ARSP/DG N°162/2019, que
apresentasse uma projeção da sua estrutura de custos e de mercado para que fosse feita
uma análise dos dados e se estabelecesse parâmetros para uma margem média de
distribuição de partida para a nova empresa. Em 10/10/2019 a ESGÁS respondeu por
meio da Carta ESGÁS 02/2019 propondo que a margemmédia para a nova empresa fosse
resultado da atualização dos custos aprovados pela Agência para o ano de 2019, por meio
de índice que representasse a variação inflacionária do período.

Em 17/12/2019 a diretoria da ARSP encaminhou para a Concessionária o ofício
OF/ARSP/DG/N° 218/2019 em resposta à citada Carta ESGÁS 02/2019. No ofício foi
solicitado que a Concessionária apresentasse proposta de margem média seguindo às
diretrizes já estabelecidas na Lei Estadual 10.955/2018 não ultrapassando o teto de
R$0,21266/m3 para o 1° Ciclo da ESGÁS. Esta margem é resultado da atualização
(considerando a projeção do IGP-M para período de 4,14% conforme Boletim Focus, de
06/12/2019) da margem de R$0,20421/m3 estabelecida nos termos do acordo junto ao
Nupemec para o ano de 2019 (vide RESOLUÇÃO ARSP Nº 028, DE 25 DE ABRIL DE 2019).

Para o estabelecimento da margem média inicial, a Agência adotou procedimento
apresentado pela Concessionária em ofício mencionado acima, observando ainda as
negociações em andamento para constituição da empresa. E ainda, uma vez que o
Contrato de Concessão para a nova empresa de prestação do serviço público de
distribuição de gás canalizado ainda não fora assinado, a atuação da Agência na realização
de uma revisão tarifária em moldes regulatórios não seria possível. E isso porque é o
contrato que definirá as regras para a realização dos trabalhos de fiscalização e regulação
da Agência, bem como as regras para realização de revisões e reajustes tarifários. Além
disso, tem-se o fato de que, em sendo uma empresa nova, a ESGÁS ainda não possui uma
estrutura de custos estabelecida sobre a qual a ARSP possa realizar suas análises para a
composição da margem bruta de distribuição inicial, tendo ainda que atender a um plano
de investimentos previamente estabelecido junto ao NUPEMEC.

Isto posto, em resposta ao Ofício OF/ARSP/DG/N° 218/2019, a Concessionária
apresentou por meio da Carta BR/DCB2B/GAEP/GES/COM – 0066/2020 e seus anexos
em 13/07/2020, projeção de volumes, investimentos, custos operacionais, base de ativos
remuneráveis, outorga e demais dados por ela considerados para estabelecimento da
margem de partida para o 1° ciclo da ESGÁS, bem como a planilha utilizada. E em
14/07/2020, apresentou os Laudos de Avaliação da Outorga (LAUDO DE AVALIAÇÃO N°
P-53.263 N-1.159, de 30/06/2020) e de Avaliação dos Ativos Reversíveis (LAUDO
TÉCNICO DE AVALIAÇÃO PROPOSTA Nº 51300.0 LAUDO Nº 82635 | DEZEMBRO/2019
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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO) confirmando os dados apresentados na tabela. Segue
abaixo tabela resumo com as principais variáveis que compõem a margemmédia:

TABELA 1 – Composição da margem bruta - resumo

Nesta carta é possível constatar que são atendidas as seguintes premissas:

1. Taxa de remuneração de 9,96% a.a calculada por meio de metodologia WACC;

2. Outorga estabelecida conforme negociações entre as partes e constante da Ata de
Constituição da ES GÁS, no valor de R$ 230.000.000;

3. Dedução do investimento relativo a Sooretama, São Mateus e Colatina, no valor de
R$ 21.091.166,99;

4. A base de ativos remuneráveis com data base de avaliação em 31/12/2019
adotando metodologia VNR (Valor Novo de Reposição) no valor de R$
392.216.735,17;

5. Projeção de investimentos para o ciclo compatível com o estabelecido nos termos
do acordo junto ao Nupemec;

6. Projeção de volume compatível com o atual mercado da Concessionária e suas
expectativas de crescimento e ampliação do serviço;

7. O resultado do segmento termoelétrico (lucro bruto) considerado como redutor
da margem bruta;

8. Necessidade de Capital de Giro igual a zero;

9. Depreciação e amortização pelo prazo contratual de 25 anos;

10. Sem remuneração sobre as despesas;

11. Margem média de distribuição não térmica no valor de R$ 0,21266/m3, calculada
através do método de Fluxo de Caixa Descontado.

Registramos que (i) foram considerados os dados apresentados pela Concessionária por
meio da carta citada e seus anexos, bem como os Laudos de Avaliação daOutorga (LAUDO
DE AVALIAÇÃO N° P-53.263 N-1.159, de 30/06/2020) e de Avaliação dos Ativos
Reversíveis (LAUDO TÉCNICODE AVALIAÇÃO PROPOSTA Nº 51300.0 LAUDO Nº 82635 |

Ano Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5
2019

WACC regulatório post-tax (%) 9,96%
Volume total (m³/dia) 2.479.268 2.866.959 2.928.031 2.939.313 2.951.008

BRR (R$) 392.216.735 401.979.103 429.504.697 428.117.927 426.378.365 424.640.135
Capex (R$) 24.643.264 42.828.444 16.546.849 16.867.128 17.543.103
Outorga (R$) 230.000.000 220.800.000 211.600.000 202.400.000 193.200.000 184.000.000
Despesas (R$) 48.281.216 50.083.997 39.350.070 39.286.545 39.490.209
Depreciação + Amortização(R$) 24.888.669 25.906.711 27.676.003 28.359.572 29.056.373

Margem Média - 1° Ciclo (R$/m³) 0,21266
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DEZEMBRO/2019 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO); (ii) os laudos apresentados pela
Concessionária não foram objeto de fiscalização por parte da ARSP; (iii) alterações em
quaisquer das variáveis consideradas, inclusive no valor de outorga e da base de ativos
remuneráveis, acarretarão emmudanças nos resultados e, por conseqüência, na margem
ora apresentada.

Constata-se, portanto, por meio de análise da carta e planilha apresentadas pela
Concessionária, que a margem de distribuição para o 1° ciclo da ESGÁS no valor de
R$0,21266/m3 foi alcançada conforme diretrizes estabelecidas no ofício
OF/ARSP/DG/N° 218/2019.

Vitória, ES, 15 de julho de 2020.

AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESPÍRITO SANTO – ARSP 
ASTET – ASSESSORIA DE ESTUDOS ECONÔMICOS E TARIFÁRIOS 

GGN – GERÊNCIA DE GÁS NATURAL
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ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA DE GÁS DO ESPÍRITO SANTO 
 
 
 

CAPÍTULO I 
 

DA DENOMINAÇÃO, CONSTITUIÇÃO, OBJETO, SEDE E DURAÇÃO DA 
COMPANHIA 

 
Art. 1o - A Companhia de Gás do Espírito Santo (“ES GÁS” ou “Companhia”),
constituída como sociedade de economia mista, companhia de capital fechado, será 
regida por este Estatuto e pela legislação aplicável, especialmente pela Lei Estadual 
nº 10.955, de 13 de dezembro de 2018, destinando-se a exploração dos serviços 
públicos de distribuição de gás canalizado, de interesse público, em todo o território 
do Estado do Espírito Santo, compreendendo a colocação do gás natural e de gases 
combustíveis de qualquer forma ou origem nos estabelecimentos consumidores – 
residenciais, comerciais, institucionais, industriais e outros –, e demais atividades 
correlatas e afins, para a utilização por todo o segmento do mercado consumidor, 
seja como matéria-prima, seja para geração de energia ou outras finalidades e usos 
possibilitados pelos avanços tecnológicos.  
 
Parágrafo único - Nos termos do § 1º do artigo 4º da Lei nº 13.303, de 30 de junho 
de 2016 (“Lei Geral das Estatais”), o Estado do Espírito Santo tem os deveres e as
responsabilidades do acionista controlador, estabelecidos na Lei nº 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976 (“Lei de Sociedade por Ações”), e deverá exercer o poder de
controle no interesse da companhia, respeitado o interesse público que justificou a 
sua criação.  
 
Art. 2o - A Companhia terá sua sede e administração na Avenida Nossa Senhora da 
Penha, No 714 – Salas 1101-1105 e 1116-1120, Praia do Canto, na cidade de 
Vitória, Estado do Espírito Santo, CEP: 29055-130.  
 
Parágrafo único - A Companhia poderá abrir escritórios, representações e 
quaisquer outros estabelecimentos no País, mediante autorização da Diretoria 
Executiva.  
 
