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TLTtJLO I 

DA CONsTITUIcAO, NATUREZA, VINQIJLAQAO, DURAcAO,  SEDE, 
OBJETIVOS E COMPETENCIAS COMPLEMENTARES 

Art. 1 0 . A Conipanhia do Planejarnento do Distrito Federal - CODEPLAN, institulda 
pals alinea "a" do art. 15 da Lei no 4.545, do 10 de dezembro do 1964, e constituida 
por escritura PUblica, do 5 do dezembro do 1966, publicada no Diêrio Oficial da Uniao, 
do 26 do dezernbro de 1966 é empresa pibIica de direito privado, sob a forma do 
sociedade par açoes, regida pela Lei no 6.404, do 15 do dezémbro do 1976, pals Lei 
Federal n° 13.303 do 30 do junho de 2016, polo Decreto Distrital no 37.967 do 20 do 
janeiro de 2017 e For Iegislaçao complementar que Ihe for aplicâvel e palo presente 
Estatuto. 

Parãgrafo ünico. A Companhia Integra a adrninistraçao indirota do Distrito Federal 
na forma cia Lei no 4.545, de lode dezembrode 1964, art, 3 0  inciso II §1 0  e 20 , corn 
vinculação estabelecida conforrne logislaçao vigente. 

Art. 2.  A Companhia, corn prazo do duraçao indeterminado, tern sede e foro em 
Brasilia. 

Parigrafo Onico. A Companhia poderá instalar agendas e escritórios em qualqtier 
parte do territOrio nacional, cuando a execuçao do serviços contratados o exigirem. 

Art. 3 0 . A Companhia tern por objetivo: 

I. realizar a promover pesquisas e estudos 000n6micos, sociais, domogréficos, 
cartogréficos, georeferenciados, urbanos e ambientais para subsidiar 0 Governo 
do Distrito Federal na forrnuiaçao do politicas püblicas, do pianejamento 
governamental, do prograrnas Fare o desenvolvimento do Distrito Federal, cia 
Regiao Integrada do Desenvolvirnento do Distrito Federal e Entorno — RIDE ode 
outras areas de infiuênciado territOrio distrital; 

II. disponibilizar conheciniento e informaçoes resultantes de pesquisas, estudos a 
do acervo, para formulaçao de politicas pUblicas C preparação do pianos e 
programas do governo; 	 - 

Ill. avallar resultados a impactos do politicas páblicas do Governo do Distrito 
Federal; 

IV. fornecer subsidios tÔcnicos para a formulaçao do politicas pUblicas e pars a 
preparaçao do pianos e programas do governo; 

V. identificar, analisar a diagnosticar problomas estruturais, econOrrticos, socials, 
urbanos a arnbientais do Distrito Federal, da RIDE edo outras &eas do infiuência 
do territOrio distrital; 	- 

VI. articular e promover a intercamblo do informaçaos e conhecimentos corn 
instituiçOes püblicas a privadas, nacionais e internacionais: 

VII. produzir e organizer as inforrnaçoes soclais e economcas relativas 30 território 
do Distrito Federal; 
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VIII. participar do Sistema de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal - 
SISPLAN e oferecer subsidios e apolo ao Sistema do Informação Territorial e 
Urbana do Distrito Federal— SITU IRS; 

IX: prestar consultoria técnica A Administraçäo do Distrito Federal; 

X. gerir e executar o Sistenia do Informaçoes Estatisticas do Distrito Federal - 
SIEOF; 

XI. apoiar a Secretaria do Estado de Planejamento, Orçarnento e Gestâo do Distrito 
Federal - SEPLAG no acompanhamento a analise periodioa dos resultados 
pactuados no Modelo de Gestao pairs Resultados do Distrito Federal, e 
especificamente, proceder a analise do conjuntura, cia cenario a de indicadores 
estrategicos; 

XII. participar da Tnfraostrutura do Dados Espaclais do Distrito Federal - !DE/DF, 
conformedispoco Decreto no 37.612/2016. 

Art. 4°. A Companhia possui competencias complenlentares definidas no Decreto 
Distntal no 24.110, de 1 0  do outubro do 2003, alterado polo Decreto Distrital n o  
38952/2018, do 26 do marco 03 de 2018 qua dispoern sobre a Central do 
Atendimento ao Cidadao do Distrito Federal - Central 156. 

TITLILO II 

DAS DIRETRIZES 

Art. 50 . A Cornpanhia observe as regras do governanqa corporative, do transparéncia, 
de compos;ço cia adrnrnustraçao e mecanismos pars sua proteçâo, todos constantos 
cia Lei Federal no 13.303/2016. 

Art. 6°. A Companhia dispöè de area de Conformidade e Gestao do Riscos, born como 
de urn programs do integndade compativeis corn o porte eoonomrco e a complexidade 
de suas operaçOes e qua atendam, corn as adaptag6es cabiveis, ao disposto no artigo 
90  da L& Federal no 13.303, cia 30 do junho do 2016, bern corno 20 previsto no art 5 0  
do Decreto no 39.957 do 20 de janoiro do 2017. 

§1 0 —A area de Conforrnjdade e Gèstão de Riscos é vinculada a Presidéncia e liderada 
par diretor estatutârio indicado pelo Conselho do Administraçao. 

§20  - A area do Conforrnidadé e Gestao de Riscos devorá reportar-se diretarnente ao 
Conseiho do Administraçao em sutuaçOes em qua so suspeite do envolvirnento do 
Presidente em irregularidados ou quando este so turtar a obrlgaçao de adotar niedidas 
necessárias em relaçäo a situaçAo a ele relatada. 

Art. 70 . A Codeplan adota regras de estrutura e práticas de gestao do riscos a controle 
interno qua abranjam: 
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I. ação dos aciministradores e empregados, por meio da implernentagao cotidiana 
do práticas do controle interno, em conformidade corn o Código de Etica e 
Integridade da Cornpanhia; 

H. area responsáveJ pela verificaçao de cumprimento do obrigaçoos e de gestao do 
riscos; 

IlL auditoria interne. 

TITULO III 

DO CAPITAL SOCIAL E DAS AcOES 

Art 8 0 . 0 capital social da Companhia é do R$12.233.72760 (doze milhaes, duzentos 
o trinta e trés mu, setecentos e vinte e sete reais 0 sessenta centavos), divididos em 
1223.372.760 (urn bilho, duzentos.e vinte e trés mithoes, trezentos e setenta e dois 
ml! e setecontos e sessenta) açoos ordnárias nominativas, no valor nominal do 
R$001 (urn centavo) cada açäo. 

Paragrafo Unico. 0 Conselho do Administracac, indeperidentemente do reformat 
estatutária, podorá apro'iar o aumento do capital social, em valor ou em nUmero do 
açoes quo não exceda a 10 (dez) vezes Os atuais. 

Art. 90 . As açOes da Companhia poderao ser adquiridas por autarquias, empresas 
publicas, sociedade do economia mista a fundaçoes institurdas pelo Poder Publico 
cabendo so Distrito. Federal a detonçâo do, polo menos, 51% (cinquenta e urn por 
cento) do capital social. 

Parâgralo ünico. Ficarao suspensas as transferéncias do açôes nos 10 (dez) dies 
quo antecederern as Assemblelas Gerais. 

Art. 10. A cada açao ordinãria nominative ccJrresponderá 01 (um) voto nas 
deliberaçaes da Assembisia Coral. 

Paragrafo ünico. E facultada a emissäo do certificados de mCilUplos do açOes e, 
provisoriamonte, cautelas que as representem. 

Art. 11. A capitalizaçâo da reserve proveniente do reavaliaçâo dos ativos e de lucros 
far-se-a proporcionalmente a participaçäo acionâria. 

