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CAPÍTULO I 

DA NATUREZA JURÍDICA, DENOMINAÇÃO, DO OBJETO, SEDE,         

FORO E DURAÇÃO. 

 

Art.  1º.  A Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A. inst i tuída 

por meio do Decreto Estadual nº 071 de 26 de janeiro de 1979, é uma 

Sociedade de Economia Mista, inscrita no CNPJ/MF nº  03.982.931/0001-

20, vinculada à Secretar ia de Estado de Infraestrutura, doravante 

denominada Sanesul.   

 

Art. 2º.    A Sanesul tem por objeto social a exploração dos serviços 

públicos e s istemas privados de abastecimento de água, coleta, remoção e 

dest inação f inal de ef luentes e resíduos sól idos domést icos e industr iais e 

seus subprodutos, de drenagem e manejo das águas f luviais urbanas, 

serviços re lacionados à proteção do meio ambiente e aos recursos hídr icos,  

outros serviços relat ivos à saúde da população, prestação de serviços de 

consultor ia, assistência técnica, e cert if icação nestas áreas de atuação e 

outros serviços de interesse para a empresa e para o Estado de Mato 

Grosso do Sul,  dentro e fora de seus l imites terr itor iais.  

 

§ 1°: A Sanesul poderá const i tu ir subsid iár ias integrais, inclusive na forma 

de Sociedade de Propósito Específ ico -  SPE, ou part icipar majoritária ou 

minor itariamente de sociedades ou consórcios com empresas pr ivadas.  

 

§ 2°: A Sanesul deverá, nos termos da le i,  adotar prát icas de 

sustentabi l idade ambiental  e de responsabil idade social  corporat iva, 

compat íveis com o mercado em que atua.   

 

§ 3º:  Em atenção ao pr incípio da transversalidade, a estratégia de longo 

prazo, o plano de negócios e as contratações e parcer ias real izadas com 

terceiros observarão a função social que é inerente à Sanesul.   

 

§ 4°: A Sanesul sujeita-se, no que couber, às disposições da Lei Federal nº 

6.385 de 7 de dezembro de 1976.  
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Art. 3º.  A Sanesul tem sede na Rua Dr. Zerbini,  421, Bairro Chácara 

Cachoeira, na c idade de Campo Grande, capital do Estado de Mato Grosso 

do Sul e foro  no mesmo local. 

 

Art. 4º.  A Sanesul funcionará por tempo indeterminado.  

 

CAPÍTULO II  

DO CAPITAL E AÇÕES 

 

Art.  5º.  O Capital Social subscr ito e integral izado é de R$ 650.000.000,00 

(seiscentos e cinquenta milhões de reais),  representado por 283.241.754 

(duzentos e oitenta e três milhões, duzentos e quarenta e um mil e 

setecentos e cinquenta e quatro) ações ordinárias nominativas, sem valor 

nominal e com direito a voto, sendo: 

 

a) 282.986.836 (duzentos e oitenta e dois milhões, novecentos e oitenta e 

seis mi l e oitocentos e tr inta e seis) ações ordinár ias nominativas, sem 

valor nominal,  pertencentes ao Estado de Mato Grosso do Sul com 

direito a voto; e 

b) 254.918 (duzentos e cinquenta e quatro mil,  novecentos e dezoito) 

ações ordinár ias nominat ivas, sem valor nominal,  pertencentes à 

Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - Agesul com direito a 

voto. 

 

CAPÍTULO II I 

DOS ÓRGÃOS DA EMPRESA 

 

Art.  6º.  São os órgãos da Sanesul:  

 

I  A Assembleia Geral;  

I I  O Conselho de Administração;  

I I I O Conselho Fiscal;  

IV A Diretoria.  
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CAPÍTULO IV 

DA ASSEMBLEIA GERAL 

 

Art.7º. A Assembleia Geral dos acionistas reunir-se-á, ordinariamente,  

dentro dos 4 (quatro) primeiros meses do ano, para os f ins previstos em lei 

e, extraordinariamente, sempre que necessário, observadas em sua 

convocação, instalação e del iberações as prescrições legais pert inentes.  

 

Parágrafo único. As Assembleias Gerais dos acionistas deverão ser 

convocadas com 8 (oito) d ias de antecedência de sua realização.  

 

Art. 8°.  A Assembleia Geral será convocada pelo Conselho de 

Administração, pela diretor ia ou demais legit imados nos termos da Lei das 

Sociedades por Ações. 

 

Art. 9°.  A Assembleia Geral será preferencia lmente instalada na sede da 

Sanesul mediante anúncio publ icado, pelo menos por 03 (três) vezes,  

contendo a data, hora e local de real ização, a ordem do dia e, no caso de 

reforma do Estatuto, a indicação da matéria.  

 

Art. 10.  Independentemente das formalidades previstas nos art igos 7º, 8° e 

9º, será considerada regular a Assembleia Geral  a que comparecerem todos 

os acionistas.  

 

§ 1º. A Assembleia Geral,  ordinár ia ou extraordinár ia, será presidida por um 

acionista eleito dentre aqueles presentes, com direito a voto, que escolherá 

um ou mais secretár ios, podendo ser convocada: 

 

a) pelo Presidente e pelo Secretár io  do Conselho de Administração, em 

conjunto;  

b) nas formas previstas no parágrafo único do art .  123 da Lei Federal n° 

6.404, de 15 de dezembro de 1976.  