Art. 3o - O prazo de duração da Companhia é determinado e finda com o término do 
prazo de vigência do contrato de concessão de distribuição de gás canalizado 
envolvendo como concedente o Estado do Espírito Santo e como concessionária a 
ES Gás.  
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CAPÍTULO II 
 

DO CAPITAL E DAS AÇÕES 
 
Art. 4º - O Capital Social da Companhia é de R$ 636.165.810,00 ( seiscentos e trinta 
e seis milhões cento e sessenta e cinco mil oitocentos e dez reais), totalmente 
subscrito e integralizado representando por: a) 493.691.410 (quatrocentos e noventa 
e três milhões, seiscentos e noventa e um mil quatrocentos e dez) ações ordinárias 
nominativas, sem valor nominal; e b) 142.474.400 (cento e quarenta e dois milhões 
quatrocentos e setenta e quatro mil e quatrocentos) ações preferencias nominativas, 
sem valor nominal.  
 
§ 1o - A maioria do Capital votante pertencerá ao Estado do Espírito Santo, 
correspondendo à 51% (cinquenta e um por cento) das ações ordinárias.  
 
§ 2o - Todas as ações de titularidade do acionista minoritário, sejam elas ordinárias 
ou preferencias, terão direito de serem incluídas em oferta de aquisição de ações 
em decorrência de Alienação de Controle da Companhia ao mesmo preço e nas 
mesmas condições ofertadas ao Acionista Controlador Alienante.  
 
Art. 5o - O direito de voto será reservado, exclusivamente, às ações ordinárias e 
cada ação terá direito a 1 (um) voto nas deliberações da Assembleia.  
 
Art. 6o - As ações preferenciais não terão direito a voto e gozarão da vantagem de 
prioridade no reembolso do capital, sem direito a prêmio em caso de dissolução da 
sociedade.  
 
Parágrafo único - As ações preferenciais poderão representar até 50% (cinquenta 
por cento) do total das ações emitidas pela Companhia.  
 
Art. 7o - As ações ordinárias e preferenciais concorrerão em iguais condições na 
distribuição de bonificações.  
 
Art. 8o - Os acionistas terão direito de preferência nas hipóteses de emissão de 
ações ou debêntures conversíveis em ações, bônus de subscrição e quaisquer 
outros valores mobiliários, nos termos da legislação aplicável. Fica fixado em 30 
(trinta) dias corridos, a contar do anúncio respectivo, o prazo decadencial para 
exercício do referido direito.  
 
 
 

 

Página 131 de 163



3

CAPÍTULO III 
 

DA ASSEMBLEIA GERAL 
 
Art. 9o - A Assembleia Geral dos acionistas é o órgão máximo da empresa, com 
poderes para deliberar sobre todos os negócios relativos ao seu objeto e será regida 
pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, inclusive quanto à sua competência 
para alterar o capital social e o estatuto social da empresa, bem como eleger e 
destituir seus conselheiros a qualquer tempo. 
  
§ 1o - A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 4 (quatro) 
primeiros meses do ano, para os fins previstos em lei e, extraordinariamente, sempre 
que necessário, e será convocada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 
observadas em sua convocação, instalação e deliberações as prescrições legais 
pertinentes.  
 
§ 2o - A Assembleia Geral é composta pelos acionistas com direito de voto. Os 
trabalhos da Assembleia Geral, ordinária ou extraordinária, serão dirigidos pelo 
Presidente da empresa ou pelo substituto que esse vier a designar.  
 
§ 3o - Ressalvadas as exceções previstas em lei, a Assembleia Geral será instalada, 
em primeira convocação, com a presença de acionistas que representem, no 
mínimo, 1/4 (um quarto) do capital social com direito de voto. As deliberações serão 
tomadas pela maioria do capital votante e serão registradas no livro de atas, que 
podem ser lavradas de forma sumária. Em caso de decisão não-unânime, o voto 
divergente poderá ser registrado, a critério do respectivo acionista.  
 
§ 4o - A Assembleia Geral será convocada pelo Conselho de Administração ou, nas 
hipóteses admitidas em lei, pela Diretoria Executiva, pelo Conselho Fiscal ou pelos 
acionistas. A primeira convocação da Assembleia Geral será feita com antecedência 
mínima de 15 (quinze) dias.  
 
§ 5o - Nas Assembleias Gerais tratar-se-á exclusivamente do objeto previsto nos 
editais de convocação, não se admitindo a inclusão de assuntos gerais na pauta da 
Assembleia.  
 
Art. 10 - A Assembleia Geral, além de outros casos previstos em lei e no Estatuto, 
reunir-se-á para deliberar sobre:  
I) alteração do capital social;  
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II) avaliação de bens com que o acionista concorre para a formação do capital social, 
observado o quórum qualificado de deliberação de 2/3 (dois terços) do capital social 
votante;  
 
III) transformação, fusão, incorporação, cisão, dissolução e liquidação da empresa;  
 
IV) alteração do Estatuto social;  
 
V) eleição e destituição, a qualquer tempo, dos membros do Conselho de 
Administração;  
 
VI) eleição e destituição, a qualquer tempo, dos membros do Conselho Fiscal e 
respectivos suplentes;  
 
VII) fixação da remuneração dos administradores, do Conselho Fiscal e do Comitê 
de Auditoria;  
 
VIII) aprovação das demonstrações financeiras, da destinação do resultado do 
exercício e da distribuição de dividendos;  
 
IX) autorização para a empresa mover ação de responsabilidade civil contra os 
administradores pelos prejuízos causados ao seu patrimônio;  
 
X) alienação de bens imóveis diretamente vinculados à prestação de serviços e à 
constituição de ônus reais sobre eles;  
XI) permuta de ações ou outros valores mobiliários;  
 
XII) alienação, no todo ou em parte, de ações do capital social da empresa, 
respeitado o Acordo de Acionistas arquivado na Companhia;  
 
XIII) emissão de debêntures conversíveis em ações;  
 
XIV) emissão de quaisquer outros títulos e valores mobiliários conversíveis em 
ações, no País ou no exterior; e  
 
XV) eleição e destituição, a qualquer tempo, de liquidantes, julgando-lhes as contas.  
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CAPÍTULO IV 
 

REGRAS GERAIS DOS ÓRGÃOS ESTATUTÁRIOS 
 

SEÇÃO I 
 

DA ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA 
 
Art. 11 - A administração da Companhia será exercida por um Conselho de 
Administração, como órgão de orientação superior das atividades da empresa, e por 
uma Diretoria Executiva, assessorados por órgãos estatutários.  
 
§ 1o - Sem prejuízo do disposto neste Estatuto, os administradores da empresa 
serão submetidos às normas previstas na Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, na 
Lei nº 6.404, de 15 de dezembro 1976 e na Lei Estadual nº 10.955, de 13 de 
dezembro de 2018.  
 
§ 2o - Consideram-se administradores os membros do Conselho de Administração 
e da Diretoria Executiva.  
 
§ 3o - A formação acadêmica dos administradores deverá contemplar curso de 
graduação ou pós-graduação reconhecido ou credenciado pelo Ministério da 
Educação.  
 
§ 4o - Somente pessoas naturais poderão ser eleitas para o cargo de administrador.  
 
§ 5o - As vedações previstas na legislação aplicam-se a todos os administradores 
das empresas estatais, inclusive aos representantes dos empregados e dos 
minoritários.  
 
§ 6o - Os requisitos e as vedações exigíveis pela legislação para os administradores 
serão analisados pelo Comitê de Elegibilidade e deverão ser respeitados por todas 
as nomeações e eleições realizadas, inclusive em caso de recondução.  
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SEÇÃO II 
 

DAS REGRAS SOBRE POSSE, RECONDUÇÃO, DESLIGAMENTO E PERDA 
DE CARGO 

 
Art. 12 - Os Conselheiros de Administração e os Diretores serão 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.  
 
§ 1o - O termo de posse deverá conter, sob pena de nulidade: a indicação de, pelo 
menos, um domicílio 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 domicílio indicado, o qual somente poderá 
ser alterado mediante comunicação por escrito à Companhia.  
 
§ 2o - Aos Conselheiros de Administração e aos Diretores é dispensada a garantia 
de gestão para investidura no cargo.  
 
§ 3o - Os membros do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria serão investidos 
em seus cargos independentemente da assinatura do termo de posse, desde a data 
da respectiva eleição.  
 
Art. 13 - Os membros estatutários serão desligados mediante renúncia voluntária 
ou destituição ad nutum.  
 
Parágrafo único - Antes de entrar no exercício da função e ao deixar o cargo, cada 
membro estatutário deverá apresentar declaração anual de bens à empresa.  
 