Art. 12. A Empresa pUblica näo podera: 

I. lançar debentures ou outros titulos ou valores mobillérios, conversfveis em 
açOes; o 

II. emitir partes beneficiárias. 
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T(TULO IV 

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

Art. 13. A CODEPLAN tern a seguinte estrutura organizacionat: 

- Orgâos do Adrninistraçao Superior: 
a) Assemblela Geral; 
b) Conseiho tie Administraçao; 
C) Consetho Fiscal; 
ci) Diretoria Colegiada. 

II - órgão deapolo ao Consoiho do Admiriistraçäo: Auditoria Interne; 

Ill - ôrgãós de Direçao Superior: 

a) Presidéncia; 
b) Diretoria Adrnnistrativa e Financeira; 
c) Diretoria tie Estudbs e Politicos Socials; 
d) Diretoña de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas; 
e) Diretoria do Estudos Urbanos e Ambientais. 

Capitulo I 

DOS ÔRGAOS DE ADMINISTRAcA0 SUPERIOR 

Seçao I 

DA ASSEMBLEIA GERAL 

Art. 14. A Assemblela Gera[, Orgâo tie deliberaçâo coleliva, composta do acionistas 
do Cornpanhia, será convocada, instalada e terá seu funcionamentO do acordo corn a 
Lei n. 06.404/76,  a Lei no 13.303/16,0 Decreto Distrital no 37.967117 e esth Estatuto, 
corn poderes para decidir sabre o objetivo do Companhia e tomar as resoluçaes quo 
julgar convenientos a sua defesa e ao seu desenvolvimento. 

Art. 15, Na Assembleia Geral, Os acionistas paderao fazer-so representarmediante 
mandato expresso, cujo instrurnento ficará arquivado no Companhia. 

Art. 16. As Assemblelas Corals serao abertas e prosididas polo acionista niajoritàrio, 
cabendo a este a escoiha tie urn dos presontes para seoretariar as trabathos, dos 
quais serão lavradas as respectivas atas. 

Art. 17. A Assemblia Gera[ compete, privativamente 

I. reformar 0 Estatuto Social do Companhia; 
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II. eleger ou destituir, a qualquer tempo, os niembros do Conselbo de 
Adniinistraçao e do Conseiho Fiscal e setis respectivos suplentes; 

Iii. tomar, anualmente, as contas dos administradores da Companhia e deliberar 
sobre o balanço anual e denials demonstraçOes financeiras por eles 
apresentadas e sabre o parecer do Conseiho Fiscal; 

IV. suspender o oxerciclo dos direitos do acionistas, conforme art. 120 da Lei n.° 
6.404/76; 

V. deliberar sabre a destinacao do lucro liquido do exercicio e a distribuiçao dos 
dividendos, ou a destinaçâo de prejuizos eventuais, nos termos dos arts. 50 e 51 
deste Estatuto; 

VI. deliberar sobre a transforrnaçao, fusâo, incorporaçao e cisão da companhia, sua 
dissoluçáo e liquidação, elegei e destituir liquidantes e julgar-Ihes as contas, na 
forma da lei; 

VII. deliberar sobre a avaliaçao de bens corn os quais 0 acionista concorre para a 
formaçâo do capital social; 

VIII. aprovar a reavaliaçao do capital social; 

IX. autorizar a Companhia a fazer doaçoes do bens imôveis, medianto parocer 
conclusivo do Consetho de Administracao: 

X. fixer remuneraçao dos diretores e dos mernbros dos Conselbos de 
Administraçao e Fiscal, conforme art. 152 da Lei n.° 6.404/76. 

Art. 18. A Asseriibleia Coral Qrdjnãria reunir-se-á anualmente, ate o dia 30 de abril, a 
firn de tomar as contas dos Administradores, exarninar, discutir e votar as 
demonstraçOos financeiras, deliberar sabre a dostinação do lucro lfquido do exerciclo 
0 a distribuiçao do dividendos aos acionistas, eleger Os membros dos Conselhos do 
Adrninistraçao e Fiscal, aprovar a reavaliaçao do capital social e exercer as demais 
atribuiçOes quo the são conferidas na forma da lei e deste Estatuto. 

Art. 19. AAssembleia Geral poderá se reunir, extraordinariamerite, nos demais casos 
não previstos no art. 132 da Lei no 6.404176, mediante convocação: 

I. do Conselho do Adrninistraçao, polo seu Presidente ou qualquer urn do seus 
mem bros; 

II. da Diretorla Colegiada ou do Presidente da Companhia; 

Ill, do Conseiho Fiscal, nos termos do inciso V do art. 163 da Lei fl. 0  6.404/76; 

IV. de acionistas, nos casos das alineas "b" e c" do parágrafo Unico do art. 123 da 
Lei n.° 6.404/76. 

Seção If 

DO CONSELHO DE ADMINISTRAQAO 

Art. 20. 0 Conselho de AdministraçAo, ôrgo do deliberaçao coletiva, responsável 
pal orientaçâo e controle da gestão dos negócios da Conipanhia, é composto do 07 
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(sets) membros efetivos cleitos pole Assemblela Geral e por ala destituiveis a 
qualquer tempo. 

§ 10 Os membros do Conselbo de Administração serão eloitos dentré pessoas 
naturals, residentes no Distrito Federal, reputaçao ilibada, alem de formaçäo 
acadêniica ou experiëncia protissional compativeis com a responsabilidade e a 
complexidade do exercicio cia funçäo, demonstradas niediante apresentagão de 
curriculo e quo no sejam entre si, ou corn relaçao aos membros cia Diretoria, parentes 
consanguineos ate o terceiro grau, observando-se, inclusive, o disposto no art 147, e 
seus parágratos, da Let it 0  6404176. - 

§ 2° A  indibaçâo, eleiçao e posse do adninistrador são condicionadas a apresentaçâo 
do declaraçao quarto At auséncia do enquadramento nos h!poteses de ino!egibihdade 
do Iegislaçao federal. 

§ 30 São vedadas a incftcaçao e a oIeição de adrninistrador que, nos Ultimos trés anos, 
tenha tirmado contrato cu parceria como fornecedor Cu coruprador, demandante ou 
otertante, do bens ou serviços de qualquer natureza corn o ante publico controtador 
ou corn a propna empress estate[, ou tenba sido dirigente estatutário de partido politico 
ou titular de rnandato eletivo do qualquer ente cia fedoracAo, ainda qua licenciado do 
cargo, ou ainda representante do orgao regulador act qual a empresa estatal esteja 
sujoita ou qua tenha qualquer conflito de interesse pessoal corn a Administraçao 
PUblica distrital, direta ou Indireta. 

§ 40  Dentre os membros do Conselbo, urn será ropresentante dos empregados, 
escoihido pelo voto destes, em eleiçao direta, organizada pela Ernpresa, em conjunto 
corn as entidades sindicais que as representem, nos termos do paragrafo unico do art 
140 do Lei if 6.404176, e terã sua indicaçâo aprovada pals Assembieia Carat. 
§ 50 Oentre as membros do Conselho, urn serã indicado pela Secretarial de Estado cia 
Planejamento a Orçamonto, e terá sue indicação aprovada pal Assembicia Goral. 

§ 6° Dentre Os eleitos, urn membro será o Presidente cia Cornpanhia cia Planejamento 
do Distrito Federal. 

§ 70  0 mandato dos membros eteitos é de 02 (dois) arms, permitida a reeleiçao. 

§ 6° 0 prazo do gestao do Conseiho de Adrninistraçao Se estende ate a realização da 
reuniäo ordinária do Assemblela Geral. 

§ 90  Os niembros do Conseiho do Administraço Se investirâo no cargo por termo do 
posse especialmente tavrado, quo sore por eles assinado. 

§ 100 Conselheiro eteito qua, porqualquer motivo, deixar do assinar oterrno do posse 
nos 30 (trinta) dies qua so sucederem a eleiçao terá 0 ato cia posse tornado scm efoito, 
salvo motivo do força rnaior, tempestivamente justificado e aceito polo Consetho do 
Administraçào. 