 

§ 2º. As Atas dos trabalhos e as deliberações das Assembleias Gerais 

serão lavradas, na forma da lei.   
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Art.  11.  O acionista poderá fazer-se representar nas Assembleias Gerais 

por procurador legal ,  mediante instrumento com poderes especia is, ou por 

acionista administrador da Sanesul.  

 

Parágrafo único.  Nos casos deste art igo e nos de representação legal,  os 

respect ivos instrumentos deverão ser entregues na sede da Sanesul,  até o 

dia anterior ao da reunião.  

 

Art. 12. A Assembleia Geral f ixará o montante global da remuneração dos 

administradores, inclusive benefícios de qualquer natureza e verbas de 

representação, tendo em conta suas responsabil idades, o tempo dedicado 

às suas funções, sua competência e reputação prof issional  e o valor dos 

seus serviços no mercado. 

 

Parágrafo único.  O montante individual  de cada administrador será f ixado 

pelo Conselho de Administração.  

  

CAPÍTULO V 

DA ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA 

 

Art.  13.  A Sanesul terá um Conselho de Administração com funções 

del iberat ivas e uma Diretor ia a quem competirá a sua administração.  

 

§ 1º Os membros do Conselho de Administração e os indicados para os 

cargos de diretor,  inclusive presidente, serão escolh idos entre c idadãos de 

reputação il ibada e de notório conhecimento, devendo ser atendidos,  

alternat ivamente,  um dos requis itos das al íneas “a”,  “b” e “c” do inciso I  e,  

cumulat ivamente, os requisitos dos incisos I I  e I I I : 

 

 I  - ter experiência prof issional de, no mínimo: 

a) 10 (dez) anos, no setor público ou pr ivado, na área de atuação da 

Sanesul ou em área conexa àquela para a qual forem indicados em 

função de direção superior;  ou 

b) 4 (quatro) anos ocupando pelo menos um dos seguintes cargos:   



 

 
 

EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A. 

ESTATUTO SOCIAL 

 

Revisão 20 

20/06/2018 

Página 6 de 25 

 

 

1. cargo de direção ou de chef ia superior em empresa de porte ou objeto 

social semelhante ao da Sanesul,  entendendo-se como cargo de chef ia 

super ior aquele situado nos 2 (dois) níveis h ierárquicos não estatutár ios 

mais altos da empresa; 

2. cargo em comissão ou função de conf iança equivalente a DAS-4 ou 

super ior, no setor públ ico;   

3. cargo de docente ou de pesquisador em áreas de atuação da Sanesul;    

c) 4 (quatro) anos de experiência como prof issional l iberal em at ividade 

direta ou indiretamente vinculada à área de atuação da Sanesul;  

 

I I  - ter formação acadêmica compatível  com o cargo para o qual foi 

indicado; e 

I I I  -  não se enquadrar nas hipóteses de inelegibi l idade previstas nas 

al íneas do inciso I  do caput  do art .  1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de 

maio de 1990, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar nº 

135, de 4 de junho de 2010. 

 

§ 2º É vedada a indicação, para o Conselho de Administração e para a 

diretor ia:  

 

I  - de representante do órgão regulador ao qual a Sanesul está sujeita, de 

Ministro de Estado,  de Secretár io de Estado, de Secretár io Municipal,  de 

t itular de cargo, sem vínculo permanente com o serviço público, de 

natureza especial  ou de direção e assessoramento super ior na 

administração pública, de dir igente estatutário de part ido polít ico e de 

t itular de mandato no Poder Legis lat ivo de qualquer ente da federação, 

ainda que l icenciados do cargo; 

I I  - de pessoa que atuou, nos últ imos 36 (tr inta e seis) meses como 

part ic ipante de estrutura decisór ia de part ido polít ico ou em trabalho 

vinculado a organização, estruturação e real ização de campanha eleitoral;   

I I I  - de pessoa que exerça cargo em organização sindical;  

IV -  de pessoa que tenha f irmado contrato ou parcer ia, como fornecedor ou 

comprador, demandante ou ofertante, de bens ou serviços de qualquer 

natureza, com o Estado do Mato Grosso do Sul ou com a própria Sanesul 

em período infer ior a 3 (três) anos antes da data de nomeação; 
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V - de pessoa que tenha ou possa ter qualquer forma de conf l ito de 

interesse com o Estado do Mato Grosso do Sul ou com a própr ia Sanesul.  

 

§ 3º A vedação prevista no inciso I  do § 2º estende-se também aos 

parentes consanguíneos ou af ins até o terceiro grau das pessoas nele 

mencionadas.  

 

§ 4º Os requisitos previstos no inciso I  do § 1º poderão ser dispensados no 

caso de indicação de empregado da Sanesul para cargo de administrador 

ou como membro de comitê, desde que atendidos os seguintes quesitos 

mínimos:  

 

I  -  o empregado tenha ingressado na Sanesul por meio de concurso público 

de provas ou de provas e t ítulos; 

I I  -  o empregado tenha mais de 10 (dez) anos de trabalho efet ivo na 

Sanesul;  

I I I  - o empregado tenha ocupado cargo na gestão superior da Sanesul,  

comprovando sua capacidade para assumir as responsabi l idades dos 

cargos de administrador. 

 

Art. 14.  Aos membros dos órgãos estatutár ios da Sanesul está assegurada 

a defesa jur íd ica em razão de atos relacionados ao exercício de suas 

funções.  

 

Art. 15. Fica a Sanesul autor izada a contratar seguro de responsabil idade 

civil  em favor dos seus administradores.  

