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INSCRIÇÃO NO CADASTRO GERAL DE CONTRIBUINTES: 00046060

As oito e trinta horas ao aia trinta de setembro .'do ano de
hum mil novecentos e setenta e hum/ na sede provisória da
Companhia do Desenvolvimento do Planalto Central - CODEPLAN,
sita no 10° andar ao Edifício ao BNDE, Setor Bancário Sul de
Brasilia, Distrito Federal, previamente convocada, •; reuniram-

se os acionistas da Empresa, era Assembleia-Geral Extraordinaria. Aberta a sessão, assumiu a Presidência dos trabalhos,

na forma estatutária, o Superintendente OCTAVIO . ODÍLIO DE
OLIVEIRA BITENCOURT, que convidou a mim THOMPSON SCAFÜTO,

representante da acionista Companhia Urbanizaâora da Nova Ca
pitai do Brasil - NOVACJLP, conforme instrumento particular
âe procuração, para secretariar os trabalhos. Verificadas as
assinaturas no Livro âe Presença aos Acionistas, as' folhas de^
zoito foi constatada a presença unânime aos acionistas com

direito a voto, con-io segue: Governo do Distrito' Federal,

subscritor de quinhentas e dez mil açoes ordinárias nominate
vás, representado pelo Procuraâor-Geral Substituto do Distrito Federal, Doutor ROBERTO PIRES BARBOSA; Companhia Urbaniza
dora da Nova Capital ao Brasil - NOVACAP; subscritora de cento e cinquenta inil açóes preferenciais endossãveis,' representada pelo Senhor THOI'iPSON SCAFUTO, Diretor para Assuntos Ecor^
micos, conforme instruiriento particular de procuração; Fundacão Zoobotãnica ao Distrito Feâeral, subscritora ; âe duzen-
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tas açoes preferenciais endossáveis, representada pelo seu

Consultor Jurídico, Doutor JOSÉ DAI\TIEL BELLUCO; Fundação Hos^
pitalar do Distrito Federal, subscritora de âuzenfas açoes
preferenciais endossáveis/ representaâa pelo Advogado ARY LOPÉS RODRIGUES; Fundação do Serviço Social ao Distrito Federal/ subscritora âe âuzenfcas açoes preferenciais endossaveis, representada pelo Advogado ANTONINO PIO DA CÂMARA CA-

VALCANTI DE ALBUQUERQUE; Banco Regional de Brasília S/A,
subscritor âe .quatro mil ações oreferenciais enâossàveis, re^
presentado pelo seu Consultor Técnico MAURO I/tAMDELLI; Fundacão Educacional do Distrito Federal, si-ibscritora de duzen tas açoes preferenciais endossáveis e representada pelo seu
Advogado CARLOS ODORICO VIEIRA. YiARTINS ; Fundação Cultural do
Distrito Federal,subscritora de âuzentas açóes preferenciais
endossáveis, representada pelo seu Advogado CARLOS ODORICO
VIEIRA MARTINS. Em ato contínuo/ o Senhor Presidente determinou fossem lidos os editais de convocação, regularmente p^
blicados nos jornais "Distrito Federal", órgão oficial do Govërno ao Distrito Federal, edição de 10 âe setembro de 1971 e

no "Correio Braziliense" , eâj-ções de 10, 11 e 12 do referido

"íes. Assim, passou-se ã leitura aos termos do Edital, ao seKte'

guinte teor: "Edital - Governo do Distrito Federal. - Secre-
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taria do Governo - Companhia ao Desenvolvimento ao Planalto

Central - CODEPLAN - Asseinülëia-Geral Extraordinária - Convo- ,

cação: - Ficarr-i convocados,, na forma do disposto no item yill^^
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do art. 23 dos Estatutos Sociais, os senhores acionistas, pa-

ra se reunirem er.-. Asseraülèia-Geral Extraorâinãria, a realizar-se no dia 30 âe setembro de 1971, as 8:30 horas, na se-

de social provisória âa CODE?LAÍ^/ Edti-fÍcio do BNDE, 109 andar, Setor Bancário Sul âe Brasilia, Distrito Federal, a fim
de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: l / - Reforma
dos Estatutos Sociais; 2 - Outros Assuntos de Interesse So-
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ciai âa Companhia. Brasília, 08 âe sefcenTbro de 19^1. Ass.
OCTAVIO ODÍLIO DE OLIVSIRA BITENCOURT, Superintendente." Pás
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sando ã ordem ao dia,. o Senhor Presidente fez rápida explanaçao sobre a matéria que/ a seguir, seria apreciada pela AsserrJjlëia - A Reforma dos Estatu-cos Sociais _ da Companhia. Disse que a minuta encaininh-ada, ã consideração do Èx-