Art. 21. 0 Presidents do Conseiho de Administraçao a sea substituto eventual serao 
indicados dentre seus membros, polo proprio Consetho de Adrninistração, na primeira 
reuniâo apôs suas qfetivas posses. 

§ 10 No caso do vacancia do cargo de Presidente, 0 scu substituto exercerá a mandato 
ate a realizaçâo do proxima Assemblela Gera), qua elegera a novo Presidents pare 
completer o periodo do mandato vago. 
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Art. 22: 0 Conselho do Administraçào reunir-se-á, ordinariamonte, 01 (uma) vez por 
rnâs e, extraordinariamente quando corivocado por seu President. 

§ 1° A ausencia injustificada a 02 (duas) reuniOes ordinârias consecutivas, ou a 04 
(quatro) arternadas, no mesmo exercicio, implicarii na vacância automática do cargo. 

§ 2 0  0 prazo para justificative do ausència sari do 10 (dez) dias contados da data da 
re U niao. 

§ 30  As deliberaçoes do Conselbo do Administraçao terào validade, so aprovadas pals 
maioria simples dos votos de seas membros, exigido a quOrum" minimo de 04 
(quatro) Conseiheiros, cabendo 30 Presidents, alérn do voto comum, o voto de 
qualidade. 

§ 40 Os Diretores cia Companhia qua forem convidados a tomar parte das reuniOes do 
Orgao nao terao direito a voto. 

Art. 23. Das reuniOes do Conseiho do Administraçâo Iavrar-se-5o atas, quo serâo 
assinadas pelos membros presontes. 

Paragrafo ünico. As atas quo contiverern deiiberaçOes destinadas a produzir efeitos 
perante terceiros, ou quando assim detarrninar o Conseiho, seräo arquivadas no 
Registro do ComOrcio e publicadas na Integra, no Orgào oflcial do divulgaçao do 
Distrito Federal ou em Jamal local do grande circulaçao. 

Art. 24. AoConselho de Administraçao, órgäo de deliberaçao coletiva, regulado pals 
Lei no  6.404, do 15 do dezembro do 1976, compete: 

fixar a orientacao geral das atividades da Companhia, estabelecer as 
diretrizes e aprovar as programas e pianos do reaiizaçoes, oferecendo Os 

mobs necessários a realizagao dos seus objetivos; 

II. 	eleger e destituir as rnembrós da Diretoria Colegiada, fixar para Os mesmos 
as atribuiçóes, observando-se o qua estipular este Estatuto; 

Ill. 	flscalizar a gestâo dos membros da Diretoria Colegiada, examinar, a 
qualquer tempo, Os kvros e papéis da Companhia, solicitar informaçoes 
sobre contratos celebrados ou em via do celebraçao, e qualsquer outros 
atos; 

IV. convocar a Assernbleia Goral quando julgar conveniente, ou no caso do art. 
132 da Lei no 6.404/76; 

V. manifestar-se sobre as contas anuais, na forma da Lei; 

VI. aprovar e aft rar as propostas do orçamento, da programação flnanceira e 
doorçamento plurianual; 

VII. aprovar o Regimento Interno da Companhia e suas alteraçOes; 

VIII. aprovar 0 Piano de Cargos e Salários da bompanhia e suas altèraçoes; 

IX. aprovar ou aiterar seu proprioRegimento; 

X 	requerer a contrataço do auditores independentes; 
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XI. aprovar a politics do transaçOes corn partes relacionaclas, em conformidade 
corn os requisitos de competitividade, conformidade, transparéncia, 
equid ado e cornutatMdade, qua deverá ser revista, anuaimente; 

XII. aprovar e fiscalizar o curnprinwnto das metas e resultados assumidos pals 
Diretoria Colegiada; 

XIII. aprovar a piano do nogOcios para o exercicio anuia!; 

XIV. aprovar a estratégia de longo prazo atualizada corn anãlise do riscos 
oportunidade; 

XV. promover anualmonto, análise do atondimento das moths e resuitados na 
execuçäo do piano do negócios e da estratégia do iongo prazo, devendo 
publicar suas conclusOes e informar àCârnara Legislative do Distrito Federal; 

XVI. tomar conhocirnento da Carta Anual do Governanca Corporativa; 

XVII. delogar a eiaboraçao e subscrever a Carta Anual prevista no art. 8 0  da Lei 
Federal no 1330312016; 

XVIII. aprovar 0 Código de Conduta e Integridade previsto no art. 5° do Decreto 
Distrital no 37.967/2017; 

XIX_ 	aprovar o Reiatorio Integrado ou de Sustentabilidade prevista no art. 8 0  na 
Lei Federal no 13.303/2016; 

XX. 	conceder Iicença a sous niembros; 

MI. 	convocar, quando achar conveniente, quaisquor dos membros da Dirotoria 
Colegiada para prestar esclarecirnentos gio Consoiho de Administração; 

XXII. decidir, por proposta da Diretoria Colegiada, quanta a abertura iie agendas 
ou escritórios; 

XXIII. tomar decisOos sobre as recursos intorpostos contra atos da Diretoria 
Colegiada; 

XXJV. 	autorizar a Corhpanhia a oontrair empréstimos ou aceitar doaçoes puras; 

XXV. conceder Iicença aos membros da Dirotoria Colegiada, mediante motivo 
justiftoado, por perlodo superior a 30 (trinta) dias; 

XXVI. conceder Iicença rernunerada 30 Presidente oDiretores para descanso, nos 
termos deste Estatuto; 

XXVII. designar os substitutos eventuais dos ruembros da Diretoria Colegiada em 
seus impodirnentos e auséncias; 

XXVIII. cumprir e fazer oumprir os dispositivos legais eregutamentares, as decisbes 
da Assembieia Geral e as prOprias deiiberaçOes; 

XXIX. autorizar aiienaçâo, Iocaçao, oneraçao, empréstirno, e perrnuta do bens 
móveis; 

XXX. emitir parocer sobre a doaçao do bens inioveis; 

XXXI. autorizara doaçao dé bens môveis; 

XXXII. subrneter a deliberaçao da Assembleia Gera[ as doaçoes, atiënaçaes e 
permutas do bens imóveis; 
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XXXIII. autorizar a celebraçäo do contratos, convênios C ajustes quo envolvam 
obrigaçoes em moeda estrarigeira; 

XXXIV. expedir normas complementares sobre flcitaçoes; 

XXXV. discutir, aprovar e monitorar decisoes envolvendo praticas do govcrnança 
corporative, relacionamento corn partes interessadas, politica do gestao do 
pessoas e cOdigo do conduta cia Companhia 

XXXVI. irnplementar a supervisionar Os sistemas do gestão de riscos e do controle 
interno, inclusive os riscos relacionados a integridade das informaçoes 
contâbeis e financeiras C Os relacionados a ocorrência do corrupçëo. e 
fraude; 

XXXVII. estabelecer politica do porta-vozes visando a eliminar risco do contradição 
entre informaçôes de diversas areas e as dos executivos da ernpresa pUblica 

- ou da sociedade de economia mista; a 

XXXVIII. resolver os casos omissos deste Estatuto e as questoes qua Itie forem 
apresentadas pale Diretoria Colegiada. 

Subseçao 

DO ORGAO LIE APOIC) AO CONSELHO DE ADMINISTRAçAO 

Art. 26- 0 Conselho do Adrninistraçao contará corn o apolo do urna Auditoria Interna, 
cujas competencias serao detaihadas no Regirnento Inferno, observada a Iegislaçao 
vigente. 