 

Art. 16.  Visando uma melhor Governança Corporat iva, a Sanesul contará 

ainda com os seguintes Órgãos de Assessoramento:  

 

I .  Comitê de Auditor ia Estatutár io;  

I I . Comitê de Elegibi l idade;  

I I I . Área dedicada ao compliance  da Sanesul,  que se reportará d iretamente 

ao Conselho de Administração sempre que se suspeite do envolvimento do 
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Diretor-Presidente em irregularidades, ou quando este se furtar à obr igação 

de adotar medidas em relação à situação a ele relatadas.  

 

Parágrafo único.  As atas de reuniões dos Órgãos de Assessoramento 

deverão ser  registradas fazendo-se constar, inclusive, manifestações que 

possam ser divergentes entre seus membros e deverão ser publicadas,  

mesmo que em forma de sumário.  

 

Seção I 

Do Conselho de Administração 

 

Art. 17.  O Conselho de Administração da Sanesul será const ituído por 07 

(sete) membros e seus suplentes a serem indicados pelos acionistas,  

residentes no País,  eleitos pela Assembleia Geral e por ela dest ituíveis, 

para um mandato de 02 (dois) exercícios anuais, sendo permitidas 3 ( três) 

reconduções consecutivas.  

 

Art. 18.  O Conselho de Administração deve ser composto, no mínimo, por 

25% (vinte e cinco por cento) de membros independentes ou por  pelo 

menos 1 (um), caso haja decisão pelo exercício da faculdade do voto 

múlt iplo pelos Acionistas minoritár ios,  nos termos do ar t .  141 da Lei 

Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. 

 

§ 1°. Integrará obrigatoriamente o Conselho de Administração, um 

empregado da Sanesul,  na condição de t itu lar,  e outro na condição de 

suplente, escolh idos dentre os empregados at ivos, pelo voto direto de seus 

pares, em ele ição organizada pela Sanesul em conjunto com as ent idades 

sindicais que os representem, nos termos da lei n° 12.353 de 28 de 

dezembro de 2010. 

 

§ 2°. É garantida a part ic ipação no Conselho de Administração de um 

representante eleito pelos acionistas minoritár ios, se maior em número não 

lhes couber pelo processo de voto múlt iplo previsto na Lei Federal nº 6.404, 

de 15 de dezembro de 1976.  
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§ 3º. Nas ausências ou impedimentos do Presidente do Conselho de 

Administração, o mesmo será subst ituído pelo Secretário.  

 

§ 4º. O Conselho de Administração reunir-se-á ordinar iamente a cada três 

meses e, extraordinariamente, por convocação de seu Presidente, de um 

terço de seus membros ou quando solici tado pela Diretor ia, e del iberará 

val idamente com a presença mínima de 4 (quatro) de seus membros. 

 

§ 5º. Perderá o mandato o Conselheiro que deixar de comparecer a 02 

(duas) reuniões ordinárias consecut ivas,  sem motivo just i f icado. 

 

§ 6° O Conselho de Administração só decidirá com a presença de seu 

Presidente ou seu subst ituto, e no mínimo mais 03 (três) de seus membros 

sendo que as decisões serão tomadas por maior ia de votos, cabendo ao 

Presidente, além do voto pessoal,  o de desempate.  

 

§ 7°. Os Diretores da Sanesul tomarão parte nas reuniões do órgão, sem 

direito a voto. 

  

§ 8º O conselheiro independente caracteriza-se por:  

 

 I  - não ter qualquer vínculo com a Sanesul;   

I I  - não ser cônjuge ou parente consanguíneo ou af im, até o terceiro grau 

ou por adoção, de chefe do Poder Executivo,  de Ministro de Estado,  de 

Secretár io de Estado ou Município ou de administrador da Sanesul;  

I I I  - não ter mantido, nos últ imos 3 ( três) anos, vínculo de qualquer 

natureza com a Sanesul ou seus controladores, que possa vir a 

comprometer sua independência;  

IV - não ser ou não ter sido,  nos últ imos 3 (três) anos, empregado ou 

diretor da Sanesul,  exceto se o vínculo for exclusivamente com inst ituições 

públicas de ensino ou pesquisa;  

V - não ser fornecedor ou comprador, direto ou indireto, de serviços ou 

produtos da Sanesul,  de modo a implicar perda de independência; 
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VI - não ser funcionário ou administrador de sociedade ou ent idade que 

esteja oferecendo ou demandando serviços ou produtos à Sanesul,  de modo 

a implicar perda de independência;  

VII  - não receber outra remuneração da Sanesul além daquela relat iva ao 

cargo de conselheiro. 

 

§ 9º Quando, em decorrência da observância do percentual mencionado no 

caput ,  resultar número f racionário de conselheiros, proceder-se-á ao 

arredondamento para o número inteiro:  

 

I  - imediatamente super ior, quando a fração for igual ou super ior a 0,5 

(cinco décimos);  

I I  -  imediatamente inferior,  quando a f ração for inferior  a 0,5 (c inco 

décimos).   

 

§ 10º Não serão consideradas, para o cômputo das vagas dest inadas a 

membros independentes, aquelas ocupadas pelos conselheiros e leitos por 

empregados, nos termos do § 8º.   

 

Art.  19. No caso de vacância de qualquer cargo de conselheiro efet ivo, o 

mesmo será subst i tuído por seu suplente até a real ização da Assembleia 

Geral seguinte,  que deverá eleger o Conselheiro subst i tuto para o período 

restante do mandato do ant igo.   