celentíssimo Senhor Governador do Distrito Federal, bem como ã Douta Procuradoria-Geral/ j ã havia sido aprovada pela
Diretoria Colegiada e pelo Conselho de Administração da Companhia. Na Procuradoria-Geral, o Processo recebeu o numero
19.162/71/ tendo o assunto sido objeto de acurados estudos
por parte daquela Procuradoria, bem como pela Assessoria Especial ao Senhor Governador. Colocada a inatéria em discussão, dela se ocupou o Senhor Procuraâor-Geral Substituto, pa
ra dizer que a minuta apresentada pela CODEPLAN, ' examinada

pela Procuradoria, submetida a exame do Excelentíssimo Senhor Governador, que houve por bem introduzir algumas modify

caçoes/ para afinal aprová-la, nada mais havia a discutir.

A seguir o representante da acionista NOVACAP fez algumas

observações que foram respondidas pelo representante do aci^
onista Governo do Distrito Federal. Colocada a matéria em

votação, foi a mesma aprovada. por unanimidade dos acionistas / passa.nao os Estatutos a ter a seguinte redaçao: ESTA-

ÏÜTOS DA CO^IPAK'HIA DO DESENVOLVIï-lENTO DO PLT'^ALTO. . CENTRAL-

CODEPLAN - CAPÏTULO I - DENOMINAÇÃO, DU FACÃO, SEDE E OBJETO.
Art. 1° - Sob a denominação de Companhia do Desenvolvimento
do Planalto Central - CODEPLAN - e consoante o disposto na
letra "c" ao Art. 15, da Lei n0 4.545, de 10 âe dezembro de

1964, é constituída a sociedade que se regera pêlos presentes estatutos.

indeterminado.

s

Art. 29-0 prdzo de duração da CODEPLAN è
Art. 39 - A CODEPLAN terá sede e foro em

Brasilia, Distrito Federal. Parágrafo único - A CODEPLAN
poderá operar em todas as areas ao Planalto Central, instalanda agências, escritórios e serviços, na forma . prevista
nestes Estatutos. Art. 4° - A CODEPLAN, agente promocional
ao Dês envolvimento/ terã por finalidade criar condições que
resultem no fomento da produção, em todas as suas formas,v^
sando através da ocupação das pessoas e âa terra, a consecu
cão dos objetivos definidos no Plano Diretor Regional do
Distrito Federal e para tanto atuarã progressivamente nos
limites aos seus recursos, como empresa âe: I - estudos,
pesíniisas e coordenação; II - execução; III- assistência tecnica- IV- assistência financeira. Art. 5o- A CODEPLAN como em