Parágrafo ünico. A Auditoria Interna, vinculada ao Conseiho de Administraçao, será 
respoñsâvel por aferir a adequaçao do controle interno, a efetividade do 
gerenciamento dos risOos e dos processos do governança e a confiabIidade do 
processo de coleta, mensuração, classificaçào, acumulaçao registro e divulgaçao do 
eventos e transaçoes, visando ao preparo das demonstraçoes financeiras, compete: 

4, 	planejar, coordenar e executar as atividades do auditoria interne da 
Companhia 

II. prestar assessoramento tecnico ao Conseiho do Administraçao na sua érea 
de atuaçao; 	 - 

III. acompanhar e aferir a regularEdade cia gostao orçamontãria, financeira, 
tributária e patrimonial; 

IV. examiner os atos do gestäo corn base nos registros contábeis e na 
documentaçao comprobatôda des operaçöes, corn o objetivo do veriuicar a 
exatidao, a regularidade das comes e comprovar a efrciência, a eficácia e a 
efetividade na aplicaçao dos recursos disponiveis; 

V. verificar a consistência e a segurança dos instrumentos do controlo, guarda a 
oonservaçâo dos bens e valores da Companhia; 

Vi. 	analisar e avaliar Os procedimentos contábeis utilizados, corn o objetivo do 
opinar sobre a qualidade e fidelidade das informaçOes prestadas; 
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VII. elaborar propostas visando 0 aperfeiçoarnento das normas e procedimentos 
do auditoria; 

VIII. elaborar relatOrios de auditoria, assinalando as eventuals faihas encontradas 
pare fornecer aos dirigentos subsidies necessãrios a tomada de decisoes; 

IX. apresentar sugostUes e colaborar na sistematizaçao, padronizaçao e 
sirnplificaçao do normas e procedimentos operacionais do interesse Comum 
da Comparthia e das oondiçOes de trabaiho; 

X. subsidiar a elaboraçao do Piano Plurianual do Atividades, da Proposta 
OrçamentAria Anual e do Relatoria Anual de Atividades corn intorrnaçOes da 
area do sue competéncia; 

XI. acompanhar o cumprirnento das metas do Piano Plurianual, visando 
comprovar a conforniidade do usa execucäo: 

Xli. 	manter documontaçào e referéncias técnicas e administrativas; 

XIII. aferir a efetividade do gerenciamento dos riscos e dos processes do 
governariça e a confiabilidade do processo de coleta, niensuraçao, 
classificaçao, acumulaçao, registro e divulgaçâo do eventos e transaçaes 
visando o prepare de demonstraçOes financeiras; e 

XIV. apoiar a area do Confornikiade e Gestao do Riscos. 

Seçao III 

DO CONSELHO FISCAL 

Art. 26. 0 Conseiho Fiscal, Orgâo técnico de deliberaçao cotetiva, qua tern per 
finandade acompanhar e fiscalizar a gestão orçamentaria e financeira da Cornpanhia, 
zelando pelo born e regular emprego do seus recursos financeiros, e cornpcsto por 
ate 05 (cinco) membros efetivos e ate 05 (cinco) meynbros suplentes, eleitos 
anualniente pela Assembleia Geral dentre pessoas naturals, residentes no Distrito 
Federal, dipiornadas em curse do nivel superior, ou qua tenham exercido, per prazo 
minima do 03 (trés) anos, o cargo do adrninistrador do empress ou de conseiheiro 
fiscal. 

§ 10 Os rnernbros do Conseiho Fiscal serão eleitos dentre pessoas naturais, residontes 
no Distrito Federal, corn reputaçao ilibada, alern de formacäo académica compatuvel 
corn a responsabilidade e a complexudade do exercuclo cia funçao e quo tenharn 
exercido, per prazo minima do 03 (trés) Snos, cargo de dureçäo oii assessorarnento 
na administraçao pUbrca ou cargo de consoiheiro fiscal ou administradorde empress, 
demonstrado mediante apresentaço do curriculo. 

§ 20  Aplicam-se aos rnernbros do Conselhà Fiscal as disposiçUes previstas na Let no 
6 404/76 na Lei Federal no 13.303/16 e no Decreto Distrital no 37967117, relatuvas 
aos seus poderes, deveres e responsabilidades, aos requisitos 0 impecfimentos para 
investidura e a remuneraçâo, alem de outras disposiçaes estabelecidas nas referidas 
Lets. 
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§ 30  A ifldicaçao, eleèçao e posse do membro do Conselho Fiscal säo condic)onadas 
a apresentaçäo do deciaraçäo quanta it ausOncia do enquadramento nas hipotesos 
do irielogibilidade da legislaçäo federal. 

§ 40 0 Conselho Fiscal contarà corn pelo menos 1 (urn) membro indicado pelo 
Governo do Distrito Federal, quo deveré ser funcionário pbiico corn vinculo 
permanente corn a administraçao pUblica. 
§ 50 São vedadas a indicaçâo e a eleiçao do conseiheiro fiscal quo nos 61timos trés 
anos, tenha firmado contrato oU parceila como fornecedor ou comprador, dernandante 
ou ofertante, de bens ou serviços do qualquer natureza corn o onto piThlico controlador 
ou corn a própria enipresa estatal; ou tenha sido dirigente estatutário do partido politico 
ou titular do mandato eletivo de qualquer ante da federação, ainda quo licenciado do 
cargo, ou ainda representante do Orgao regulador ao qual a empresa estatal esteja 
sujeita ou quo tenha qualquer conflito de interesse pessoal corn a Administraçao 
PbIica Distrital, direta ou indireta. 

§ 60  0 rnandato dos rnernbros do Conselbo Fiscal e seus suplentes perdura ate a 
próxima assemblela geral ordinária. 

§ 70  Nao poderao ser eleitos pare a Conseiho Fiscal os rnernbros dos Orgãos da 
administraçao e empregados da Cornpanhia ou do sociedade por ela controlada ou 
do rnesmo grupo, cUnjuge ou parents ate 30  grau do aciministrador da Companhia e 
as pessoas enumeradas nos §§ 1° e 2 0  do art. 147 da Lei no 6.404176. 

§ 8° A investidura do Conselheiro Fiscal far-se-6 mediante termo do posse 
especialmente lavrado. Dentre os mombros do ConsoTho Fiscal, urn sera indicado pale 
Secretaria do Estado do Planejamento e Orgarnento. 

§ 90  No caso de vacncia do cargo cu irnpedirnento teniporario do membro titular, será 
convocado 0 suplente. 

Art. 27. 0 Consolho Fiscal reunir-se-á: 

I. pelo monos uma vez por més, pare tornar conhecimento dos balancetes e fazer 
os exarnes e dernais pronunciarnontos, adotar procodirnentos determinados por 
lei ou polo prSente Estatuto; 

II. ate o Ultimo dia Util do més do marco, para apresentar, na forma da lei e deste 
Estatuto, parecer sobre os negócios e operaçOes socials do exercicio anterior; 

III. extraordinariamente, sempre que julgar necessáro, ou quando convocado, ha 
forma cia lei e doste Estatuto. 

Parágrafo ünico. As doliberaçoes do Consolho Fiscal terão validade, so aprovadas 
pela rnaioria simples dos votos de seus niembros, exigido o "quorum" rninirno do 03 
(três) Conseiheiros, cabendo ao Presidente, alAm do voto cornum, 0 voto de 
qualidade. 