 

Art. 20.  Os membros do Conselho de Administração serão submet idos,  

anualmente, todo mês de dezembro, a aval iação de desempenho, individual 

e colet iva, observados os seguintes quesitos mínimos:   

 

I .exposição dos atos de gestão prat icados, quanto à l ici tude e à ef icácia da 

ação administrat iva;  

I I .contribuição para o resultado do exercício; 

I I I .consecução dos objet ivos estabelecidos no plano de negócios e 

atendimento à estratégia de longo prazo. 
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§ 1º. A avaliação de desempenho dos membros do Conselho de 

Administração de que trata o caput  será real izada por auditor ia 

independente contratada para este propósito específ ico.  

 

§ 2º.  Os Diretores e membros de comitês serão avaliados pelo Conselho de 

Administração.  

 

Art. 21.  São competências do Conselho de Administração: 

I .  Fixar a or ientação dos negócios da Sanesul;  

I I . Eleger e dest ituir os Diretores bem como nomear os membros do Comitê 

de Auditor ia Estatutár io e do Comitê de elegib il idade,  observado os 

requisitos def inidos na pol ít ica de indicação a ser d ivulgada pela Sanesul.  

I I I . Fixar-lhes as atr ibuições observadas às disposições deste Estatuto; 

IV. Fiscal izar a gestão dos Diretores, examinar a qualquer tempo os l ivros e 

documentos da Sanesul,  sol ic itar informações sobre contratos celebrados 

ou em via de celebração;  

V. Manifestar-se sobre o Relatór io da Administração e Demonstrações 

Financeiras.  

VI.  Autorizar a al ienação dos bens do Ativo Não Circulante, a const i tuição 

de ônus reais e a prestação de garantias à obrigação de terceiros;  

VII .  Convocar a Assembleia Geral;   

VII I .  Pronunciar-se sobre a d istr ibuição de dividendos e apl icações dos 

lucros sociais;  

IX. Conceder l icença aos seus membros e apreciar as just if icat ivas de força 

maior referidas no parágrafo 2º. do art .  21  deste Estatuto; 

X. Conceder l icença, super ior a 30 ( tr inta) dias, aos membros da Diretor ia e 

autor izar- lhes o afastamento por igual período; 

XI. Elaborar o seu Regimento Interno;  

XII .  Aprovar a contratação e dest i tuição de Auditores Independentes; 

XII I . Decid ir sobre as questões que lhes forem submetidas pela Diretoria;  

XIV. Discut ir,  aprovar e monitorar decisões envolvendo prát icas de 

governança corporat iva, relacionamento com as partes interessadas, 

pol ít ica de gestão de pessoas e código de conduta dos agentes; 

XV. Implementar e supervis ionar os s istemas de gestão de riscos e de 

controle interno estabelecidos para a prevenção e mitigação dos pr incipais 
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r iscos a que a Sanesul está exposta, inclusive os r iscos relacionados à 

integridade das informações contábeis e f inanceiras e os relacionados à 

ocorrência de corrupção e f raude; 

XVI. Estabelecer pol ít ica de porta-vozes visando eliminar r isco de 

contradição entre informações dos executivos e de diversas áreas da 

Sanesul;  

XVII. Avaliar,  após ouvido, o Comitê de Elegibi l idade, os Diretores, bem 

como os membros do Comitê de Auditor ia Estatutár io da Sanesul;    

XVIII . Elaborar carta anual,  subscr ita por todos os seus membros, com a 

explic itação dos compromissos de consecução de objet ivos de polít icas 

públicas pela Sanesul,  em atendimento ao interesse colet ivo que justi f icou 

a autor ização para sua cr iação, com def inição clara dos recursos a serem 

empregados para esse f im, bem como dos impactos econômico-f inanceiros 

da consecução desses objet ivos, mensuráveis por meio de indicadores;  

XIX. Elaborar o relatór io anual integrado e de ações de sustentabil idade de 

que trata o art.  8º,  IX da Lei Federal nº 13.303/16;  

XX. Aprovar o Regulamento Interno de Lic itações e Contratos da Sanesul;  

XXI. Aprovar  o compromisso com metas e resultados específ icos a serem 

alcançados assumidos pela Diretor ia, nos termos do disposto no art .  23 da 

Lei Federal nº 13.303/16, e f iscal izar seu cumprimento;  

XXII. Aprovar o Código de Conduta e Integr idade da Sanesul;  

XXIII . Aprovar regulamento, por sugestão da Diretor ia, estabelecendo graus 

de conf idencial idade a documentos e informações revestidas de sigi lo 

bancár io, estratégico, comercial ou industr ia l assim identif icado;  

XXIV. Aprovar Regulamentos, por sugestão da Diretoria, def inindo área 

responsável pela ver if icação do cumprimento das obr igações e gestão de 

riscos, f ixando as respect ivas competências;  

XXV. Aprovar o Plano de Carreiras e Remuneração da Sanesul;  

XXVI. Aprovar a real ização de concurso públ ico da Sanesul;  

XXVII. Aprovar a cr iação, alteração, reavaliação ou ext inção de empregos 

efet ivos, funções e at ividades grat if icadas propostas pela Diretor ia.  

XXVIII . Aprovar  a dotação orçamentár ia anual proposta pelo Comitê de 

Auditor ia Estatutário. 
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Parágrafo único .  Excluem-se da obrigação de publicação a que se refere o 

inciso XXVIII  as informações de natureza estratégica cuja divulgação possa 

ser comprovadamente prejudic ial ao interesse da Sanesul.   