Art. 14 - Além dos casos previstos em lei, dar-se-á vacância do cargo quando:  
 
I) o membro do Conselho de Administração ou Fiscal ou do Comitê de Auditoria que 
deixar de comparecer a duas reuniões consecutivas ou três intercaladas, nas 
últimas doze reuniões, sem justificativa; ou  
 
II) o membro da Diretoria Executiva se afastar do exercício do cargo por mais de 30 
(trinta) dias consecutivos, salvo em caso de licença, inclusive licença remunerada, 
ou nos casos autorizados pelo Conselho de Administração.  
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SEÇÃO III 
 

QUORUM E CONVOCAÇÃO 
 
Art. 15 - Os órgãos estatutários reunir-se-ão com a presença da maioria dos seus 
membros.  
 
§ 1o - As deliberações serão tomadas pelo voto da maioria dos membros presentes 
e serão registradas no livro de atas, podendo ser lavradas de forma sumária, 
observadas as regras específicas previstas neste Estatuto e no Acordo de 
Acionistas.  
 
§ 2o - Em caso de decisão não-unânime, o voto divergente poderá ser registrado, a 
critério do respectivo membro.  
 
§ 3o - Nas deliberações colegiadas do Conselho de Administração e da Diretoria 
Executiva, os respectivos Presidentes terão o voto de qualidade. 
  
§ 4o - Os membros de um órgão estatutário, quando convidados, poderão 
comparecer às reuniões dos outros órgãos, sem direito a voto.  
 
§ 5o - As reuniões dos órgãos estatutários, se necessário, poderão contar com a 
participação dos membros na reunião, por telefone, videoconferência, ou outro meio 
de comunicação que possa assegurar sua participação efetiva e a autenticidade do 
seu voto.  
 
Art. 16 - Os membros estatutários serão convocados por seus respectivos 
Presidentes ou pela maioria dos membros do Colegiado, observadas as regras 
específicas previstas neste Estatuto. O Comitê de Auditoria poderá ser convocado 
também pelo Conselho de Administração.  
 
Parágrafo único - A pauta de reunião 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.  
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SEÇÃO IV 
 

REMUNERAÇÃO 
 
Art. 17 - A remuneração dos membros estatutários será fixada anualmente em 
Assembleia Geral, nos termos da legislação vigente. É vedado o pagamento de 
qualquer forma de remuneração não prevista em Assembleia Geral.  
§ 1o - A remuneração mensal devida aos membros do Conselho de Administração 
não excederá a 20% (vinte por cento) e aos membros do Conselho Fiscal não 
excederá a 10% (dez por cento) da remuneração mensal média do Diretor-
Presidente da empresa, excluídos os valores relativos ao adicional de licença 
remunerada, eventuais adicionais e benefícios, sendo vedado o pagamento de 
participação, de qualquer espécie, nos lucros da empresa.  
 
§ 2o - A remuneração dos membros do Comitê de Auditoria será fixada pela 
Assembleia Geral em montante não inferior à remuneração dos conselheiros fiscais.  
 
§ 3o - A remuneração dos membros do Conselho Fiscal não poderá ser superior a 
percebida pelos membros do Conselho de Administração.  
 
 

 
SEÇÃO V 

 
TREINAMENTO 

 
Art. 18 - Os administradores, inclusive os representantes de empregados e 
minoritários, devem participar, na posse e anualmente, de treinamentos específicos 
disponibilizados direta ou indiretamente pela empresa sobre:  
 
I) legislação societária e de mercado de capitais;  
II) divulgação de informações;  
III) controle interno;  
IV) código de conduta;  
V) Lei no 12.846, de 1o de agosto de 2013; e  
VI) demais temas relacionados às atividades da empresa estatal.  
 
Parágrafo único - É vedada a recondução do administrador que não participar de 
nenhum treinamento anual disponibilizado pela empresa nos últimos 2 (dois) anos.  
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SEÇÃO VI 
 

DEFESA DOS ADMINISTRADORES 
 
Art. 19 - Os Administradores e os Conselheiros Fiscais são responsáveis, na forma 
da lei, pelos prejuízos ou danos causados no exercício de suas atribuições.  
 
§ 1o - A empresa, por intermédio de sua consultoria jurídica ou mediante advogado 
especialmente contratado, deverá assegurar aos integrantes e ex-integrantes da 
Diretoria Executiva e dos Conselhos de Administração e Fiscal a defesa em 
processos judiciais e administrativos contra eles instaurados, pela prática de atos no 
exercício do cargo ou função, nos casos em que não houver incompatibilidade com 
os interesses da companhia.  
 
§ 2o - O benefício previsto acima aplica-se, no que couber e a critério do Conselho 
de Administração, aos membros do Comitê de Auditoria e àqueles que figuram no 
polo passivo de processo judicial ou administrativo, em decorrência de atos que 
tenham praticado no exercício de competência delegada pelos administradores e no 
interesse da companhia.  
 
§ 3o - A forma da defesa em processos judiciais e administrativos será definida pelo 
Conselho de Administração.  
 
§ 4o - Na defesa em processos judiciais e administrativos, se beneficiário da defesa 
for condenado, em decisão judicial transitada em julgado, com fundamento em 
violação de lei ou do Estatuto, ou decorrente de ato culposo ou doloso, ele deverá 
ressarcir à empresa todos os custos e despesas decorrentes da defesa feita pela 
empresa, além de eventuais prejuízos causados.  

 

 

SEÇÃO VII 
 

SEGURO DE RESPONSABILIDADE 
 
Art. 20 - A empresa poderá manter contrato de seguro de responsabilidade civil 
permanente em favor dos Administradores, na forma e extensão definidas pelo 
Conselho de Administração, para cobertura das despesas processuais e honorários 
advocatícios de processos judiciais e administrativos instaurados contra eles 
relativos às suas atribuições junto à empresa.  
 
Parágrafo único - Fica assegurado aos Administradores o conhecimento de 
informações e documentos constantes de registros ou de banco de dados da 
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empresa, indispensáveis à defesa administrativa ou judicial, em ações propostas por 
terceiros, de atos praticados durante seu prazo de gestão ou mandato.  
 

 
CAPÍTULO V 

 
DOS ÓRGÃOS ESTATUTÁRIOS 

 
SEÇÃO I 

 
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 
Art. 21 - O Conselho de Administração da Companhia, órgão de deliberação 
estratégica e colegiada da empresa, será composto por 8 (oito) membros, 
respeitando-se o percentual mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) de membros 
independentes, tudo com a observância dos requisitos e disposições da Lei Geral 
das Estatais e de seu regulamento, bem como do Acordo de Acionistas arquivado 
na Companhia.  
 
§ 1o - O mandato dos conselheiros será unificado e de 2 (dois) anos, eleitos e 
destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral, admitidas 3 (três) 
reconduções consecutivas.  
 
§ 2o - No prazo do parágrafo anterior, serão considerados os períodos anteriores de 
gestão ocorridos há menos de dois anos.  
 
§ 3o - Atingido o limite a que se referem os parágrafos anteriores, o retorno de 
membro do Conselho de Administração para a empresa só poderá ocorrer após 
decorrido período equivalente a um prazo de gestão.  
 
§ 4o - O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração se prorrogará 
até a efetiva investidura dos novos membros.  
 
§ 5o - Os cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Diretor-
Presidente não poderão ser acumulados pela mesma pessoa.  
 
§ 6o - Caberá aos empregados da Companhia a indicação de 1 (um) membro ao 
Conselho de Administração.  
 
§ 7o - No caso de vacância da função de Conselheiro de Administração, o Presidente 
do colegiado deverá dar conhecimento ao órgão representado e o Conselho 
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designará o substituto, por indicação daquele órgão, para completar o prazo de 
gestão do conselheiro anterior.  
 
§ 8o - A função de Conselheiro de Administração é pessoal e não admite substituto 
temporário ou suplente, inclusive para representante dos empregados. No caso de 
ausências ou impedimentos eventuais de qualquer membro do Conselho, o 
colegiado deliberará com os remanescentes.  
 
Art. 22 - O Conselho de Administração reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês 
e, extraordinariamente, por convocação de seu Presidente, de um terço (1/3) de 
seus membros ou quando solicitado pela Diretoria Executiva, e deliberará 
validamente com a presença mínima de 6 (seis) de seus membros.  
 
§ 1o - As reuniões do Conselho de Administração serão convocadas, mediante aviso 
escrito, facultada a via eletrônica, enviado com antecedência de 10 (dez) dias, 
contendo a pauta de matérias a tratar, informações pertinentes às matérias a serem 
tratadas, podendo, entretanto, ser dispensada a convocação se estiverem presentes 
todos os seus membros titulares.  
 
§ 2o - As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas pela maioria 
de votos dos conselheiros presentes, cabendo ao Presidente, em caso de empate, 
o voto de qualidade, respeitado o Acordo de Acionistas arquivado na Companhia.  
 