r

presa de estudos, pesquisas e coordenação poderá executar por
conta de órgãos ou agências interessadas. I -o levantamento socio-econô.rrj-co, estudo e equacionarnento consequente de
problemas e respectivas soluções, âe forma a conduzir á ocv^
pação do Planalto Central e elevar o padrão de vida âa popu-^.
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laçao já existente e âa que nele vier a se estabelecer; IIa fornulação de âiretrizes da polít^ica de desenvolvimento do
Planalto Central, em consonância corf os planos nacionais/ estaduais e do Distrito Federal; III - a orqanizacão e a formulaçao âe programas de serviços e obras necessárias ao desenvolvimento económico e social, relacionados com.o homem,
Q meio e expansão económica; ;V - a coordenação ' de iniciai^
vás do capital público e privado, que visein a. instalação, am
pliaçao ou reaparelhair.er.to das atividades económicas,inclusive promovendo meios.de fixação e atração de investimentos;
V - a organização de um serviço de cadastro e documentação,
reunindo os próprios estudos, pesquisas e projetos e os realizados por outras entidades. Art. 6° - A CODEPLAN, coino em
presa de execução, poderá contratar: I - a execução âe proj'etos relatives ao âesenvolviiTiento ao Planalto Central; IIa aceitação âe encargos para executar obras e serviços constantes ao planos e programas âe órgãos federais, estaduais e
do Distrito Federal; III - a organização de empresas, visando a formação âe empresariaâo e de empreendimentos industrials, de comercialização de produtos e subprodutos,sua dis_
tribuiçao e colocação nos centros âe consumo. Art. 7° - A
CODEPLAN/ cora seus próprios recursos poderá ainda: I - promover a organização de empresas inâustria.is ou de comercial.L_
zaçao, repassando ao publico as açoes que houver subscrito,
quando as condições de mercado âe capital forem favoráveis;
II - participar âe empresas sob as inodaliâaâes . adequadas;
Ill - exercer quaisquer outras atividaâes propri'as de suas
finalidades e/ particularmente, organizar serviços auxiliarés comuns, cooperativas, núcleos residenciais, sistemas de
transportes e comunicações/ âe suprimento de energia e agua
e todos os demais que importem na criação de condições favo
rãveis ao funcionamento das empresas e ao bem-estar social
do elemento humano nelas empenhado. Art. 8° - como empresa
de assistência técnica a CODEPLAN organizara e manterá Serv^
co de Extensão, inclusive,•em cooperação com órgãos ou age^
cias da União, do Distrito Federal e das entidades privadas,
para assistência técnica á industria, á agricultura e ao coraércio, com a finalidade de obter o fortalecimento do espÍri
to de empresa e ao aumento da produtividade. Art.' 9° - A CODEPLT'iN como empresa de assistência financeira,, .nos limites
âa legislação aplicável e consoante as autorizações que obt^
ver, concedera financiamento para: I - ampliação ou reapare^
Ihamento das unidades industriais existentes na area de sua
ação; II - instalação âe indústrias novas. CAPÍTULO II- DO
CAPITAL, AÇÕES E OUTROS RECURSOS - Art. 10-0 Capital da
CODSPLAN ë âe CrS 665.000,00 (seiscentos e sessenta e cinco
mil cruzeiros) divididos em 665.000 (seiscentos e sessenta e
cinco mil) açoes no valor nominal de Cr$ 1,00 (hum cruzeiro)
cada uma, senão 510.000 (quinhentas e dez mil) 'açóes ordina^
rias nominativas e 155.000 (cento e cinquenta e cinco mil)
açoes preferenciais endossáveis. Art. 11 - As açóes orâinarias serão s-abscritas pelo Distrito Federal e são ina^ienãveis. Art.-12 - As açoes -preferenciais endossáveis serão o-£e_
reciâas ã .subscrição do publico. Art. 13 -O Distrito F^
deral deterá, sempre / o -mínimo de 51% (cinqüentçi e hum porcento) do capital âa CODSPLAN (artigo 15, § 1°, da Lei nüme-
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ro 4.545/.GS 10-de dezenibro de 1964). Art. 14 - As' açces
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preferencj.ais endossáveis que não encontrarem tomador serão
subscritc.s pGlc Distrito Federal; o qual, posteriormente, po
dera vendë-lss em bolsas sem desãgio. Art. 15 - A cada ação
ordinária ou preferencicil / correspondsra um voto nas deliberações da J'.ssenbleici-Geral. Parágrafo único - A CODEPLAN pp
dera emj.tir títulos múltiplos de açoes e cautelas que as representem^ obedecidas as e.xiçências legaj.s. Art. ,16 - As
açofís preferencia.is endossáveis não poderão ser resgatadas,e
seus titulares gozarão das seguintes vantagens: I - priorida
de no recebimento de dividendos/ n&o cu.muJ.ativos, de 8% (oito por cento) ao ano.. calculados sobre o valor non-iinal reali
zãvel de cada Ztçao; II - prior J.dsâe no reembolso do Çapital, ate o valor nominal âss açëes, em caso de liquidação da
.Companhia / sendo que / reerpJsolsadas / a seguir, as açoes ordinãrias/ ate o seu valor nominal, o saldo restante será dis tribuÍdo ern partes iguais entr.e os âetentores âe a.ções / tanto ordinárias como preferenciais eriâossãveis. Art. 3-7 - Alein
do Capital, constituem-se em recursos da CODEPL7USÍ: ' I - o r^
sultado de suas operações; II - transferencia? ' governamentais, erRprestirr'.cs e os resultados âe acordos e convénios;
Ill - o produto âa colocaçaQ: a) de debentures ou obrigacoes ao portador ov. n orn;'-n?, ti vás endossáveis (ARTIGO 26/ âa
Lei n9 4.728/ de 14 âe julho âe 1965); b) de letras de cambio ou notas promissórias (cirtigo 27, da Lei n9 4.728, âe 14
de julho de 1965); c) de debentures ou obrigações converse
veis em ações (artigo 44, da I.ei n° 4.728, de 14 de julho âe

3.965); IV " outros meios que lhe forem atribuídos. Parãçrraf o único - Os papéis mencionados nas letras "a" e "b" ao nu"

mero III âëstc artigo poderão ser emitiaos corn a. clausula de
correção rrionetãria. Art. 18 - Satisfeitas as demais condicoes da LeJ. n9 4.728, âe 14 âe julho de 1965, a emissão de
debentures ou obrigações referidas na letra "a" do: numero
Ill / do artigo anterj.or/ obedecera ao seguinte: I - pra?;o
dc vencimento igual ou superior a \XKÍ ano; II - correçao efe-

turtda ern períodos não inferiores s 3 (três) meses, segundo os
coeficientes aplicados S,s obrigaçóss reajustáveis ao Tesouro