 

XXXIV. Implementar e supervisionar os sistemas de gestão de riscos e de 

controle interno estabelecidos para a prevenção e mitigação dos pr incipais 

r iscos a que está exposta a Sanesul,  inclusive os r iscos relacionados à 

integridade das informações contábeis e f inanceiras e os relacionados à 

ocorrência de corrupção e f raude; 

XXX. Decidir  sobre os casos omissos neste Estatuto, com base na 

legis lação em vigor. 

XXXI. Compete ao Conselho de Administração, sob pena de seus 

integrantes responder por omissão, promover anualmente análise de 

atendimento das metas e resultados na execução do plano de negócios e 

da estratégia de longo prazo, devendo publ icar suas conclusões e informá-

las à Assembleia Legislat iva e ao Tr ibunal de Contas do Estado; 

  

Seção II  

Da Diretoria 

 

Art. 22.  A Diretor ia é o órgão de administração geral da Sanesul.  

 

Art. 23.  A Diretor ia será const i tuída por  um Diretor-Presidente, um Diretor 

de Engenharia e Meio Ambiente, um Diretor Comercia l e de Operações e 

um Diretor de Administração e Finanças, eleitos pelo Conselho de 

Administração e por ele dest ituíveis a qualquer tempo, podendo ser 

acionistas ou não, por um período de gestão de 02 (dois) anos, permit ida 

três reconduções. Os Diretores permanecerão em seus cargos até que seus 

sucessores devidamente eleitos sejam empossados.  

 

§ 1°. O prazo de gestão dos Diretores contar-se-á a part i r da data da 

posse.  

 

§ 2º. Os membros da Diretor ia serão invest idos em seus cargos após a 

assinatura do respect ivo termo de posse, nos 30 (tr inta) dias subseqüentes 
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à eleição, tornando-se sem efeito a eleição do Diretor que no prazo previsto 

deixar de assinar o termo de posse, salvo motivo de força maior 

devidamente just if icado e aceito pelo Conselho de Administração.  

 

§ 3°. Ocorrendo vaga, renúncia, l icença ou impedimento, superior a 30 

(tr inta) dias, de qualquer dos membros da Diretor ia, o Conselho de 

Administração deverá reunir-se extraordinariamente em, no máximo, 15 

(quinze) d ias, para eleger o Diretor subst ituto.  

 

§ 4º. A Diretor ia reunir-se-á,  ordinar iamente, pelo menos uma vez por mês,  

e, extraordinar iamente, 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.  

 

§ 5º. Perderá o cargo, o Diretor que deixar de exercê- lo por mais de 30 

(tr inta) dias consecutivos, sem a respect iva concordância ou l icença do 

Conselho de Administração.  

 

§ 6º. O Diretor-Presidente, nas suas ausências ou impedimentos, será 

subst ituído por um dos Diretores por ele indicado.  

 

§ 7º. Os demais Diretores serão subst ituídos, em suas ausências e 

impedimentos, por outro Diretor ou empregado da Sanesul indicado.  

 

§ 8. Nos casos de vacância, a Diretor ia escolherá subst ituto temporário que 

exercerá o cargo até a escolha do def init ivo pelo Conselho de 

Administração.  

 

Art. 24.  À Diretor ia compete:  

 

I .  Apresentar, até a últ ima reunião ordinár ia do Conselho de Administração 

do ano anter ior,  a quem compete sua aprovação: 

a) Plano de negócios para o exercíc io anual seguinte;  
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b) Estratégia de longo prazo atualizada com anál ise de r iscos e 

oportunidades para, no mínimo, os próximos 5 (cinco) anos.  

 

I I .  Administrar a Sanesul,  executando as deliberações da Assembleia Geral,  

as decisões do Conselho de Administração, com a observância do disposto 

neste Estatuto e no Regimento Interno, regulamentando e tornando ef icazes 

esses atos; 

I I I .  Promover convênios e/ou contratos,  em consonância com os f ins da 

Sanesul,  com pessoas f ís icas ou jurídicas de direito público ou pr ivado, 

nacionais ou estrangeiros;  

IV. Propor ao Conselho de Administração a al ienação, gravame, locação, 

arrendamento ou permuta de bens imóveis da Sanesul;  

V. Apresentar,  ao f inal  de cada exercíc io, o relatório da administração e as 

demonstrações f inanceiras da Sanesul,  na forma da Lei Federal n° 6.404 de 

15 de dezembro de 1976, instruído com o parecer de Auditores 

Independentes, para apreciação dos Conselhos de Administração e Fiscal e 

aprovação f inal pela Assembleia Geral;  

VI.  Aprovar normas e manuais da Sanesul;  

VII .  Caberá a Diretor ia del iberar sobre todas as demais matér ias que não 

sejam de competência exclusiva da Assembleia Geral ou do Conselho de 

Administração ou cuja deliberação couber aos níveis infer iores da 

Governança.  

VII I .  Submeter proposta de Plano de Carreira e Remuneração ao Conselho 

de Administração; 

IV. Submeter ao Conselho de Administração proposta para real ização de 

concurso públ ico;  

X. Propor ao Conselho de Administração a cr iação, a lteração, reaval iação 

ou ext inção de empregos efet ivos, funções e at ividades grat if icadas 

propostas pela Diretoria.  