Art. 23 - O Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração serão 
escolhidos por seus pares, na primeira reunião do Conselho de Administração que 
se realizará após a eleição de seus membros, cabendo ao Vice-Presidente substituir 
o Presidente em suas ausências ou impedimentos.  
 
Art. 24 – Caberá ao Conselho de Administração:  
 
I) fixar a orientação geral dos negócios da Companhia;  
 
II) eleger e destituir os diretores da Companhia, com observância dos requisitos e 
disposições da Lei Federal nº 13.303/2016 e do seu regulamento;  
 
III) deliberar, previamente à sua celebração, sobre os contratos entre a Companhia 
e qualquer de seus acionistas ou empresas que sejam controladoras destes, sejam 
por eles controladas ou estejam sob seu controle comum, observado o disposto no 
parágrafo primeiro deste artigo, dispensando-se a deliberação do conselho nas 
hipóteses de celebração de contratos para a prestação de serviços públicos;  
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IV) deliberar, por proposta da Diretoria Executiva, respeitado o Acordo de Acionistas 
arquivado na Companhia, sempre que o valor envolvido for igual ou maior a 5% 
(cinco por cento) do Capital Social Integralizado da Companhia sobre: i) a aquisição, 
alienação ou oneração de ativos; ii) a constituição de ônus reais sobre bens do ativo 
permanente da Companhia; iii) a assunção de obrigações; iv) a celebração de 
negócios jurídicos em geral; v) a associação com outras pessoas jurídicas; vi) a 
prestação de garantia a terceiros; e, vii) a emissão de valores mobiliários, incluindo, 
mas não se limitando a debêntures, notas promissórias e certificados de recebíveis, 
desde que não conversíveis em ações, observado o disposto no parágrafo primeiro 
deste artigo;  
 
V) autorizar a alienação de bens do ativo não circulante, a constituição de ônus reais 
e a prestação de garantias a obrigações de terceiros;  
 
VI) identificar a existência de ativos não de uso próprio da empresa e avaliar a 
necessidade de mantê-los;  
 
VII) aprovar o Regulamento de Licitações e Contratos;  
 
VIII) deliberar, por proposta da Diretoria Executiva, sobre a obtenção de 
empréstimos e financiamentos, sempre que o valor for igual ou maior a 5% (cinco 
por cento) do Capital Social Integralizado da Companhia, quando demonstrada a 
compatibilidade com o Plano de Negócios Plurianual, o Orçamento Anual e taxas de 
mercado, observado o disposto no parágrafo primeiro deste artigo;  
 
IX) convocar a Assembleia Geral;  
 
X) fiscalizar a gestão da Diretoria Executiva, podendo examinar, a qualquer tempo, 
os livros e papéis da Companhia, bem como solicitar informações sobre os contratos 
celebrados ou em via de celebração, e sobre quaisquer outros fatos ou atos 
administrativos que julgar de seu interesse;  
 
XI) manifestar-se, previamente, sobre o relatório da administração e as contas da 
Diretoria Executiva da Companhia;  
 
XII) autorizar e homologar, de acordo com o Regulamento de Licitações e Contratos, 
a contratação de auditores independentes, bem como a rescisão dos respectivos 
contratos;  
 
XIII) deliberar, por proposta da Diretoria Executiva, sobre a proposta de destinação 
dos lucros do exercício, observado o disposto no parágrafo primeiro deste artigo, a 
ser submetida à deliberação da Assembleia Geral;  
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XIV) manifestar-se previamente sobre as propostas a serem submetidas à 
deliberação dos acionistas em Assembleia Geral;  
 
XV) aprovar a inclusão de matérias no instrumento de convocação da Assembleia 
Geral;  
 
XVI) deliberar, por proposta de Diretoria Executiva, sobre o plano de cargos e 
salários, bem como a política salarial da Companhia;  
 
XVII) manifestar sobre remuneração dos membros da Diretoria e participação nos 
lucros da empresa;  
 
XVIII) aprovar o Regulamento de Pessoal, bem como quantitativo de pessoal próprio 
e de empregos 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;  
 
XIX) opinar sobre proposta da Diretoria Executiva acerca de distribuição de 
dividendos, bem como sobre possíveis pagamentos de juros a título de remuneração 
do capital próprio;  
 
XX) aprovar as Políticas de Conformidade e Gestão de Riscos, Dividendos e 
Participações societárias, bem como outras políticas gerais da empresa;  
 
XXI) encaminhar à Assembleia Geral Extraordinária, proposta de reforma do 
Estatuto;  
 
XXII) realizar a autoavaliação anual de seu desempenho;  
 
XXIII) deliberar, por proposta da Diretoria Executiva, sobre o Orçamento Anual, que 
deverá refletir o Plano de Negócios Plurianual e as práticas de mercado, bem como 
qualquer investimento ou despesa não previstos no Orçamento Anual na hipótese 
de ocorrerem acontecimentos novos, imprevisíveis pelos acionistas e a eles não 
imputáveis, que possam refletir na economia ou na administração da Companhia e 
exijam a alteração das previsões orçamentárias, respeitando-se, em qualquer 
hipótese, as alçadas atribuídas aos órgãos de administração neste Estatuto e 
observado o disposto no parágrafo primeiro deste artigo;  
 
XXIV) deliberar, por proposta da Diretoria Executiva, sobre o Plano de Negócios 
Plurianual, observado o disposto no parágrafo primeiro deste artigo;  
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XXV) deliberar, por proposta da Diretoria Executiva, sobre o Plano de Organização 
da Companhia, observado o disposto no parágrafo primeiro deste artigo;  
 
XXVI) aprovar os negócios jurídicos que envolvam valores iguais ou superiores a 
1% (um por cento) do Capital Social Integralizado da Companhia, sempre que 
tenham por objeto ou impliquem, ainda que de forma indireta ou reflexa, em: i) 
obrigações não previstas em contratos; ou iii) celebração de acordos judiciais e 
extrajudiciais, observado o disposto no parágrafo primeiro deste artigo;  
 
XXVII) aprovar a prática de atos que importem em renúncia, transação ou 
compromisso arbitral.  
 
XXVIII) deliberar sobre doações a projetos culturais e artísticos, desportivos e 
paradesportivos, a fundos dos direitos da criança e do adolescente, fundo dos 
direitos do idoso, ou qualquer outro fundo existente ou que venha a ser criado e que 
representem deduções de ordem fiscal visando incentivos, desde que devidamente 
aprovados e enquadrados em leis específicas, quando os valores a serem 
destinados, por projeto, sejam iguais ou superiores a 0,05% (meio décimo por cento) 
do Capital Social integralizado da Companhia, por exercício social;  
 
XXIX) aprovar e divulgar Carta Anual e Carta de Governança Corporativa, na forma 
prevista na Lei nº 13.303/16;  
 
XXX) aprovar e fiscalizar o cumprimento das metas e resultados específicos a serem 
alcançados pelos membros da Diretoria Executiva;  
 
XXXI) avaliar, anualmente, resultados de desempenho, individual e coletivo, dos 
administradores e dos membros dos Comitês do Conselho, incluindo a análise de 
atendimento às metas aprovadas;  
 
XXXII) aprovar a instituição de comitês de assessoramento e os respectivos 
regimentos internos;  
 
XXXIII) criar comitês de suporte ao Conselho de Administração, para 
aprofundamento dos estudos de assuntos estratégicos, de forma a garantir que a 
decisão a ser tomada pelo colegiado seja tecnicamente bem fundamentada;  
 
XXXIV) eleger e destituir os membros de comitês de suporte ao Conselho de 
Administração;  
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XXXV) aprovar o Regimento Interno do Conselho de Administração e do Comitê de 
Auditoria, bem como o Código de Conduta e Integridade;  
 
XXXVI) aprovar a Política de Indicação que contenha os requisitos mínimos para 
indicação de membros do Conselho de Administração e de seus Comitês, do 
Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva;  
 
XXXVII) analisar, pelo menos trimestralmente, as demonstrações financeiras 
elaboradas periodicamente pela Diretoria Executiva;  
 
XXXVIII) decidir sobre os casos omissos neste Estatuto, com base na legislação em 
vigor.  
 