Nacj.onal; III - subscrição por instituições financeiras especialmente autorizadas pele Banco Central ou colocação no
' mercaâo âe capitais cora â j.nteriTieâi.açao dessas instituições.
Art. 19 - Atendidos os demais requisitos âa Lei n0 4.728, de.
14 de julho âe 1965/ o levantamento de recursos previstos na
letra "b" ao núi^ero III ao Art. 17/ obedecera ao seguinte: I

- a correça.o moneta.ria incidira sobre o principal e, a cJáu-

sula respectiva, figurara no contexto ao título,' II - o pra-

20 de vencimento sera igii.al ou superior a.um ano; III - os
títulos serão colocados no mercado de capitais, com o aceite
ou coobrigação âe instituições financeiras autorizadas pelo
Banco Central. ÜJPITULQ III - DA ADMINISTKJ.ÇÂO - Art. 20

I

São orcQos adiriinistrativos âa CODEPL.AN: I - Conselho de Ad-

mini strac ao; II - Diretoria. Art. 21-0 Conselho de Admircinistração, órgão superior de orientação e controle âa admj^
nistração da CODEPLAI\Ï/ ë composto âe 5 (cinco) meinbrcs efet^
vos, sendo 2 (dois) natos e 3 (três) eleitos., com cs respecti vos suplentes em igual núrnerp, pela Assem.fcléia-Geral, âentre. acicnistas ou não/ âotaâos de experiência em aâministracão pública ou privada e que não sejain, entre si ou com rel^-
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cão ao s membro s da Diretorl a/ parentes consanguíneos ou afins

afcè'o terceiro grau, cora rLiandato de 2 (dois) anos,, permitida

a reeleição. § 1° - São memlsros natos do Conselho' de . Administraçao: o Secretario ao Governo -y seu Presidente - e o
Superintendente da Companhia,.ou seus substitutos regulares.
y 2° - Os riiembros do Conselho da Administração se investirão
no cargo por termo lavrado no livro de reuniões do Conselho
de Administraçáo, por eles assinado. § 3° - Compete^ bãsicaraente, ao Conselho de Administração: a) orientar e contra-'
lar, através de diretrizes, norraas e g-estóes, as ' atividades
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da CODEPLAN/ promovendo os maios necessários ã realização de

seus objetivos; b) elaborar o seu Regimento Interno; c) aprovar e alterar o Regimento Interno âa Compdnhia; d) apro

R?

var e alterar as propostas anuais âe orçarciento-progr areia, de
prograrndçao financeira e de orçarp.ento plurianual, elaboradas
pela Diretoria; e) aprovar e. alterar o sistema de' classificação de empregos e os quadros de pessoal da Companhia, fixan
do os respectivos salãrios e gratificações / inediante proposta da Diretoria; f) apreciar contas, relatórios e balanços
da Con-ipanhia, encaininhanâo-os, nos casos previstos em lei, a
Assemüléia-Geral; g) baixar normas sôüre licitações, bem como para suas dispensas; h) autorizar a participação, da 'CODEPLAlsí nas iniciativas âe que trata o art. 7° aos Estatutos;
i) cumprir e fazer cumprir os âispositivos legais e regulamentares , as decisões da Asseitiblèia-Geral e suas prõ-prias deliberações; j) recomendar ou determinar a realizacao.de auditarias; k) requisitar ã Diretoria os docui-nentos e informacoes necessárias c.o exercício de sua competência; l) fazer
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delegações de coriipetëncia ã Diretoria; m) exercer outras
atribuições previstas nestes Estatutos; n) decidir por proposta da Diretoria, quanto á aüertura. de agencias ou escritorios; o) resolver os casos omissos nestes Estatutos e as
questões que lhe f orem apresentadas pela Diretoria. y 4° O Presidente ao Conselho terá, alem ao voto comum, o de qualidade. § 5° - São desde logo / obrig-atõrias para a Companhia, as deliberações ao Conselho âe Administração,, salvo
quando delas, por seu Presidente, for interposto recurso sus-

R

pensive a As sei'tiu leia-Geral / que < será imeâi at cimente convocada
para decidir. § 6° - A substituição de meinbros éfetivos ao
Conselho de Administraça.o. será realizada mediante convocação.