XI.  Aprovar alteração no Quadro de Pessoal.  

 

Art. 25.  Das atr ibuições dos Diretores:  
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I .  São atr ibuições do Diretor-Presidente, assumindo compromisso com 

metas e resultados específ icos a serem alcançados, responsabil izando-se 

por: 

a) representar of icialmente a Sanesul em todas as suas relações de 

natureza administrat iva e judicial,  podendo delegar poderes ao Diretor ou 

procurador “ad- judic ia”;  

b) nomear procuradores, em conjunto com outro Diretor;  

c) convocar e presidir  as reuniões da Diretoria;  

d) assinar, em conjunto com o respect ivo Diretor da área, os contratos,  

ajustes, convênios e acordos aprovados pela Diretor ia ou pelo Conselho de 

Administração, conforme o caso;  

e) encaminhar ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal Relatór io 

da Administração e as Demonstrações Financeiras.  

f) admit ir,  demit ir  e promover os empregados da Sanesul,  bem como 

designar e dispensar ocupantes de empregos em comissão,função e 

at ividade grat if icada observada a pol ít ica de pessoal da Sanesul;  

g) coordenar, aval iar  e controlar as funções relat ivas a gabinete da 

presidência; 

h) planejamento integrado, gestão e organização empresarial; 

i) comunicação; 

j) assuntos regulatór ios; 

k) jur ídica;  

l) l ic itações;  

m) ouvidor ia;  

n) governança corporat iva;  

o) negociação de concessões junto aos t i tulares dos serviços; 

p) negociação com a comunidade e prefeituras; 

 

I I .  São atr ibuições do Diretor de Administração e Finanças, assumindo 

compromisso com metas e resultados específ icos a serem alcançados, 

responsabil izando-se por:  

a) recursos humanos; 

b) tecnologia da informação; 

c) patr imônio;  

d) suprimentos;  
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e) captação de recursos f inanceiros;  

f ) controladoria;  

g) contabil idade;  

h) operações f inanceiras;  

i)  controle do endividamento.  

 

I I I .  São atr ibuições do Diretor Comercial e de Operações, assumindo 

compromisso com metas e resultados específ icos a serem alcançados, 

responsabil izando-se por:  

a) processos comerciais e relacionamento com os cl ientes; 

b) operação, manutenção e serviços nos sistemas de abastecimento de 

água, coleta e tratamento de esgotos;  

c) pesquisa, inovação, desenvolvimento tecnológico e operacional;   

d) controle da qualidade do produto água e esgotos. 

 

IV. São atr ibuições do Diretor de Engenharia e Meio Ambiente, assumindo 

compromisso com metas e resultados específ icos a serem alcançados, 

responsabil izando-se por: 

a) execução de obras;  

b) meio ambiente; 

c) pesquisa, inovação, desenvolvimento tecnológico; e 

d) empreendimentos.   

 

CAPÍTULO VI 

DO CONSELHO FISCAL 

 

Art. 26. A Sanesul terá um Conselho Fiscal composto de 3 (três) membros 

efet ivos e igual número de suplentes,com mandado de 2 (dois) anos,  

permit indo 2 (duas) reconduções consecutivas.  

 

Parágrafo único .  O Conselho Fiscal contará com pelo menos 1 (um) 

membro indicado pelo ente controlador, que deverá ser servidor público 

com vínculo permanente com a administração pública.  
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Art 27. Os Conselheiros Fiscais da Sanesul deverão atender os seguintes 

cri térios:  

 

I  - ser pessoa natural,  residente no País e de reputação i l ibada; 

I I  - ter formação acadêmica compatível com o exercício da função;  

I I I  - ter experiência mínima de três anos em cargo de:  

a) direção ou assessoramento na administração públ ica, direta ou indireta; 

ou  

b) Conselheiro Fiscal ou administrador em empresa;  

IV -  não se enquadram nas vedações de que tratam os incisos I ,  IV, IX, X e 

XI do caput  do art .  29 do Decreto 8.945/2016;  

V - não se enquadrar nas vedações de que trata o art .  147 da Lei  Federal 

nº 6.404/1976; e  

VI - não ser ou ter sido membro de órgão de administração nos últ imos 

vinte e quatro meses e não ser  empregado da empresa estatal  ou de sua 

subsidiár ia, ou do mesmo grupo, ou ser cônjuge ou parente, até terceiro 

grau, de administrador da empresa estatal.   

 

§ 1º A formação acadêmica deverá contemplar curso de graduação ou pós-

graduação reconhecido ou credenciado pelo Ministér io da Educação.  

 

§ 2º As exper iências mencionadas em al íneas dist intas do inciso I I I  do 

caput  não poderão ser somadas para a apuração do tempo requerido.  

 

§ 3º As exper iências mencionadas em uma mesma alínea do inciso I I I  do 

caput  poderão ser somadas para apuração do tempo requerido, desde que 

relat ivas a per íodos dist intos.  

 

Art. 28. O Conselho Fiscal reunir-se-á, ordinar iamente, uma vez a cada três 

meses e, extraordinar iamente, sempre que convocado pelo Conselho de 

Administração, Diretoria ou por qualquer  de seus membros efet ivos, com as 

atr ibuições, competências, deveres e responsabil idades estabelecidos em 

le i.  
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Art. 29. Os membros do Conselho Fiscal receberão a remuneração f ixada 

pela Assembleia Geral que os e leger, observados os requis itos legais.  

 

Art.  30. Em caso de renúncia, falecimento, ausência ou impedimento de 

membro efet ivo do Conselho Fiscal será ele subst ituído pelo respect ivo 

suplente, até o término do mandato.  

 

CAPÍTULO VII 

DO EXERCÍCIO SOCIAL – DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS, RESERVAS E DIVIDENDOS 

 

Art.  31. O exercício social  coincidirá com o ano civi l ,  encerrando em 31 de 

dezembro de cada ano, quando serão elaboradas as demonstrações 

f inanceiras previstas no art .  176 da Lei Federal nº 6.404, de 15 de 

dezembro de 1976. 