XXXIX) determinar a implantação e supervisionar os sistemas de gestão de riscos e 
de controle interno estabelecidos para a prevenção e mitigação dos principais riscos 
a que está exposta a empresa estatal, inclusive os riscos relacionados à integridade 
das informações contábeis e financeiras e os relacionados à ocorrência de 
corrupção e fraude;  
 
XL) aprovar o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT e o Relatório 
Anual das Atividades de Auditoria Interna – RAINT, sem a presença do Presidente 
da empresa;  
 
XLI) atribuir formalmente a responsabilidade pela área de Conformidade e Gestão 
de Riscos a membros da Diretoria Executiva;  
 
XLII) nomear e destituir os titulares da Auditoria Interna;  
 
XLIII) conceder afastamento e licença ao Diretor-Presidente da Empresa, inclusive 
a título de licença remunerada;  
 
XLIV) discutir, aprovar e monitorar decisões envolvendo práticas de governança 
corporativa, relacionamento com partes interessadas e Código de Conduta e 
Integridade; e  
 
XLV) estabelecer política de porta-vozes visando a eliminar risco de contradição 
entre informações de diversas áreas e as dos executivos da empresa; e,  
 
XLVI) deliberar sobre os casos omissos por este Estatuto, respeitado o Acordo de 
Acionistas arquivado na Companhia.  
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§ 1o - As deliberações relativas aos incisos “III”, “IV”, “VIII”, “XIII”, “XXIII”, “XXIV”,
“XXV” e “XXVI” do caput deste artigo serão obrigatoriamente precedidas de
pareceres do Comitê de Auditoria Estatutário, nos termos do artigo 25 deste 
Estatuto, os quais terão caráter consultivo, e não vinculante da decisão do Conselho 
de Administração.  
 
§ 2o - Sem prejuízo das competências previstas na Lei de Sociedades Anônimas e 
neste estatuto, compete ainda ao Conselho de Administração na forma da legislação 
vigente:  
 
I) discutir, aprovar e monitorar decisões envolvendo práticas de governança 
corporativa, relacionamento com partes interessadas, política de gestão de pessoas 
e código de conduta dos agentes;  
 
II) supervisionar os sistemas de gestão de riscos e de controle interno estabelecidos 
para a prevenção e mitigação dos principais riscos a que está exposta a Companhia, 
inclusive os riscos relacionados à integridade das informações contábeis e 
financeiras e os relacionados à ocorrência de corrupção e fraude;  
 
III) estabelecer política de divulgação de informações, em conformidade com a 
legislação em vigor e com as melhores práticas; e  
 
IV) avaliar os diretores conforme estabelecido na legislação vigente.  
 

 
SEÇÃO II 

 
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO 

 
Art. 25 - O Comitê de Auditoria Estatutário, o órgão de suporte ao Conselho de 
Administração no que se refere ao exercício de suas funções de auditoria e de 
fiscalização sobre a qualidade das demonstrações contábeis e efetividade dos 
sistemas de controle interno e de auditorias interna e independente, obedecerá às 
disposições previstas na legislação vigente.  
 
§ 1o - O Comitê de Auditoria Estatutário terá autonomia operacional e dotação 
orçamentária, anual ou por projeto, dentro de limites aprovados pelo Conselho de 
Administração, para conduzir ou determinar a realização de consultas, avaliações e 
investigações dentro do escopo de suas atividades, inclusive com a contratação e 
utilização de especialistas independentes.  
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§ 2o - O Comitê de Auditoria Estatutário será constituído por 3 (três) membros, em 
sua maioria independentes, escolhidos pelo Conselho de Administração, 
respeitando-se disposto no Acordo de Acionistas arquivado na Companhia.  
 
§ 3o - Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário serão eleitos para o mandato 
de 2 (dois) anos, não coincidente para cada membro, sendo destituído por voto 
justificado de maioria absoluta dos membros do Conselho de Administração, 
admitidas 1 (uma) recondução.  
 
§ 4o - O mandato dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário estender-se-á até 
a posse dos seus substitutos.  
 
§ 5o - No caso de vacância de membro do Comitê de Auditoria Estatutário, o 
Conselho de Administração elegerá o substituto para completar o mandato do 
membro anterior.  
 
§ 6o - O cargo de membro do Comitê de Auditoria Estatutário é pessoal e não admite 
substituto temporário. No caso de ausências ou impedimentos eventuais de 
qualquer membro do comitê, este deliberará com os remanescentes.  
 
§ 7o - Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário, em sua primeira reunião, 
elegerão o seu Presidente, ao qual caberá dar cumprimento às deliberações do 
órgão, com registro no livro de atas.  
 
§ 8o - Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário devem ter experiência 
profissional ou formação acadêmica compatível com o cargo, preferencialmente na 
área de contabilidade, auditoria ou no setor de atuação da empresa, sendo que pelo 
menos 1 (um) membro deve ter reconhecida experiência profissional em assuntos 
de contabilidade societária.  
 
§ 9o - É vedado a existência de membro suplente no Comitê de Auditoria Estatutário.  
 
§ 10 - O Conselho de Administração poderá convidar membros do Comitê de 
Auditoria Estatutário para assistir suas reuniões.  
 
§ 11 - O Comitê de Auditoria Estatutário deverá realizar pelo menos 1 (uma) reunião 
mensal.  
 
§ 12 - O Comitê de Auditoria Estatutário deverá apreciar as informações contábeis 
antes da sua divulgação.  
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§ 13 - As atas de reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário deverão ser 
divulgadas.  
 
§ 14 - Na hipótese de o Conselho de Administração considerar que a divulgação da 
ata possa pôr em risco interesse legítimo da companhia, apenas o seu extrato será 
divulgado.  
 
§ 16 - A restrição de que trata o parágrafo anterior não será oponível aos órgãos de 
controle, que terão total e irrestrito acesso ao conteúdo das atas do Comitê de 
Auditoria Estatutário, observada a transferência de sigilo.  
 
§ 17 - Caberá ao Comitê de Auditoria Estatutário examinar e opinar, em caráter 
consultivo, e não vinculante, acerca das proposições relativas aos incisos “III”, “IV”,
“VIII”, “XIII”, “XXIII”, “XXIV”, “XXV” e “XXVI” do caput do artigo 24 deste Estatuto.  
 
§ 18 - Caberá também ao Comitê de Auditoria Estatutário:  
 
a) opinar sobre a contratação e destituição de auditor independente, bem como 
supervisionar as suas atividades, avaliando sua independência, a adequação e 
qualidade dos serviços prestados;  
 
b) supervisionar as atividades desenvolvidas nas áreas de controle interno, de 
auditoria interna e de elaboração das demonstrações financeiras da empresa;  
 
c) monitorar a qualidade e a integridade dos mecanismos de controle interno, das 
demonstrações financeiras e das informações e medições divulgadas pela empresa;  
 
d) avaliar e monitorar, em conjunto com a administração e a área de auditoria 
interna, a adequação e divulgação das transações com partes relacionadas; e  
 
e) elaborar relatório anual com informações sobre as atividades, os resultados, as 
conclusões e as recomendações do Comitê de Auditoria Estatutário, registrando, se 
houver, as divergências significativas entre administração, auditoria independente e 
Comitê de Auditoria Estatutário em relação às demonstrações financeiras.  
 
f) avaliar e monitorar exposições de risco da empresa, podendo requerer, entre 
outras, informações detalhadas sobre políticas e procedimentos referentes a:  
 
f.1) remuneração da administração;  
 
f.2) utilização de ativos da empresa;  
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f.3) gastos incorridos em nome da empresa;  
 
§ 19 - Os estudos realizados pelo Comitê de Auditoria Estatutário, bem como as 
respectivas conclusões, além de serem compartilhados com o Conselho de 
Administração, deverão fazer parte dos pareceres dos órgãos sociais a serem 
apresentados aos acionistas.  
 
§ 20 - O Comitê de Auditoria Estatutário deverá se reportar diretamente ao Conselho 
de Administração e se manifestará por meio de decisão colegiada da maioria de 
seus membros, devendo os pontos de divergência constar dos pareceres a serem 
apresentados aos acionistas.  
 
§ 21 - O Comitê de Auditoria Estatutário deverá possuir meios para receber 
denúncias, inclusive sigilosas, internas e externas à empresa, em matérias 
relacionadas ao escopo de suas atividades.  
 

 
SEÇÃO III 

 
COMITÊ DE ELEGIBILIDADE 

 
Art. 26 - O Comitê de Elegibilidade, que visa auxiliar os acionistas na verificação da 
conformidade do processo de indicação e de avaliação dos administradores e 
conselheiros fiscais, é composto por 3 (três) membros e poderá ser constituído por 
membros de outros comitês, estatutários ou não, ou por qualquer pessoa, 
observados os mesmos requisitos contidos na Lei Geral das Estatais e no seu 
regulamento. Os membros do Comitê de Elegibilidade serão eleitos para o mandato 
de 2 (dois) anos, destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de Administração, 
admitidas 3 (três) reconduções consecutivas.  
 
§ 1o - Caberá ao Comitê de Elegibilidade:  
 
I) opinar, de modo a auxiliar os acionistas na indicação dos administradores e 
Conselheiros Fiscais, bem como acerca do preenchimento dos requisitos e a 
ausência de vedações para as respectivas; e  
 
II) verificar a conformidade do processo de avaliação dos administradores e dos 
Conselheiros Fiscais.  
 