âe um dos suplentes na ordem em que tenharii sido eleitos, e,
na falta destes, pelo raesmo processo âe constituição, do órg ao. § 7° - A ausência injustificada de qualquer ' aos mem-
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bros eleitos por 4 (quatro) reuniões consecutivas ou 8 (oito) interpoladas, no mesmo exercício, importara iïa extinção
automática âe seu mandato. '§ 8° - A remuneração, dos membros
efetivos do Conselho de Administração. consistira,'; exclusivamente, na percepção âe gratificação. de presença - "jeton", de^
tro dos limites e ao quantura fixados pela Assemülëia-Geral.
S 9° - O Conselho de Administração, reunir-se-ã na sede da CODEPLÃN, ordinariamente, pelo menos de . 15 (quinze) em 15
(quinze) dias e, exfcraorâinãr.iaraente / quando convocado pelo
seu Presidente, lavrando-se ata. §10 - .0 Conselho de Administração deliberara, vãlidaniente, com a presença do Presidente, no exercício ao cargo, e âe mais 2 (dois) de seus membros, sendo as deliberações tomadas por maioria de votos e<
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obriça-cõricu^ente publicadas no órgão oficial ao Distrito Fe-

deral, na Íntegra ou por extraio, •i^t. 22 - A Diretoria é o
õrgao executivo da Administração e conpõe-se de 4 (quatro)

membros/ sendo ura deles Superintendente, eleitos pela Asserïíbiëia-Geral, dentre acionistas ou náo, dotados de ^xperiën-

cia em adrainistração pública ou privada e que não sejam, en-

tre si ou com relação aos meïïLbros ao Conselho de Administra-

cão, parentes consanguíneos ou afins até o 3° (terceiro)
grau. y 1° - O Superintendente e os Diretores, antes de en-

trar no exercício ao cargo^ apresentarão declarações de bens
que serão registradas em livro, próprio e caucionarão. 20 (vin
te) ações próprias ou alheia.s / coïno garantias de sua castão,

não podendo a caução ser levantada antes âe deixarem o cargo
e terem aprovadas as contas do último exercíõio em que serv^
raíïi. y 2° - O Superintendente e os Diretores se investirão
no cargo por termo lavrado no .livro âe reuniões âa Direto-

ria, por êlss assinado. Art. 23 - â Diretoria, coletivamente, compete: I - executsr as resoluções âa Assemblèia-Geral
e do Conselho âe Administração, regulamentando-as/quando for
o caso, raeâiante a expedição de normas e instruções gerais
ou específicas; II - submeter ao Conselho âe Administração
as diretrizes gerais de Administração. da Companhia; III - en^

caiÏLÍnhar ao Conselho da Adïïiinistragao os atos ou projetos de

normas que depenâsjn de sua aprovação, ou autorização.; IV
fornecer ao Conselho âe Ãâministração as inforraaçóes necessa^

:^i

rias ao acompanha.mento das citiviâaâes âa Companhia; V - .en-

^
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viar ao Conselho de Administração/ dentro âe 60 (sessenta)
dias a contar do encerramento do exercício, as contas, relatõrios e balanços, para fiïis determinados na letra "f",, ao

a
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artigo 21; VI - deliberar sobre os negõcios da CODEPLAI^I;
VII - autorizar / meâianta ]orévia aprovação, ao Conselho'de Ad
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lïi-nistraçao, contratos âe obras ou os que envolvam obrigacoes era moeda estrangeira; VIII - autorizar contratos âe ser
viços e aquisição de equipamentos e material, na forma regula.mcntar; IX - elaborar o sistema'âe classificação de empre
gos, os quaâros âe pessoal âa Companhia e as tabelas de sala
rios e gratificações, suümetendo-os ao Conselho âe Administraçao; X - elaborar as propostas anuais de orçaïnento-programa, de programação financeira e de orçamento plurianual,
enccuuinhanâo-as ao Conselho de Administração; XI - elaborar
o Regimento Interno da Companhia, enviando-o ao Conselho de
Administração; XII - indicar os representantes da. Companhia
lios órgãos de Administração, e fiscalização das entidades de
que participe; XIII - convocar a AsserLiblèia-Geral;.'XIV - con
ceder licenças ao Superintendente e aos Diretores ,.; bem como
justificativas de faltas; XV— delegar competência ao Superintendente ou a qualquer dos Diretores. § 1c - A Diretoria
reunir-se-â, orâinãria.mente, uma vez por semana e,-extraord3^
naricimente/ sempre que necessário, lavrando-se ata''das reunioes. § 29 - As âeliberaçoes da Diretoria serão, tomadas
por maioria, de votos. § 3? - 'A duração ao manâato da Direto
ria será de 2 (dois) anos, permitida a reeleição. Art. 24 Compete ao Superintendente: I - representar a CODEPLAN em

juízo ou fora dele/ âiretamente ou por mandatar.Lo ou prepos-

to, com poderes especificados; II - orientar, coordenar e
supervisionar as'atividaâes da CODEPLAN;' III - cumprir e fa
zer cuinprir os presentes Estatutos, as decisões âa Assem-^'