 

Art. 32. Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer 

part ic ipação, os prejuízos acumulados e a provisão para o Imposto sobre a 

Renda.  

 

Art. 33.  Os lucros l íquidos apurados no Balanço terão a seguinte 

dest inação:  

 

a) 5% (cinco por cento) para a const itu ição da reserva legal,  ajustado na 

forma do art .  193 da Lei Federal nº.  6.404/76 até a importância igual a 20% 

(vinte por cento) do capital social;  

b) 25% (vinte e c inco por cento) do lucro l íquido ajustado na forma do art . 

202 da Lei Federal nº.  6.404/76, para distr ibuição entre todos os acionistas 

como dividendo mínimo obrigatório. 

 

Parágrafo único.  Por del iberação do conselho de administração poderão 

ser distr ibuídos juros sobre o capital própr io, os quais serão 

obrigator iamente compensados na distr ibuição dos dividendos obrigatór ios.  
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Art.  34.  Os dividendos não reclamados dentro de 03 (três) anos, a contar  

da data do anúncio de seu pagamento, prescreverão em favor da Sanesul.  

 

CAPITULO VIII  

COMITÊ DE ELEGIBILIDADE  

 

Art.  35.  O Comitê de Elegib il idade é órgão auxi l iar dos acionistas, que 

ver if icará a conformidade do processo de indicação e de aval iação dos 

administradores, conselheiros f iscais e membros dos Comitês Estatutár ios.  

 

§ 1º – As atr ibuições, o funcionamento, os procedimentos e a forma de 

composição deverão observar a legislação e regulamentação vigentes e 

serão detalhadas por Regimento Interno específ ico;  

 

§ 2º – O Comitê de Eleg ibi l idade decidirá por  maioria de votos, com registro 

em ata, na forma do Regimento Interno.  

 

 

CAPITULO IX 

REGRAS DE GOVERNANÇA  

 

Art.  36.  O Sistema de Governança Corporat iva da SANESUL tem como 

fundamentos a Transparência, a Equidade, a Responsabil idade na 

Prestação de Contas, o Cumprimento das Leis e da Ét ica.  

 

Parágrafo único .  Cabe aos administradores e aos empregados da 

SANESUL, sob pena de responsabil idade, zelar pelo cumprimento das 

normas de Governança Corporat iva.  

 

Art. 37.  São órgãos de Governança da SANESUL: 

 

I  - Conselho de Administração 

I I  - Conselho Fiscal  

I I I  - Diretoria Executiva 

IV – Comitê de Auditoria Estatutár io  



 

 
 

EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A. 

ESTATUTO SOCIAL 

 

Revisão 20 

20/06/2018 

Página 21 de 25 

 

 

V – Comitê de Elegibi l idade  

VI – Auditor ia Interna. 

 

Art.  38.  O Código de Conduta e Integridade é o pr incipal  instrumento 

normativo de Governança Corporat iva da SANESUL.  

 

Parágrafo único.  Poderão ser editadas normas internas complementares 

que se f izerem necessárias à implementação do programa de governança 

da SANESUL. 

 

CAPITULO X 

DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO 

 

Art.  39. A Sanesul deverá possuir em sua estrutura societár ia Comitê de 

Auditor ia Estatutár io como órgão auxi l iar do Conselho de Administração, ao 

qual se reportará d iretamente.  

 

§ 1º. Competirá ao Comitê de Auditor ia Estatutár io, sem prejuízo de outras 

competências previstas no Estatuto: 

 

I .  opinar sobre a contratação e dest i tuição de auditor independente.  

I I . supervis ionar as at ividades dos auditores independentes, avaliando sua 

independência, a qualidade dos serviços prestados e a adequação de tais 

serviços às necessidades da Sanesul.  

I I I . supervis ionar as at ividades desenvolvidas nas áreas de controle interno,  

de auditor ia interna e de elaboração das demonstrações.  

IV. monitorar a qualidade e a integridade dos mecanismos de controle 

interno, das demonstrações f inanceiras e das informações e medições 

divulgadas pela Sanesul.  

V. avaliar e monitorar exposições de r isco da Sanesul,  podendo requerer,  

entre outras informações detalhadas sobre pol ít icas e procedimentos 

referentes a: 

a) remuneração da administração;  

b) ut i l ização de at ivos; 

c) gastos incorr idos em nome da Sanesul.  
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VI. elaborar re latór io anual com informações sobre as at ividades, os 

resultados, as conclusões e as recomendações do Comitê de Auditor ia 

Estatutár io, registrando, se houver, as divergências s ignif icat ivas entre 

administração, auditor ia independente e Comitê de Auditor ia Estatutár io em 

relação às demonstrações f inanceiras.  

 

§ 2º. O Comitê de Auditor ia Estatutário deverá possuir  meios para receber 

denúncias, inclusive sigilosas, internas e externas à Sanesul,  em matérias 

relacionadas ao escopo de suas at ividades. 

 

§ 3º. O Comitê de Auditor ia Estatutário deverá se reunir  quando necessár io, 

no mínimo bimestralmente, de modo que as informações contábeis sejam 

sempre apreciadas antes de sua divulgação.    

 

§ 4º.  A Sanesul deverá divulgar as atas das reuniões do Comitê de 

Auditor ia Estatutário. 

 

§ 5º. Caso o Conselho de Administração considere que a divulgação da ata 

possa pôr em r isco interesse legít imo da Sanesul,  a Sanesul divulgará 

apenas o extrato das atas. 