§ 2o - O Comitê de Elegibilidade estatutário deliberará por maioria de votos, com 
registro em ata.  
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§ 3o - A ata deverá ser lavrada na forma de sumário dos fatos ocorridos, inclusive 
das dissidências e dos protestos, e conter a transcrição apenas das deliberações 
tomadas.  
 

 
SEÇÃO IV 

 
DA DIRETORIA EXECUTIVA 

 
Art. 27 - A Diretoria Executiva é o órgão executivo de administração e 
representação, cabendo-lhe assegurar o funcionamento regular da empresa em 
conformidade com a orientação geral traçada pelo Conselho de Administração.  
 
§ 1o - A Diretoria Executiva, respeitado o Acordo de Acionistas arquivado na 
Companhia, será constituída por 3 (três) membros, residentes no País, eleitos pelo 
Conselho de Administração, sendo 1 (um) Diretor-Presidente, 1 (um) Diretor de 
Operações e 1 (um) Diretor Administrativo-Financeiro. Serão investidos em seus 
cargos independentemente de prestação de garantia e desde que prestem os 
compromissos exigidos na Lei Geral de Estatais e seu regulamento.  
 
§ 2o - O mandato dos Diretores será de até 2 (dois) anos, sendo permitida até 3 
(três) reconduções. Os Diretores permanecerão em seus cargos até que seus 
sucessores devidamente eleitos sejam empossados.  
 
§ 3o - No prazo do parágrafo anterior serão considerados os períodos anteriores de 
gestão ocorridos há menos de 2 (dois) anos e a transferência de Diretor para outra 
Diretoria da mesma empresa estatal.  
 
§ 4o - 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.  
 
Art. 28 - Ocorrendo vacância, ou impedimento definitivo, de qualquer dos membros 
da Diretoria Executiva, o Conselho de Administração deverá reunir-se 
extraordinariamente em, no máximo, 15 (quinze) dias, para, mediante aprovação da 
maioria de seus membros, eleger novo Diretor.  
 
§ 1o - Em caso de vacância, ausência ou impedimentos eventuais do Diretor-
Presidente, o Conselho de Administração designará o seu substituto.  
 
§ 2o - O Diretor Administrativo-Financeiro e o Diretor de Operações substituem-se 
reciprocamente nos casos de vacância, ausência ou impedimentos eventuais.  
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§ 3o - Os membros da Diretoria Executiva farão jus, anualmente, a 30 (trinta) dias 
de licença remunerada mediante prévia autorização do Conselho de Administração, 
que podem ser acumulados até o máximo de dois períodos, sendo vedada sua 
conversão em espécie e indenização.  
 
§ 4o - Os membros da Diretoria Executiva não poderão se afastar do exercício do 
cargo por período superior a 30 (trinta) dias consecutivos, exceto em caso de licença 
remunerada ou licença autorizada pelo Conselho de Administração.  
 
Art. 29 - A Diretoria Executiva reunir-se-á, ordinariamente, pelo menos 1 (uma) vez 
por mês e, extraordinariamente, sempre que convocada pelo Diretor-Presidente ou 
por 2 (dois) Diretores, mediante aviso com antecedência mínima de 2 (dois) dias, o 
qual será dispensado no caso de estarem presentes todos os Diretores.  
 
Parágrafo único - A Diretoria Executiva deliberará validamente com a presença de 
seus 3 (três) membros. As deliberações serão tomadas pela maioria de votos dos 
diretores, cabendo ao Diretor-Presidente, em caso de empate, o voto de qualidade. 
A cada diretor presente conferir-se-á o direito a 1 (um) único voto, mesmo na 
hipótese de eventual acumulação de diretorias.  
 
Art. 30 - Compete à Diretoria Executiva a gestão corrente dos negócios da 
Companhia, obedecidos o Plano de Organização, o Plano de Negócios Plurianual e 
o Orçamento Anual, elaborados e aprovados de acordo com este Estatuto.  
 
§ 1o - Compete a Diretoria Executiva, respeitada as competências da Assembleia 
Geral, Conselho de Administração, e demais previsões contidas no Acordo de 
Acionistas, arquivado na Companhia, deliberar sobre negócios jurídicos, sempre 
que o valor envolvido for igual ou maior a 0,5% (meio por cento), e menor que 5% 
(cinco por cento) do Capital Social integralizado da Companhia;  
 
§ 2o - Compete a 2 (dois) ou mais Diretores, em conjunto, sendo um deles o Diretor-
Presidente ou o Diretor expressamente designado pelo Presidente e outro o Diretor 
da respectiva área a que a matéria se referir, respeitada as competências da 
Assembleia Geral, Conselho de Administração, Acordo de Acionistas arquivado na 
Companhia e Diretoria Colegiada, deliberar sobre negócios jurídicos, sempre que o 
valor envolvido for igual ou maior a 0,2% (dois décimos por cento), e menor que 
0,5% (meio por cento) do Capital Social Integralizado da Companhia; 
 
§ 3o - Compete a cada Diretor, individualmente, e desde que dentro das atribuições 
estatutárias de sua respectiva diretoria, deliberar sobre negócios jurídicos sempre 
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que o valor envolvido for inferior a 0,2% (dois décimos por cento) do Capital Social 
integralizado da Companhia;  
 
§ 4o - A Diretoria Executiva poderá delegar aos demais níveis gerenciais da 
Companhia, através de Resolução a ser ratificada pelo Conselho de Administração, 
competências de deliberação de matérias, em razão do valor, no que concerne aos 
limites de competência individuais ora atribuído aos Diretores, bem como a 
assinatura de contratos, convênios, termos de cooperação, enfim, qualquer 
instrumento que gere obrigação para a Companhia, desde que previamente 
aprovados dentro dos limites ora estabelecidos.  
 
§ 5o - O Plano de Negócios Plurianual da Companhia conterá os planos e as 
projeções para o período de 5 (cinco) exercícios financeiros, devendo ser revisado 
e atualizado a cada ano, e abordará em detalhe:  
 
a) as atividades e estratégias da Companhia, incluindo qualquer projeto relacionado 
a seu objeto social;  
 
b) os novos investimentos e oportunidades de negócios, incluindo em controladas e 
coligadas da Companhia; e  
 
c) os valores a serem investidos ou de outra forma contribuídos a partir de recursos 
próprios ou de terceiros e o respectivo cronograma físico- financeiro ou de embolsos 
e desembolsos.  
 
§ 6o - O Orçamento Anual da Companhia refletirá o Plano de Negócios Plurianual, e 
deverá detalhar as receitas, despesas operacionais, os custos e investimentos, o 
fluxo de caixa, o montante a ser destinado ao pagamento de dividendos, as fontes 
de recursos e outros dados que a Administração considerar necessários.  
 
§ 7o - O Plano de Organização, o Plano de Negócios Plurianual e o Orçamento Anual 
de funcionamento e de investimentos serão elaborados pela Diretoria Executiva, e 
submetidos, acompanhados da manifestação do Comitê de Auditoria Estatutário, à 
aprovação do Conselho de Administração.  
 
§ 8o - O Orçamento Anual será preparado e atualizado anualmente, até o término 
de cada exercício social, para vigorar no exercício social seguinte.  
 
§ 9o - Os mandatos em nome da Companhia deverão ser outorgados sempre a 
termo, por dois diretores em conjunto, sendo necessariamente um deles o Diretor-
Presidente e outro diretor da respectiva área a que a matéria se submeter.  
 

Página 151 de 163



23

Art. 31 - Compete à Diretoria Executiva, no exercício das suas atribuições e 
respeitadas as diretrizes fixadas pelo Conselho de Administração:  
 
I) 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 gestão;  
 
III) elaborar os orçamentos anuais e plurianuais da empresa e acompanhar sua 
execução;  
 
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 e ao Comitê de Auditoria;  
 
VII) autorizar previamente os atos e contratos relativos à sua alçada decisória;  
 
VIII) indicar os representantes da empresa nos órgãos estatutários de suas 
participações societárias;  
 
 
IX) submeter, instruir e preparar adequadamente os assuntos que dependam de 
deliberação do Conselho de Administração, manifestando-se previamente quando 
não houver conflito de interesse;  
 
X) cumprir e fazer cumprir este Estatuto, as deliberações da Assembleia Geral e do 
Conselho de Administração, bem como avaliar as recomendações do Conselho 
Fiscal;  
 
XI) colocar à disposição dos outros órgãos societários pessoal qualificado para 
secretariá-los e prestar o apoio técnico necessário;  
 
XII) aprovar o seu Regimento Interno;  
 
XIII) deliberar sobre os assuntos que lhe submeta qualquer Diretor; e  
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XIV) apresentar, até a última reunião ordinária do Conselho de Administração do 
ano anterior, plano de negócios para o exercício anual seguinte e estratégia de longo 
prazo atualizada com análise de riscos e oportunidades para, no mínimo, os 
próximos cinco anos.  
 