^
/

v

Ill,

'',

bléia-Gera.1 / do Conselho de AdministÍra.çâo / âa. Diretoria e do
•Conselho Fiscal; IV - movimentar os recursos financeiros da

Companhia/ assinando os respectivos documentos e contas jun.tcimenfce com outro Diretor; V - firmar/ em conjunto . com um
ou mais Diretores/ os documentos que criem responsabilidade •
para a CODEPLA-^ e os que exonersï,"! terceiros para coin ela; VI
- presidir a Asssmbleia-Geral de Acionistas; VII - convocar
e presidir as reuniões da Diretoria, caüenâo-lhe, além do vo
to comum/ o de qualidade; VIII - prover os empregos em comissão;
I;[ - aâraitir/ designar, remover, promover, puna.r e
áemitlr empreg^âos âa Companhia; X - definir as áreas de s_u
pervisao de cada Diretor; XI - delegar competência a qualquer dos Diretores; XII - exercer oufcra.s atribuições previa
tas nestes Estatutos ou que lhe forein determinadas ou delega
das pela AssemJ^ièia-Geral ou pelo Conselho de Acüninistraçao.
Art. 25 - As atribuições aos clemais Diretores serão âefinldas no Regimento Interno. Art. 26-0 Superintendente e os
Diretores sers.0 substituídos em suas faltas e/ou impedimentos
pelo Diretor designado em reunião da Diretoria Colegiada, na
forma, do Regimento Interno.Art.27-Vago o cargo de Superinten
dente ou de Diretor/a Diretoria designara um âe seus membros

para assui-air cumulativa e interinamente o cargo^ convocandose imediatamente a Asseï^slèia-Gsral para eleição do substit^
to que completara o mandato do Substituído. Parágrafo únicoConsiderar-ss-ã vago o cargo de Superintendente ou'' de Dire
tor âa Companhia, quando, sem causa justificada ou licença
concedida pela Diretoria, deixar âa exercer suas funções por
mais de 30 (trinta) dias consecutivos ou 60 (sessenta) inter
polados no raesiïio exercicio. Art. 28 - A remuneração dos men^
bros da Diretoria será fixada. pela Assemblëia-Geral. CAPÍTu^
LO IV - DO CONSELHO FISCAL - Art. 29 - A Companhia. terá LUÏI
Conselho Fiscal,, composto âe 3 (três) membros e de'suplentes

cm igual número, acionistasou não, residences no país^ ele^
tos anualmente pela Asserableia-Geral Ordinária. Parágrafo

K

único - Para composição ao Conselho deverá o representante
do Distrito Federal nas Assembleias escolher, obrigatõriamen
te, um Contador legalmente habilitado. Art. 30-0 Conselho
tcrã as atribuições que lhe confere a Lei e a remuneração de
seus membros sera fixada, anualmente, pela Assemblèia-Geral
que os eleger. Art. 31 - Em caso de vag-a no Conselho ou no
inipeâimento de qualquer de seus lïieinbros por mais de 3 (três)
meses, o Conselheiro será substituído pelo Suplente mais votado, e/ no caso de ter havido empate na votação, pelo mais
idoso. Art. 32-0 Conselho reunir-se-ã: I - uma vez por
mês para tomar conhecimento aos balancetes e proceder aos exaraes de que trata a Lei; II - anualmente ate o último dia
do mês de março y para apresentar na forina da Lei e destes ïïs^
tatutos, parecer sobre os negócios e operações sociais do exercicio em que servirem; III - extraordinariamente / sempre
que julgar necessário, ou quando convocado pelo Superintendente ou pelo Conselho âe Administração. CAPÏTÜLO V — DA
ASSEMBLEIA-GERAL - Art. 33 - A Assembléia-Geral Ordinária re
unir-se-ã anualmente, ate o dia 30 âe abril, a fim. âe tomar

I

conhecimento aos relatórios âa administração/ bem 'como discj^
tir e deliberar a respeito do parecer do Conselho Fiscal, ao.
-;.-(^
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beïla.-ïco e das contas anuais dos adr.ifnistradores. Art. 34