Art. 28. Das reuniôos do Consolho Fiscal Iavrar-se-do atas, quo soro assinadas 
pelos niembros presentes. 
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Art. 29. Além das atribuiçoes previstas no art. 163da Lei no 6.404, do 15 do dezembro 
do 1976, compete ao Conselho Fiscal: 

I. tiscalizar, par qualquer do seus membros, Os abs dos administradores e 
veriticar o curnprimento dos seus deveres legais e estatutários; 

II. opinar sobre o RelatOrio Anual da adnlinistraçãa fazendo constar do seu 
parecer as inforrnaçOes complementares quo jthgar necessárias ou Iteis a 
deliberaço da Assembleia Coral; 

Ill. 	opinarsobre as propostas dos órgaos da administraçäo, a serern submetidas a 
Assembleia Gera], relatives a modificaçao do capital social, pianos do 
investimento ou orçamontos de capital, distribuiçao do dividendos, 
transforrnacao, incorporaçao, fusao Cu cisáo; 

IV 	donunciar, por qualquer de seus membros, aos órgáos do administraçäo e, so 
estes não tomarom as providéncias necessárias pars a prdteçao dos interessos 
da Companhia, A Assembleia Coral, Os erros, fraudes ou crimes quo 
descobrirern, e sugerir providéncias Uteis A Companhia; 

V. convocar a Assemblela Garet ordinária, so os órgos da administraQao 
retardarem por rnais do 01 (um) rnés essa convocaçào, e a extraordinária, 
sempre quo ocorrerem rnotivos graves ou urgentes, incluindo na agenda 
dessas Assernbleias as matérias qua considorarern necessárias; 

VI. analisar, mensalmento, o balancete e demais domonstraçäes financeiras 
- elaboradas pals Conipanhia; 

VII. toniar conhecirnento da Carta Anual de Governança Corporativa; 

VIII. tomar conhocimento cia politics do transaçOes, em conformidade corn os 
• 	requisitos de compotitividade, conformidade, transparencia, equidade e 
• 	cumulatividade; 

IX. analisar e emitir parecer sobre a Prestaçao do Contas Anual, na forma da el; 

X. exercer as atribuiçdes acima citadas, durante a liquidaçao, tendo em vista as 
disposiçOes especiais qua a regularn: 	 - 

XI. tornar conhecimento do Cédigo de Conduta e Integridade e encaminhar so 
Conselho do Admnistraçao para aprovaçäo; 

XII. prestar apolo continuo a implementaçao do programa do integridade; e 	- 

XIII. verificar periodicamonte a aderencia da aplicaçáo das regras do COdigo de 
Conduta e Integridade. 

Pararafo Unico. 0 Conselho Fiscal tern seu funcionarnento regulado pelos artigos 
164e 165 d Lei n°6404, de Isdedezembrodo 1976 

Art. 30. Os membros do Conselho Fiscal, quando solicitados, deverâo comparecer As 
reuniães da Assembleia Coral o responder aos pedidos do informaçoes formulados 
pelos acionistas. 
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Paragrafo Unico. Os pareceros e representaçOes do Conseiho Fiscal poderao ser 
apresentados e lidos na Assemblala Geral, independente do publicaçao e ainda quo, 
a matéria näo conste da ordern do dia. 

Art. 31. Para 0 desempenho de suas atribuiçoes, 0 Conselho Fiscal poderá solicitara 
assisténcia do profissionais habilitados, conforme preve o § 5 0  do art. 163 da Lei if 
6.404/76. 

Seçâo IV 

CA DIRETORIA COLEGIADA 

Art. 32. A Dirotoria Colegiada, órgäo de deliberaçao coletiva, responsavol pola 
administraçâo da Companhia e composta do: Presidonte, Diretor Administrative 0 

Financeiro, Diretor de Estudos e Politicas Socials, Diretor de Estudos e Pesquisas 
SoclooconOmicas 0 Diretor de Estudos Urbanos 0 Ambientais. 

§ 1 0  Os membros da Diretoria Colegiada serão escoihidos dontre pessoas naturals, 
residentes no Distrito Federal corn reputaçäo ilibada, alérn do formaçao académica 
o experléncia profissional compativeis corn a responsabilidade e a complexidade do 
oxerciclo da funçao, não podendo ser parentes entre si ou dos rnenibros do Conselho 
do Administraçao, per consanguinidade ascendonte ou descendente ate a terceiro 
grau, observado, inclusive, o disposto no ,  art. 147 0 seus parégrafos, da Lei no 
6.404/76, e demais disposiçOos legais vigentes. 

§20  E condição Para investidura em cargo de diretoria a assunçäo de comprornisso 
corn motas e resuitados especificos a serëm alcançados, que deverá sor aprovado 
polo Consemo do Administraçao, a quem incumbe fiscalizar seu cumprirnento. - 

§ 3° Os rnembros da Diretoria Cologlada, eleitos e destituiveis a qualquor tempo polo 
Conselho do Administraçao, tern mandate do 02 (doEs) ones 0 podorao ser reoleitos, 
sendo, contudo, obrigatOria a coincidéncia do término dos mandates, contando-se, 
para esse tim, a data cia invostidura mais antia para a mosma gestao. 

§ 40  Os rnembros da Diretoria Colegiada tomaräo posse mediante termo 
especialmente favrado, que sore per des assinado. 

§ 50  Não assinado o tomiO do posse nos 30 (trinta) dias que so seguirem a eleiçâo, 
este tornar-se-a scm efeito, salvo motive do força major, aceito polo Conseiho de 
Administraçao. 

Art. 33. Os membros da Diretoria Colegiada serao substituidos em seus 
impedirnentos por outro -dirotor, designado polo Conseiho do Administracao, nos 
termos do art. 25, inciso XXVII deste Estatuto. 

Art. 34. A Diretoria Colegiadareunirsea, ordinariamente, urna vez per quinzena, ou 
éxtraordinarjamente, sernpre quo assunto relevanto ou urgento o justificar, mediante 
convocaçào do Presidonto da Companhia, prosidida polo mesnio, deliborará per 
maioria dos votes, cabendo 30 Ultimo, além do veto comlirn, ode qualidade. 
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Paragrafo Unico. Des detiberaçOes da Diretoria Cologiada caberâo recursos ao 
Conseiho do AdministraçMo, interponiveis no prazo de 20 (vinte) dies, contados do 
suas comunicaçOes aos interessaclos, podendo 0 Presidonte da Companhia ou o 
Presidente do Conselho do Admintstraçao conceder efeito suspensivo aos recursos. 

Art. 35. Serão considerados vagos as cargos dos membros da Diretoria Colegiada 
quanclo, scm justificative, quaisquer dos seus componontes: 

I. ausentar-se do exercicic pot mais de 30 (trinta) dies consecutivos, ou 60 
(sessenta) dies intercalados, no periodo do urn ano, salvo em caso do Iicença ou 
autorizaçao de afastamento; 

II. falter injustificadamente a mais do 02 (duas) reuniöes consecutivas da Diretoria; 

Ill. se recusar a atender a convocaçâo do Conselho do Administraçâo. - 

§ 1 0  Vega o cargo do quaisquer dos mernbros da Diretoria Colegiada, a substituição 
pare completer 0 mandato processar-se-a mediante elergao peto Consetho de 
Administraçao. 

§ 20  0 prazo pare justificativa da auséncia de Due tratan1 Os iricisos I e II deste artigo 
é de 10 (dez) dies, a partirda data da reuniào em qua nao compareceu 
§ 30 0 prazo do gestho da Diretoria Colegiada Be estonde ate a investidura dos novos 
administradores eleitos. 

§ 40  A renUncta do administrador torna-se eficaz, em relaçáo A Companlila, desde 0 

momento em qua the for entregue a coniunicaçao escrita do renuncante, IS am relacao 
a terceiros do boa-f6, apOs arquivamento no registro de comércio e publicaçäo, qua 
poderao ser prornovidos polo renunciante. 

§ 50  A Iicença ou afastamento dos membros da Diretoria Colegiada qua exceda a 30 
(trinta) dias deverá ser previamente autorizada pelo Conseiho de Administraçao, 0 sue 
substituiçäo processar-se-6 cohhrme esUver estaboleciclo na ata cia reuniào qua 0 

elegou, ou, Be for o caso, mediante nova deliberaçào do Colegiado, escoihido a 
substituto dentre as Diretores. 

§ 60  No casode Iicença ou afastarnonto dos dernais Dirotoros, par periodo inferior otJ 
igual a 30 (trunta) dias, a substtu;gão processar-se-a da mesma forma prevista no 
parágrafo anterior. 