Art. 32 - Observado o disposto nos artigos precedentes, são atribuições dos 
membros da Diretoria Executiva:  
 
I) Diretor-Presidente:  
 
a) convocar e presidir as reuniões da Diretoria Executiva;  
 
b) acompanhar a programação executiva e a avaliação final dos resultados;  
 
c) representar a Companhia perante o poder concedente e empresas afins e em 
juízo e fora dele, podendo, para tanto, constituir procuradores “ad-negotia” e “ad-
judicia”, especificando os atos que poderão praticar nos respectivos instrumentos do 
mandato, observado o § 4o do art. 30;  
 
d) apresentar o relatório anual de administração da Companhia ao Conselho de 
Administração e à Assembleia Geral Ordinária;  
 
e) coordenar a elaboração do Plano Diretor de Distribuição de Gás Canalizado da 
Companhia elaborado pelo Diretor de Operações, bem como acompanhar a 
aplicação das metas estabelecidas, promovendo sua constante atualização;  
 
f) propor ao Conselho de Administração metas, instrumentos normativos e 
decisórios que definam as políticas de planejamento do sistema de Distribuição de 
Gás Canalizado da Companhia;  
 
g) propor ao Conselho de Administração, em conjunto com o diretor da área 
interessada, a criação e a extinção de cargos na estrutura da Companhia.;  
 
h) dirigir, supervisionar, coordenar e controlar as atividades e a política 
administrativa da empresa;  
 
i) coordenar as atividades dos membros da Diretoria Executiva;  
 
j) assinar, com um Diretor, os atos que constituam ou alterem direitos ou obrigações 
da empresa, bem como aqueles que exonerem terceiros de obrigações para com 
ela, podendo, para tanto, delegar atribuições ou constituir procurador para esse fim, 
observado o § 4o do art. 30;  
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k) expedir atos de admissão, designação, promoção, transferência e dispensa de 
empregados;  
 
l) baixar as resoluções da Diretoria Executiva;  
 
m) criar e homologar os processos de licitação, podendo delegar tais atribuições;  
 
n) conceder afastamento e licenças aos demais membros da Diretoria Executiva, 
inclusive a título de licença remunerada;  
 
o) designar os substitutos dos membros da Diretoria Executiva;  
 
p) manter o Conselho de Administração e Fiscal informado das atividades da 
empresa; e  
 
q) exercer outras atribuições que lhe forem fixadas pelo Conselho de Administração. 
  
II) Diretor Administrativo-Financeiro:  
 
a) planejar, coordenar e orientar as atividades econômico-financeiras, propondo 
diretrizes e normas para a sua execução;  
 
b) promover o acompanhamento do orçamento da Companhia, de acordo com os 
planos e programas estabelecidos;  
 
c) gerenciar a arrecadação das receitas operacionais;  
 
d) promover a captação de recursos financeiros, quando necessários;  
 
e) administrar a aplicação dos recursos financeiros;  
 
f) efetuar o pagamento dos compromissos financeiros assumidos pela Companhia, 
observando as formalidades legais, administrativas, orçamentárias e contratuais, 
interagindo com os demais órgãos da empresa e com as partes envolvidas;  
 
g) elaborar as demonstrações contábeis;  
 
h) empreender estudos e propor alternativas que objetivem o equilíbrio econômico-
financeiro dos planos de benefício previdenciário e de assistência à saúde 
patrocinados pela Companhia;  
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i) coordenar a elaboração, em conjunto com o Diretor de Operações, do Orçamento 
Anual e do Plano de Negócios Plurianual da Companhia, a serem submetidos à 
aprovação do Conselho de Administração;  
 
j) coordenar o desenvolvimento de estudos de caráter organizacional, prestando 
assessoramento específico para a solução de problemas administrativos a todas as 
áreas da empresa;  
 
k) planejar, coordenar e manter o controle das atividades administrativas; e  
 
l) gerir e manter os recursos de informática da Companhia.  
 
III) Diretor de Operações:  
 
a) executar o Plano Diretor de Distribuição de Gás Canalizado da Companhia;  
 
b) planejar, coordenar e manter o controle das atividades de operação, manutenção 
e modernização do sistema de Distribuição de Gás Canalizado e a sua eventual 
expansão;  
 
c) orientar e acompanhar a elaboração e implantação de normas, métodos e rotinas 
operacionais, de acordo com as metas estabelecidas;  
 
d) acompanhar as atividades da área no que se refere à sua participação no 
programa de expansão;  
 
e) operar e manter o serviço de Distribuição de Gás Canalizado;  
 
f) estudar e promover a introdução de novas tecnologias e serviços na Companhia;  
 
g) planejar e coordenar as atividades de comercialização dos serviços;  
 
h) realizar análise do mercado visando a melhoria da qualidade dos serviços 
existentes;  
 
i) comercializar os serviços e suas facilidades, administrando o faturamento dos 
serviços prestados, efetuando o planejamento do desenvolvimento dos serviços e 
operacionalizando sua implementação;  
 
j) acompanhar e supervisionar o atendimento aos usuários em suas solicitações;  
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k) planejar a expansão dos serviços de Distribuição de Gás Canalizado da 
Companhia;  
 
l) planejar e coordenar a aquisição de bens, equipamentos, serviços e obras, 
promovendo os respectivos procedimentos licitatórios; e  
m) estabelecer, implantar e controlar as diretrizes, planos, padrões e metas de 
Segurança, Meio Ambiente e Saúde da Companhia.  
 

 
SEÇÃO V 

 
DO CONSELHO FISCAL 

 
Art. 33 - O Conselho Fiscal, órgão permanente de fiscalização, é composto de 3 
(três) membros efetivos e respectivos suplentes eleitos pela Assembleia Geral 
Ordinária com observâncias das regras contidas na Lei de Sociedades Anônimas, 
Lei Geral das Estatais e seu regulamento, para um mandato de 2 (dois) anos, 
permitidas 2 (duas) reconduções consecutivas.  
 
§ 1o - Atingido o limite a que se refere o caput, o retorno de membro do Conselho 
Fiscal na empresa, só poderá ser efetuado após decorrido prazo equivalente a um 
prazo de atuação.  
 
§ 2o - Os membros do Conselho Fiscal serão investidos em seus cargos 
independentemente da assinatura de termo de posse, desde a respectiva eleição.  
 
§ 3o - Na primeira reunião após a eleição, os membros do Conselho Fiscal 
escolherão o seu Presidente, ao qual caberá dar cumprimento às deliberações do 
órgão, com registro no livro de atas e pareceres do Conselho Fiscal.  
 
§ 4o - Os membros do Conselho Fiscal serão substituídos em suas ausências ou 
impedimentos eventuais pelos respectivos suplentes.  
 
§ 5o - Na hipótese de vacância, renúncia ou destituição do membro titular, o suplente 
assume até a eleição do novo titular.  
 
Art. 34 - O Conselho Fiscal reunir-se-á, ordinariamente, 1 (uma) vez por mês e, 
extraordinariamente, sempre que convocado pelo Conselho de Administração, 
Diretoria Executiva ou por qualquer de seus membros efetivos, com as atribuições, 
competências, deveres e responsabilidades estabelecidos em lei.  
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Parágrafo único - Compete ao Conselho Fiscal:  
 
I) 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 Assembleia 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;  
 
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 Assembleia Geral, os erros, fraudes ou crimes que descobrirem, e 
sugerir providências;  
 
V) convocar a Assembleia Geral Ordinária, se os órgãos da 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) examinar o RAINT e PAINT;  
 
X) assistir às reuniões do Conselho 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 trabalho anual;  
 
XII) realizar a autoavaliação anual de seu desempenho; e,  
 
XIII) acompanhar a execução patrimonial, financeira e orçamentária, podendo 
examinar livros, quaisquer outros documentos e requisitar informações.  
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CAPÍTULO VI 
 

UNIDADES INTERNAS DE GOVERNANÇA, CONFORMIDADE E GESTÃO DE 
RISCOS 

 
SEÇÃO I 

 
ESTRUTURA BÁSICA 

 
Art. 35 - A empresa terá auditoria interna e área de Conformidade e Gestão de 
riscos.  
 
Art. 36 - O Conselho de Administração estabelecerá Política de Seleção para os 
titulares dessas unidades.  
 

 
SEÇÃO II 

 
AUDITORIA INTERNA 

 
Art. 37 - A Auditoria Interna deverá ser vinculada ao Conselho de Administração, 
diretamente.  
 