Â Assc-ablèia-Geral poáerã reunir-se/extraordinãriainenfce, sem
pre
o exigirem,
por convoca
cão:que
ï -os
dainteresses
Diretorla;daIICompannia
~ do Conselho
Fiscal;
III - do
Conselho de Adjninistracão; IV - às acionistas na.' forma da
L&i.
2':.rt.em
35 -exercício
As Assembièiss
serão presiâidas
pelo Superin
tendente
e
secretariadas
pelo
acionista
que for
convidado para esse fim. Parãgrafo único - Na Assemblèia-Ge
ral os acionistas poâerao fazer-se representar mediante inan
dato expresso, cujo instrumento ficará arquivado na Companhiu. Ari.
Ficarão
as transferencias
de açoes
dentro
de 35
10 -(dez)
diassuspensas
cue a.ntecedereríi
as Assembleias-Ge-

i

rais. CAFÍïüLO37-0
VI - DOS
BALAl^ÇOS E DA DISTRIBUIÇÃO DOS LUano social coincide com o ano civil. Art.
38 - 2\nualmente proceâer-se-ã ao levantamento ao Balanço Geral
para apuração
de
resultados.
Este
balanço
e respectiva
aeri.onsfcracc.o
de
lucros
e
perdas
deverão
ser
assinados
Superintendente, por mais um aos Diretores, pelo menos, epelo
pe
io
Chefe
da
Contabilidade.
Art.
39
Os
lucros
lÍquiâos
apu
rados ao final de cada exercício serão distribuídos da seyuinte maneira: 1-5% (cinco por cento) para o Fundo de Re
serva Legal
ate alcançar
40%por(quarenta
cento) do
capitala
Social;
II - 50%
(cinquenta
cento) nopormínimo,
ficando
CROS - Art.

!SQ
ifiil

elevação deste percentual a critério da Diretoria, destinado
a dividendo e ao Fundo âe Aumento âe Capital; III - até 10%
(dez por cento) da soma aos dividendos com a quantia elevada
ao Fundo de Aumento âe Capital, destinados á gratificação
dos Diretores, ressalvado o que estc.belece o parágrafo pri meiro deste artigo; IV - ate 10% (dez por cento) da soma
dos dividendos com a quantia•elevada ao Fundo âe Aumento âe

Capital,
destinados
aoo saldo
Fundoserá
de Auxílio
e/oupêlos
gratificação
aos
empregaâos;
V
distribuído
demais
Fundos que riÇjUrarem no elenco de contas da Sociedade ou ficara a disposição
Asseïíiblèia.-Geral.
1° - A gratificação
prevista
no item IIIâadeste
artigo, so sera§devida'quando
for

distribuido aos c.cionistas um dividendo á razão de 6% (seis
por cento) ao ano, e não poâerã exceder á metade do quociente da rentabilidade percentual.ao capital nominal. (L x 100%-r
2aoc)Fundo
e aplicada
à soma de
dosCapital/
dividendos
comL oa lucro
quantia
elevada
âe Auinento
sendo
líquido
ec
o capital realizado até 60 (sessenta) dias antes do levantamento
do balanço.
§ 2° - As
açoesnão
ordinãrias
inalienáveis
de propriedade
ao Distrito
Fedex-al
perceberão
divldendos,
enquanto
não
couber
as
açoes
preferenciais'um
âiviâendo
inínimo de 8% (oito por cento) em média, no triénio, incluindo o exercício encerrado. § 3° - Os dividendos não reclamados dentro de 5 (cinco) anos/ reverterão eui benefício da Com

B.I^

il

^^-'

^

VM

panhia.
CAPITULO
VIZsujeitos
- DO PESSOAL
- Art.as40normas
- Os empregados
âa CODEPLAN
ficaaí
unicamente
âa legislacão
trabalhista,
sendo
âe
40
(quarenta)
horas
semanais
a jor
nada nonaal âe trabalho. Art. 41 - A aâ-ïnissao 'âe pessoal
técnico será precedida âe provas de qualificação ou de contrato âe experiência. Parágrafo único - A admisüão do pessoai burocrata ou duxiliar será precedida âe prova âe habile
tacão. Art. 42 - Os servidores públicos colocados.ã dispose
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cão da CGDEPLAl-i reger-se-áo pela isgislação própria que lhes