Art. 36. Quando a ausência estabelecida nos §§ 5 0  e 60  do artigo anterior ocorrer por 
interesse da Companhia, ou par outras razôes aceitas pelo Conseiho do 
Administraçao, será assegurada aos membros da Diretoria Colegiada, duranto 0 

porioclo do Iicenca Did afastamento, a remuneragao mensal correspondente 

§ 1 0  Fica asséguradsacs membros da Diretoria Colegiada Iiceaca remunerada pare 
descanso correspondente a 30 (trinta) dias anuais, podendo ser gozada em dots 
periodos, sendo a mesnia inacumulavel, podendo, modiante expressa autonzaçao do 
Conseiho do Administraçào, ser convertido 113 (urn terço) em espécte, tazendo jus it 
indenizaçáo em pecUnia do 113 (urn terco) da remuneraco mensal, quando da fruiçao 
da mencionada licença. 
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§ 20  A Iicença remuner -ada prevista no §1 0  deste artigo será concodida polo Conseiho 
de Administraçao por requerimento do interessado a eTa fazendo jus após 12 (doze) 
moses de efetivo exerciclo, no caso do membro sem vinculo. 

§ 30  Teri direito a Iicença remunerada nos termos do §1 0  deste artigo, o membro da 
Diretoria corn vinculo em outros Orgäos ou entidades pUblicas, indepondente do 
intersticlo previsto no §2 0  deste artigo, obedocida a escala do férias do Or-gao do 
origern, mediante comunicaçâo 30 Conselho do Administraçào. 
§ 40 Fica assegurada aos membros cia Diretoria Colegiáda gratificação anual, a ser 
paga no més -do dezembro, correspondente a 1/12 (urn doze) avos por més do 
trabalho do ano calendário, tendo por base a major remunoração percebida, sendo 
que fraçao igual ou superior a 15 (quinze) dias serã tida como rnès integral. 

§ 50  Aos membros da Diretoria Colegiada sern vinculo corn outros Orgâos ou entidades 
pthlicas cabera o direito de usufruir cia Assisténcia fvledica, Auxilio Creche e 0 

recebiniento de Tiquete Refeiçao ou Alimentaçao, observados Os niveis porcontuais 
de desconto, iguars aos dos empregados, frcando assegurado so Dirotor com vinculo 
o direito do opção ontre o recebimento polo órgâo do origern ou pela Companhia. 

Art. 37. A Dirotorth Colegiada compete, alem do outrasatividades previstas noste 
Estatuto ou em el: 

1. 	adminjstrar a Companhia, tomando as providèncias adequadas a tiel 
execução das deliberaçoes da Assembtoia Gera[ e do Conseiho de 
Administraçao, regulamentando-as, quando for o caso, mediante expediçao 
do atos gerais ou ospecificos; 

ii. 	promover a organizaçao administrativa da Companhia, elaborando as 
diretrizes gerais do administraçao e 0 Regimento Interno, a serem submetidos 
30 Conselho do Administraçao; 

III. fornecer so Conselho do Aclrninistraçao as informaçoes necessárias 30 

acompanhamonto das atividades da Companhia; 

IV. enviar ao Conseiho do Administraçao, dontro do prazo rogulamentar, as 
contas, relatOrios, balanços e demais documentos previstos em el; 

V. elaborar e divulgar a politica de transaçOes, em conformidade torn Os 

requisitos de compotitividade, conformidade, transparencia, equidade e 
comutatividado, que doverá ser rovista, no minimo anualmente e enviar 30 

Consoiho Fiscal para corihecimento e so Conselbo do Administraçao para 
aprovação; 

VI. elaborar a Carta Anual do Governança Corporativa e publicar do for-ma 
pormanente e cumuiat!va no sitio da Codeplan; 

VII. elaborar ou delogar a elaboraçao do RelatOrio Integrado ou do 
Sustentabiljdade e enviar 80 Conselho de Administraçao; 

VIII. tomar conhecimento do Código do Conduta e Integridade e encaminhar so 
Conseiho Fiscal; 

IX. ernanar atos aprovando normas referentes a assuntos do interesse geral cia 
Companhia; 

X. deliberarsobre Os negOcios da Companhia; 
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XI. 	firmer, mediante prévia aprovaçäo do Conseiho de Adrninistraçäo, contratos, 
convenios e ajustes quo envolvam obrigaçaes em moeda estrangeira; 

X1 1. 	tomar decisOes sabre rocursos ou reclamaçOes de empregados; 

XIII. conceder suspensäo do contrato do trabaiho aos empregados da Companhia; 

XIV. anatisar as propostas anuais do orçarnento, da programação financoira e do 
piano plurianual a submeter so Conselho do Administração pars aprovaçao; 

XV. tomar conheciniento sobre as contas anuais e encaminhar so Conseiho de 
Ad in in ist ía çao 

XVI. conceder Iicença, afastamento a justificar faltas dos membros da Diretoria 
Colegiada, por periodo inferior ou igual a 30 (trinta) dias; 

XVII. propor so Conseiho de Administracâo a alienaçáo, Iocaçao, oneraçäo, 
empréstimo a permuta do bens iniOveis ou móveis pertoncentes so patrimônio 
da Comparthia; 

XVIII. propor ao Conseiho de Administraço aplicaçao Para Os lucros cia Companhia, 
excedentes da destinaçao estatutéria; 

XIX. comunicar so Conselho de Administracao a ocorrencia de fatos graves ou 
urgentes, a, se este näo tomar as providénctas necessarias so resguardo doe 
interesses da Companhia, no prazo de 01 (urn) rnës, convocar a Assernbleia 
Geral; 

XX. convocar o Conseiho cia Adninistraço quando juigar conven(ente; 

XXI. propor so Conselho de Administraçao 0 Piano de Cargos a Salários; 

XXII 	propor so Conseiho de Adrnintstraço a alionaçao, eniprestimo e a doaçao de 
bens móveis; 	 - 

XXIII. executar outras atribuiçoes qua the forem determinadas pale Assembleia 
Geral cu Palo Consetho de Adrninistraçao; 

XXIV aprovar o planejamento estratégico da Companhia; 

XXV. divulgar toda e qualquer forma do remuneraçao dos administradores; 

XXVI. adequar constantemente sues práticas 30 COdigo do Conduta e Integridadee 
a outras regras do boa prática de governanca corporativa, na forma 
estabetecida na regulamentação da Id; 

XXVII. submoter, ate aültima reuniGo ordinaria do Conselbo do Administraçao do ano 
anterior, a piano de negOcios pars a exercicio anus[ seguinte; e 

XXVIIL-• submeter a estrategià de longo prazo atualizada corn anélise do riscos 
oportunidados pars, no minima, os próximos 5 (clnco) anos, so Conseiho de 
Administração. 

Capituto It 

DOS ÔRGAOS DE DIREcAO SUPERIOR 

Seco I 

1.7 
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DA PRESHDENC!A 

Art. 38. A Presidôncia srâ exercida por profissionaf de nivel superior, portador de 
titulo do doutor ou mestre em area urn da Companhia, corn experiéncia comprovada 
em gestäo pcibllca do no minima 3 (trés) anos do Iivre nomeação polo Governadordo 
Distrito Federal. 

Parãgrafo ónico. A Presidéncia, unidade orgánica do direçao superior, responsávet 
pela gestão da Companhia, assini como pelas atividades do assistência juridica, 
comunicaçäo social, planejamento, organizaçao e modernizaçao institucionaL 
secretariado dos colegiados, ouvidoria, controladoria Internet, governança 
transparéncia, conformidade e gestão do riscos, coordenaçao executive do 
informaçoes estatisticas, compete, adicionalrnente: 

I. fixar as politicas e diretrizes da Companhia em consonânoia cam o Planejamento 
Estratégico de Governo; 

II. dirigir as atividades da Companhia praticando oè atos inerentes a respective 
gestào; 

III. articular corn os Orgãos dos setores pUblico e privado; 

IV. dirigir, coordenar e supervisionar as competéncias conferidas a Codeplan rias 
açOes do governo; e 

V. dirigir, coordenar e supervisionar a execuçao das competéncias regimentals das 
unidades orgénicas dfretamente subordinadas. 