Art. 38 - À Auditoria Interna compete:  
 
I) executar as atividades de auditoria de natureza contábil, financeira, orçamentária, 
administrativa, patrimonial e operacional da empresa;  
 
II) propor as medidas preventivas e corretivas dos desvios detectados;  
 
III) verificar o cumprimento e a implementação pela empresa das recomendações 
ou determinações da Secretaria de Estado de Controle e Transparência – SECONT, 
do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - TCEES e do Conselho Fiscal;  
 
IV) outras atividades correlatas definidas pelo Conselho de Administração; e  
 
V) aferir a adequação do controle interno, a efetividade do gerenciamento dos riscos 
e dos processos de governança e a confiabilidade do processo de coleta, 
mensuração, classificação, acumulação, registro e divulgação de eventos e 
transações, visando ao preparo de demonstrações financeiras.  
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Art. 39 - Serão enviados relatórios trimestrais ao Comitê de Auditoria sobre as 
atividades desenvolvidas pela área de auditoria interna.  
 

 
SEÇÃO III 

 
ÁREA DE CONFORMIDADE E GESTÃO DE RISCOS 

 
Art. 40 - A Companhia terá uma área de conformidade e gestão de riscos, vinculada 
diretamente ao Diretor-Presidente, que poderá ser conduzida por ele próprio ou por 
outro Diretor.  
 
§1o - Em situações em que houver suspeita do envolvimento do Diretor-Presidente 
em irregularidades ou quando este deixar de adotar as medidas necessárias em 
relação � situação a ele relatada, a área de Conformidade e Gestão de Riscos 
poderá se reportar diretamente ao Conselho de Administração.  
 
§ 2o - Serão enviados relatórios trimestrais ao Comitê de Auditoria Estatutário sobre 
as atividades desenvolvidas pela área de Conformidade e Gestão de Riscos.  
 
§ 3o – À área de Conformidade e Gestão de Riscos compete:  
 
I) propor políticas de Conformidade e Gestão de Riscos para a empresa, as quais 
deverão ser periodicamente revisadas e aprovadas pelo Conselho de 
Administração, e comunicá-las a todo o corpo funcional da organização;  
 
II) verificar a aderência da estrutura organizacional e dos processos, produtos e 
serviços da empresa às leis, normativos, políticas e diretrizes internas e demais 
regulamentos aplicáveis;  
 
III) comunicar à Diretoria Executiva, aos Conselhos de Administração e Fiscal e ao 
Comitê de Auditoria a ocorrência de ato ou conduta em desacordo com as normas 
aplicáveis à empresa;  
 
IV) verificar a aplicação adequada do princípio da segregação de funções, de forma 
que seja evitada a ocorrência de conflitos de interesse e fraudes;  
 
V) verificar o cumprimento do Código de Conduta e Integridade, bem como promover 
treinamentos periódicos aos empregados e dirigentes da empresa sobre o tema;  
 
VI) coordenar os processos de identificação, classificação e avaliação dos riscos a 
que está sujeita a empresa;  
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VII) coordenar a elaboração e monitorar os planos de ação para mitigação dos riscos 
identificados, verificando continuamente a adequação e a eficácia da gestão de 
riscos;  
 
VIII) estabelecer planos de contingência para os principais processos de trabalho da 
organização;  
 
IX) elaborar relatórios periódicos de suas atividades, submetendo-os à Diretoria 
Executiva, aos Conselhos de Administração e Fiscal e ao Comitê de Auditoria;  
 
X) disseminar a importância da Conformidade e do Gestão de Riscos, bem como a 
responsabilidade de cada área da empresa nestes aspectos; e  
 
XI) outras atividades correlatas definidas pelo Diretor-Presidente.  

 
 

CAPÍTULO VII 
 

DA ALIENAÇÃO DE CONTROLE 
 
Art. 41 - A alienação de Controle da Companhia, tanto por meio de uma única 
operação, como por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob a 
condição de que o Adquirente se obrigue a efetivar a oferta de aquisição das ações 
dos demais acionistas da Companhia, de forma a assegurar-lhe tratamento 
igualitário àquele dado ao Acionista Controlador Alienante, assegurando o 
pagamento do mesmo valor pago ao Acionista Controlador.  
 
 

CAPÍTULO VIII 
 

DO EXERCÍCIO SOCIAL E DA POLÍTICA DE DIVIDENDOS 
 
Art. 42 - O exercício social coincidirá com o ano civil, encerrando-se a 31 de 
dezembro de cada ano.  
 
Art. 43 - Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, 
os prejuízos acumulados e a provisão para o imposto sobre a renda.  
 
Parágrafo único - Os dividendos do exercício só serão distribuídos depois de 
efetuada a dedução da reserva legal, esta na base de 5% (cinco por cento) do lucro, 
até o máximo previsto em lei.  
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Art. 44 - Os acionistas têm direito de receber, como dividendo obrigatório, em cada 
exercício, no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado de 
acordo com o disposto no art. 202 e seus parágrafos, da Lei de Sociedades por 
Ações.  
 
Parágrafo único - Por deliberação do Conselho de Administração poderão ser 
atribuídos juros sobre o capital próprio, conforme previsto no inciso XIX, do art. 24, 
deste Estatuto, os quais poderão ser compensados na distribuição dos dividendos 
obrigatórios.  
 
Art. 45 - Os dividendos serão pagos dentro do prazo máximo de 60 (sessenta) dias, 
a contar da data de realização da Assembleia Geral que autorizar a sua distribuição, 
ou em conformidade com a deliberação da Assembleia, cabendo à Diretoria 
Executiva, respeitado esse prazo, determinar as épocas, lugares e processos de 
pagamento.  
 
Parágrafo único - Os dividendos não reclamados no prazo de 3 (três) anos, 
contados da data em que tenham sido postos à disposição do acionista, reverterão 
em benefício da Companhia.  
 
Art. 46 - A participação dos empregados nos lucros ou resultados da Companhia, 
obedecerá aos critérios autorizados pela Diretoria Executiva com base nas diretrizes 
aprovadas pelo Conselho de Administração e limites estabelecidos, na forma da 
legislação específica.  
 
Art. 47 - Compete à Assembleia Geral fixar, anualmente, os limites de participação 
dos diretores nos lucros da Companhia, observado o disposto no parágrafo único 
do artigo 190 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976.  
 

 
CAPÍTULO IX 

 
RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 

 
Art. 48 - A Companhia, seus acionistas, Administradores e os membros do Conselho 
Fiscal, obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, perante o Centro de 
Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (“CAM-CCBC”),
toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada 
com ou oriunda, em especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação, 
violação e seus efeitos, das disposições contidas na Lei de Sociedades por Ações, 
no Estatuto Social da Companhia, bem como nas demais normas aplicáveis, sendo 
regida a arbitragem de acordo com o seu Regulamento, constituindo-se o tribunal 
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arbitral de 3 (três) árbitros, indicados na forma do citado Regulamento, sendo um 
indicado por cada parte e o terceiro de comum acordo por ambos os árbitros.  
 
§ 1o - A arbitragem deverá ser conduzida em português, de acordo com as leis 
brasileiras, tendo sede na cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo.  
 
§ 2o - Sem prejuízo da validade desta cláusula arbitral, o requerimento de medidas 
de urgência pelas partes, antes de constituído o Tribunal Arbitral, deverá ser 
remetido ao Poder Judiciário. Fica eleito o foro da cidade de Vitória, Estado do 
Espírito Santo para dirimir qualquer medida de urgência, renunciando os acionistas, 
por si e seus sucessores, a qualquer outro foro que tenha ou venha a ter, por mais 
privilegiado que seja.  
 

 
CAPÍTULO X 

 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 49 - A dissolução e a liquidação da Companhia far-se-ão de acordo com o que 
dispuser a Assembleia Geral, obedecidas as disposições legais em vigor. 

Página 162 de 163



MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Eu, LISSANDRO GUSTAVO DILKIN, com inscrição ativa no CRC/RS, sob o n° 086997, expedida em 18/03/2011, 

inscrito no CPF n° 95997989020, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções 

administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

CPF N° do Registro Nome

95997989020 086997

Página 163 de 163

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

LISSANDRO GUSTAVO DILKIN

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/10/2020 12:01 SOB Nº 20200598953. 
PROTOCOLO: 200598953 DE 15/10/2020. 
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12004944020. CNPJ DA SEDE: 34307295000165. 
NIRE: 32500050232. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 15/10/2020. 
COMPANHIA DE GÁS DO ESPÍRITO SANTO - ES GÁS

PAULO CEZAR JUFFO 
SECRETÁRIO-GERAL 

www.simplifica.es.gov.br