 

§ 6º. A restr ição prevista no § 5º não será oponível aos órgãos de controle,  

que terão total e ir restr ito acesso ao conteúdo das atas do Comitê de 

Auditor ia Estatutário, observada a transferência de sig i lo.  

 

§ 7º. O Comitê de Auditor ia Estatutário deverá possuir  autonomia 

operacional e dotação orçamentária, anual ou por projeto, dentro de l imites 

aprovados pelo Conselho de Administração, para conduzir ou determinar a 

real ização de consultas, avaliações e invest igações dentro do escopo de 

suas at ividades, inclusive com a contratação e ut i l ização de especial istas 

externos independentes.  

 

Art. 40.  O Comitê de Auditoria Estatutár io será integrado por, no mínimo 3 

(três) e, no máximo 5 (cinco) membros, em sua maior ia independentes.  

 



 

 
 

EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A. 

ESTATUTO SOCIAL 

 

Revisão 20 

20/06/2018 

Página 23 de 25 

 

 

§ 1º. São condições mínimas para integrar o Comitê de Auditor ia 

Estatutár io:  

 

I .  Não ser ou ter sido,  nos 12 (doze) meses anteriores à nomeação para o 

Comitê:  

a) diretor,  empregado ou membro do conselho f iscal da Sanesul;  

b) responsável técnico, diretor,  gerente, supervisor ou qualquer outro 

integrante com função de gerência de equipe envolvida nos trabalhos de 

auditoria na Sanesul;  

I I . Não ser cônjuge ou parente consanguíneo ou af im, até o segundo grau 

ou por adoção, das pessoas referidas no inciso I ;  

I I I . Não receber qualquer outro t ipo de remuneração da Sanesul,  que não 

seja aquela relat iva à função de integrante do Comitê de Auditor ia 

Estatutár io;  

IV. Não ser ou ter s ido ocupante de cargo público efet ivo,  ainda que 

licenciado, ou de cargo em comissão da pessoa jurídica de dire ito público 

que exerça o controle acionário da Sanesul,  nos 12 (doze) meses anter iores 

à nomeação para o Comitê de Auditoria Estatutár io.   

  

§ 2º.  Ao menos 1 (um) dos membros do Comitê de Auditoria Estatutár io 

deve ter reconhecida experiência em assuntos de contabi l idade societár ia.  

   

§ 3º.  O atendimento às previsões deste art igo deve ser comprovado por 

meio de documentação mantida na sede da Sanesul pelo prazo mínimo de 5 

(cinco) anos, contado a part ir do últ imo dia de mandato do membro do 

Comitê de Auditoria Estatutár io.  

 

CAPÍTULO XI 

DA AUDITORIA INTERNA 

 

Art.  41.  A auditor ia interna será vinculada ao Conselho de Administração, 

diretamente ou por meio do Comitê de Auditor ia Estatutár io.  

 

Parágrafo único .  A auditoria interna deverá: 
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I .  Auxil iar o Conselho de Administração da Sanesul ao qual se reportará 

diretamente; e 

I I . Ser responsável por afer ir  a adequação do contro le interno, a efet ividade 

do gerenciamento dos riscos e dos processos de governança e a 

conf iabil idade do processo de coleta, mensuração,  classif icação,  

acumulação, registro e d ivulgação de eventos e transações, visando ao 

preparo de demonstrações f inanceiras.  

 

CAPÍTULO XII 

DAS REGRAS DE ESTRUTURAS E PRÁTICAS DE GESTÃO DE RISCOS E 

CONTROLE INTERNO 

 

Art.  42.  A Sanesul implementará e manterá, de modo ef iciente e ef icaz 

regras de estruturas e prát icas de gestão de riscos e controle interno que 

abranjam:  

 

I .  Ação dos administradores e empregados, por meio da implementação 

cot idiana de prát icas de controle interno; 

I I . Área responsável pela verif icação de cumprimento de obrigações e de 

gestão de r iscos;  

I I I . Auditor ia interna e Comitê de Auditor ia Estatutário.    

 

§ 1º.  Deverá ser elaborado e divulgado Código de Conduta e Integr idade, 

que disponha sobre:  

 

I .  Princípios, valores e missão da Sanesul,  bem como orientações sobre a 

prevenção de conf li to de interesses e vedação de atos de corrupção e 

f raude; 

I I . Instâncias internas responsáveis pela atualização e aplicação do Código 

de Conduta e Integridade;  

I I I . Canal de denúncias que possibi l ite o recebimento de denúncias internas 

e externas relat ivas ao descumprimento do Código de Conduta e 

Integr idade e das demais normas internas de ét icas e obr igacionais; 

IV. Mecanismos de proteção que impeçam qualquer espécie de retal iação a 

pessoa que ut i l ize o canal de denúncias;  
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V. Sanções apl icáveis em caso de violação às regras do Código de Conduta 

e Integr idade; 

VI.  Previsão de treinamento per iódico, no mínimo anual,  sobre Código de 

Conduta e Integridade, a empregados e administradores, e sobre a polít ica 

de gestão de riscos, a administradores.  

 

CAPÍTULO XIII  

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

   

Art. 43.  O pessoal admit ido para emprego público na Sanesul terá sua 

relação de trabalho regida pela Consolidação das Leis Trabalh istas e pelo 

Plano de Carreira e Remuneração. 

 

Art. 44.  A Sanesul entrará em l iquidação nas hipóteses previstas em lei ou 

por deliberação da Assembleia Geral.  

 

Art. 45.  Os casos omissos no presente Estatuto serão resolvidos pelo 

Conselho de Administração da Sanesul.  
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