Art. 38-A. São atribuiçoes do Presidente: 

I. dirigh-, promover e supervisionar as atMdades da Companhia, fazendo exocutar 
o presente Estatuto, o Regirnento Interno e as decisães da Assemblela Coral. 
dos Conselhos de Administraçao e Fiscal e da Diretoria Colegiada; 

It. representar a Companhia, politiba e socialmente; 

III. representar a Companhia em juizo ou em suas relaçOes corn terceiros, podendo 
dolegar poderes, constituir procuradores, designer e crodenciar prepostos; 

IV. apresentar a Assembleja Geral, ouvidos Os Conseihos Fiscal ode Adrninistraçào, 
o Relatório de Prestaçao do Contas Anual e 0 Balanço Coral da Companhia; 

V. exercer o direito de voto nas rouniôes do Conseiho do Administraçao; 

VI. convocar e presidir reuniOes cia Diretoria Coiegiada, exercendo 0 direito de voto 
C do qualidade; 

VII. fazer publicar o Rolatório Anual cia Companhia; 

VIII. supervisionar a elaboraçao da Proposta Orçamentària Anual, do Piano 
Plurianual e da programação finanàeira da Companhia; 

IX. supervisionar a execução orçamentaria e financeira cia Companhia; 
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X. ordenar as despesas cia Companhia, em conjunto corn o Diretor Administrativo 
e Financeiro; 	 - 

XI. autodzar, junto corn o Diretor Administrativo e Financeiro, a rnovimontaQao dos 
recursos financeiros cia Companhia; 

XII. firmar, em conjunto corn o Diretor da area interessada, termos decontratos, 
corivenios o ajustes; 	 - 

XIII. propor, ptanejar o coordenar as atividados relacionadas a assisténcia juridica, 
comunlcação social, planejamento, moderntzaçao institucional, secretariado dos 
colegiados, ouvdoria, controladoria interna. governança, transparéncia, 
conformidade e gestáo de riscos, e coordena$o executive de informaçOes 
estatisticas; 

XIV. prornover a disserninaçao do conhecirnento e das inforrnaçoes resultantes das 
pesquisas e estudos realizados, em conjunto corn a Diretoria cia respecUva area; 

XV. aprovar propostas e projetos do consultorias para as unidades orgânicas sob sua 
subordinaçao C as do caráter corporativo; 

XVI. indicar os representarites da Companhia nos Orgâos do administraçao 
fiscalizaçao das entidades des quais participa; 

XVII. indicar os representantes da Companhia nos coriseihos, comissoes e grupos 
do trabaiho dos quals participa; 

XVIII. delegar competencia aos Diretores; 

XIX. designar os titulares Para empregos em cornissão e funçoes gratificadas; 

XX. crier no ârnbito institucional grupos do ti -abaiho e comissães do natureza 
transitOria ou permanents; 

XXI, autorizar a admissao e a dispensa tie empregados; 

XXII. autorizar as progressOes funcionais dos empregados da Companhia, 
obedecidas as diretrizes do Piano de Cargos e Salârios; 

XXIII. elogiar e apticar puniçãos aos empregados da Companhia; 

XXIV. designer membros e aprovar regirnento interno des Comissoes Permanents: 

XXV. instaurar tomadas de contas especlais; 

XXVI. exercer outras atribuiçOes qua the forem determinadas peta Assembleia Coral 
ou polo Conselho de Adrninistraçâo. 

Seçao II 

DA DIRETORIA ADNIINISTRATIVA E FINANCEIRA 

Art. 39. A Diretoria Administrativa 0 Financoira sore oxercida pot profissional do nivel 
superior, corn forrpaçao acadêmica compativel corn a responsabilidade e a 
complexidade do exercicTo da função e que tenha exorcido, pot prnzo nilnzmo de 05 
(cinco) anos, cargo de direçäo ou assessdramento na administraçao püblica ou cargo 
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de administrador de empresa, dernonstrado mediante apresentaçao do curriculo, de 
livre nomeaçao pelo Governador do Distrito Federal. 

Parégrafo Unico. A Diretoria Administrativa e Financeira, Orgão de direçao superior, 
responsávei p0135 atividades do gestMo do contratos e convênios, de gestäo e 
desenvolvirnonto de pessoas, do gostäo patrimonial, do transporte, do serviços gerais, 
das operaçOos econômicas, orçamentârias, financeiras e contbeis, do gestão de 
tecnologia da infomiagao e do suporte tecnolOgico, e do gestâo das atividades de 
competência cia Codeplan em relação a Central do Atendirnento ao Cidadäo do 
Distrito Federal - Central 156, compete, adicionaimente: 

I. coordenar e supervisionar a execução das atividades das unidades orgânicas 
diretamente subordinadas; 

II. irnplernentãr as diretrizes para cornercializaçáo dos produtos da Companhia; 

Ill. propor e coordenar diretrizes, piano do trabaiho açOes, metas e norrnatizaçao 
de procedimentos para 0 desenvolvimonto das atividades da area do atuaçao; 

IV. propor, coordenar e exceutar o planejamento estratégico da Cornpanhia, 
referents a area do atuaçâo; 

V. propor a programaçao do trabaiho referente A area do atuaçao; 

VI, avaliar o desempenho da execução orçamentária da Companhia, propondo 
adequaçao quando couber; 

VII. articular as relaçOes corn sindicatos, em conjunto corn a Prosidéncia; 

VIII. apoiar as atividades desenvolvidas no âmbito do Sistema do lnformaçoes 
Estatisticas do Distrito Federal - SIEDF; e 

IX. executar outras atividades relativas a area do atuaçào. 

Art. 39-A. São atribuiçoes do DiretorAdministrativo C Financeiro: 

I. dirigir e supervisiOnar as atividades do gestao do contratos e convênios, do gestão 
0 desenvolviniento do possoas, de gestão patrimonial, do transporte, do serviços 
gerais, das operaçOes econOrnicas orçamentárias e contabeis, financeiras, do 
gestao do teenologia cia informação e do suporte toonológico, e de gostao das 
atividades do compoténcla cia Codeplan em relaçao a Central de Atendimonto ao 
Cidadao do Distrito Federal - Central 156; 

H. ordenar as dospesas em conjunto corn o Presidento da Companhia; 

III. sUpervisionar a cdmercializaçao de produtos cia Cornpanhia; 

IV. supervisionar e avaliar 0 desemponho das unidades cia Diretoria; 

V. supervsionar e coordenar as atividades executadas na Diretoria; 

VI. assinar, em conjunto corn a Presidente, termos do contratos, convénios e 
ajustes,referentes a sue area do atuaçao; 

VII. autorizar, junto corn o Presidents, a movimentaçao do recursos financeiros; 
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Viii. dirigir e supervisionaroutras atividades atribuidas polo Presidents; 

IX. delogar ccn -npetência as chefias que (he são subordinadas; 

X. aprovar a programaçao do trabaiho referente a sua area do atuação. 

Secäo III 

DA DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONOMICAS 

Art. 40. A Diretoria do Lstudos e Pesquisas SocloeconOmicas serA exercida por 
profissional de nivel superior, portador do titulo do doutor Cu mestre em area tim da 
Diretoria, corn expenência comprovada sin gestao publica do no minirno 2 (dots) anos, 
de livre nomeaçäo polo Governadordo Distrito Federal. 