ror apl.Lcâvel/ ficcinâo sujeitos ã jornada, de trabalho âa Com

panhia. CJJPÍTüLO VIIZ - DISPOSIÇÕES GERAIS - Art. 43 - A

}

Co-ïipanhia entrara em liquidação nos casos previstos- em Lei,
obedecido o que a respeito estc-belecer a legislação. Pa.ragra^
ro único - Aièn aos casos previs-cos em Lei a parda âe 75%
(setenta e cinco por ce^to) do Capital Social determinara a.
áissoluçao âa Ccmpanhia. Art. 44 - Revogadas as disposições
ei'n contrario, estes Estatutos entrarão ein vigor na data de
sua publicação. Usando da palavra., o Senhor Presiâente agra
deceu/ em nome c.s. CODEPLAN / a confiança âa Assembleia na Diretoria da Empresa, aprovando uin EstaT-uto que permitira mais
flexibiliâaâe e âir.cmismo â Companhia. Passando ao segundo
item do Edital de Convocc-çao - "Outros Assuntos âe. Interesse
Social da Companhia"/ o Senhor Presidente submeteu, á discussão o Processo n° 059.770/69-GD? .. que versa sobre a gratificação de 13° salário qua os Diretores da CODEPLAN, que geriram os desti.nos da Companhia no período âe 1967 a 1959, dec3-_
âirara autorizar em causa própria. O representante do acionista Governo do Distrito Federal teceu substanciosas consi-

deraçoes cia torno do assunto; lendo para os áeïnais. acionistas destaques aos pareceres que instruem a matéria. Apôs a
discussão, da qual participaram vários acionistas,' o Senhor
Procuraâor-Geral Si;ú3stituto, emitiu o seguinte voto, que foi

por todos aceito: "Pacífico o entenâimento segundo o qual a
gratificação instituída pela Lei n0 4.090/ âe 13 âe julho âe
1962, só ë âeviâa aos eKpregados regidos pela CLT. No caso
vertente examis^a-se a legalidc.de ao recebiïnento âa gratifica
cão natalina, pêlos Diretores da COD3PLAN, ocupantes de ca^r
gos públicos. Nscessãrio se faz, preliminarrcLante / que seja
conceituada a relação jurídica de ocupantes âe funções de DJ^
ï'

rctorla âa COD3PLAI''?. Inúmeras têm sido as decisões dos Tri-

bunais no sentido de que os membros da Diretoria das eraprësãs públicas e privadas, bem como âe sociedades de. economia

mista não possuem vínculo empregatÍcio, não se considerando
empregados da empresa, e/ portanto/ não sujeitos as nonnas

do direito ao trabalho. O regime de remuneração dos Diret^
res de Sociedades Anónimas c.cha-se regulado no Decreto núme-

ro 2.627/4Q, art. 116/ parágrafo 1°, letra b e artigo 134. É
o caso da Diretoria âa CODEPLAN que por força do que dispõe.
Q lei tem s. sua remuneração fixada nos Estatutos ou por deci
são âa. Assembleia-Garal. Destd forma a Diretoria não. pode e
não deve atribuir-se nenhujna vantagem financeira por lhe faj^
tar competência legal e estatutária. Conclui-se ao exposto

i

que a gratificação natalina percebida pêlos Diretores âa CODUPLAS acha-se desamparada da tute-la legal, podendo,todavia,,
o vício que a atinge ser sanado através da ratificação, da As^
sem.oiéia-Geral, do pagairiento âa gratificação natalina efetua.
do aos mesmos no exercício âe 1963; âesde que reconhecido o
referiâo pagamento conzo remuneração, tendo em vista a"competência atribuída ã Assemblëia-Geral por força âe lei e dos
Estatutos. Considerando a faculdade outorgada á Assemblèia-

Geral pêlos Estatutos de fixar a remuneração aos Diretores

da CODEPLAN/ consideranâo, ainda, os pronunciamentos jurídicos constantes ao processo que apreciou sobejamente a matè-

!^
\

:?
/

33

ria / opino pela homoloçaç&o do pÊÇicLmcnto âa gratificação nata^
iina conferida aos Direíoras âa Empfêsa no exercício âe 1967/

19GS / a tíi-ulo âe conpler^sntação âe remuneração/ corrigindo-

-á

se, desta forma, a anomalia existente".. Assim, a; matëria
constante ao Processo n°'069.770/59-GDF foi aprovada por una^
nimidade. Não havendo qualquer outro assunto especifico, o
Senhor Presidente deu por <2ncerrsda a sessão/ agradecendo a

presença de todos os acionistas âa. Companhia/ dizendo-lhes

que aguardara a palavra.ae orâem ao Governador quanto ã mate
ria re-cirada âa pauta...'ocasião, era que os convocara para nova.
Assembleia. Do qua para constar/ eu/ THOMPSON SCAFUTO, Secretãrio "ad hoc" .lavrei a presente ata que, lida', e achada
conforme, vai assinada por mim é pêlos acionisfcas 'presentes.
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