Parágrafo Unico. A Diretoria do Estudos e Pesquisas Socioeconomicas, unidade 
orgânica de direço superior, órgáo de direçâo superior, responsável pelas atMdades 
do coordenaçao de estudos, do pesquisas socloecOnôrrucas, de avaltaçao do politicas 
de desenvolvimento econômico, de mensuraçäb, acompanhamento e projeçâo do 
agregados macroeconOmicos no âmbito do Distrito Federal, da Regiao integrada do 
Dosenvolvimonto do Distrito Federal e Entorno - RIDE, e de outras areas do 
influencia, compete, adioionalmente: 

I. coordenar e supervisionar a execução das atividades das unidades orgArdcas 
diretamente subordinadas; 

I!. propor e coordenar diretrizes, piano do tràbatho, açóes, metes e normatizaçäo de 
procedirnentos para o .  desenvolvirnento des atividades da area do atuaçAo; 

Iii, propor, coordenar e executar a planejanienta estratégico da Companhia, 
referento a area do atuaçao; 	 - 

W. apoiar as atividados desenvolvidas no ârnbito do Sistema do Informaçoes 
Estatisticas do Distrito Federal - SIEOF, e 

V. executar outras atividados relatives a area do atuação. 

Seçao IV 

DA DIRETORIA flU ESTUDOS U POLITICAS SOCIAIS 

Art. 41. A Diretoria do Estudos e Politicas Socials será exercida por profissional de 
nivel superior, portador do titulo de doutor ou mostre em area fim-da Diretoria, corn 
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experiencia comprovada em gestao pQblica do no minimo 2 (dais) anos, de Iivre 
nomeaçào pelo Governador do Distrito Federal. 

ParAgrafo inico. A Diretoria de Estudos e Politicas Socials, unidade orgânica do 
direçao superior, órgão técnico e operacional responsável polas atividades do 
coordenaçao de estudos o pesquisas sabre as condiçoes do Vida da populaçäo no 
aspecto social, e do avaliaçao das politicas socials do Distrito Federal, da Regiao 
integrada do Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE, edo outras areas 
de influência, compote, adicionalmente: 

I. coordenar e supervisionar a execuçâo das atividades das unidades orgânicas 
diretamente subordinadas; 

II. propor e coordenar diretrizes, piano do trabaiho, açOes, moths e normatizaçäo do 
procedimentos para o desenvolvirnento das atividades da area de atuaçao; 

III. propor, coordenar e executar 0 planejamento estratégico da Companhia, referente 
a area do atuação; 

IV. apolar as atividades desenvolvidas no ambito do Sistema de InformaçOes 
Estatistibas do Distrito Federal - SIEDF: 0 

V. executer outras atividades relativas a area do atuaçAo. 

Seçao V 

DA DIRETORIA DE ESTUDOS URBANOS E AMBIENTAIS 

Art. 42. A Diretoria do Estudos Urbanos e Ambientais, sera exercida pot profissional 
de nivel superior, portador do titulo de doutor cu mestre em area fim da Diretoria, corn 
experiência cornprovada em gestâo publica do no minima 2 (this) anos, do Iivre 
nomoaçäo polo Governador do Distrito Federal. 

Paragrafo Unico. A Diretoria de Estudos Urbanos o Ambiontais, unidade orgânica do 
direçao superior, Orgão de direçao superior, responsãvel pelas atividados do 
coordenaçMo do estudos e pesquisas urbanas e ambientais do Distrito Federal, da 
Regiäo Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal a Entorno - RIDE, o de 
outras areas de influência, compote, adicionaimente: 

I. coordenar e suporvisionar a execuçäo das atividades das unidades orgânicas 
diretarnente subordjnadas. 

Il. propor a coordenar diretrizes, piano de trabaiho, açOes, metas e normatizaçäo do 
procodimentos para o desenvolvimento das atividades da area do atuaçao; 

Ill. propor, coordenareoxecutaro planejamontoestratogicoda Cornpanhia, referente 
a area do atuaçao; 

IV. apoiar as atividades desenvolvidas no Ambito do Sistoma de lnformaçaes 
Estatisticas do Distrito Federal - SIEDF: e 

V. exocutar outras atividades relatives a area do atuaçao. 
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TITULO IV 

DA ADMINIsTRAcAQ DO PESSOAL 

Art. 43. 0 pessoal da Companhia sorâ admitido mediante concurso pUblico, sob o 
regime cia legislaçao trabaihista, complementado pates normas internas da 
Companhia. 

Art. 44. Os servidores ou empregados de ôrgãos ou entidades da administraçâo dirota 
e indireta cedidos a Companhia serâo regidos pela Iegislaçäo propna quo Ilies for 
apticada, ficando sujeitos a jornada do tthbalho da Cornpanhia. 

Art. 46. Os cargos em comissao da Companhia, qualquerque seja 0 nivol hiorárquico, 
serao exercidos de acordo corn 0 disposto no art. 499, e seus §, da Consolidaçao 
des Leis do Trabaiho. 

TITULO V 

DO EXERCICIO E Do RESULTADO ECONOMICO 

Art 46. 0 exerciclo social coincidirA corn o ano civil. 

Paragrafo (tuico. No final de cada exerciclo social serâo elaborados o balanço e as 
demonstraçUes financeiras exigidas per lei. 	- 

Art. 47. 0 lucro tiquido do exercIcio terá a seguinte destinaçao: 

I. 5% (cinco per cento) pare reserva legal, ate alcançar 20% (vinte per cento) do 
capitl social; 

II. 25% (vinte e cinco per conto), no minimo, pars distribuição de dividendos, 
podendo sor aumentado a criteria da Assembleta Ceral. 

Pardgrafo ünico. 0 saldo remanescente do lucro liquido ficará it disposição da 
Assembteia Geral. - 

Art. 48. 0 prejuizo do exerciclo seré, obrigatoriaTflento, absorvido pelos lucros 
acumulados, pelas reserves do lucros e peta reserva legal, nessa ordem. 

Art. 49. As distdbuiçaes do qua trata o art. 47deste Estatuto somente podoro soc 
efetuadas apOs o arqutvamento e a publicaçäo da ate da Assembteia Geral quo tiver 
aprovado as contas.  
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Art. 50. Aplica-se, aesta Companhia, as normas da Comissao de Valores Mobiliários 
sobre escrituraçao e elabbraçao de demonstraçOes financeirs, inclusive a 
obrigatoriedade de auditoria indepeadente por auditor registrado nesse ôrgão. 

TITULO VI 

DAS n:sposIcOEsGERAIS 

Art. 51.A Companhia entrará em liquidaçäo nos casos previstos em Lei 

Art. 52. A extinçâo da Companhia será proposta pelo Presidents do Cons&ho S 
Adminustraçao, aprovada pals Assembleia Geral e submetida ao Exc&entissimo 
Senhor Governaclor do Distrito Federal, através da Secretaria de Estado de 
Planejamento e Orçamento corn vistas a aplicaçao do inciso XVIII do art. 19 cia Lei 
Organica do Distrito Federal. 

Paragrafo ünico. A matOria relativa a extinção da Companhia serâ apreciada em 
reunião extraordinaria, especialmente convocada pare esse fim, em 02 (duas) 
sessöes consecutivas, corn intervalo 5 15 (quinze) dies-  

Art. 53. Na hipótese S extinçâo da Companhia, depois de saldados toSs os debitos, 
o seu patrimOnio incorporar-se-ä so dos acionistas, proporcionalmente a sua 
participaçao no capital social. 

Art. 54. Os casos omjssos neste Estatuto sero resolvidos pela Assembicia Gerat ou, 
provisoriarnente, pelo Conselhp de Administraçao, aplicando-se, no qua couber, 0 
disposto na Iegislaçäo qua regula a constituiçao so funcionarnento desta Conipanhia 
e na das sociedades pr açOes. 

Art. 55. 0 presente Estatuto podera ser revisto mediante proposta do Presidente da 
Companhia A Assembléia Gera], ouvida a Diretoria Colegiada. 

Art. 56. 0 Regimento da Companhia definirã a estrutura orgânica, funçaes, cargos e 
preceitos reguladores, abrangendo: finalidades e organizaçao administrativa, 
competéncias organicas, atuvidades especificas e comuns por categoria do unidade 
orgânica, atribuiçaes dos dirigentes e dos empregados comissionados, e disposiçOes 
gorais. 

Art. 57. 0 presente Estatuto entraré em vigor na data de sua publicagão 
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