AMAZONAS ENERGIA S.A
CNPJ N.º 02.341.467/0001-20
NIRE 1330001232-3
ESTATUTO SOCIAL

Capítulo I
Da Denominação, Organização, Sede e Objeto
Art. 1º. A Amazonas Energia S.A., doravante denominada Amazonas Energia ou
“Companhia”, é uma soc iedade anônima de c apital fec hado, e é regida pelo
presente Estatuto Soc ial e pelo Contrato de Conc essão de Serviç os Públic o s de
Distribuiç ão de Energia - Aneel.
Art. 2º. A Amazonas Energia tem sede e foro na c idade de Manaus no Estado do
Amazonas, sua duraç ão é por tempo indeterminado, podendo c riar suc ursais, filiais,
agênc ias e esc ritórios em sua respec tiva área de c onc essão ou nos demais Estados
ou no Distrito Federal, sempre mediante Resoluç ão de sua Diretoria.
Art. 3°. A Amazonas Energia tem por objeto explorar os serviç os de energia
elétric a, c onforme o respec tivo c ontrato de c onc essão, realizando, para tanto,
estudos, projetos, c onstruç ão e operaç ão de usinas produtoras, subestaç ões, linhas
de transmissão e redes de distribuiç ão de energia elétric a, e a prátic a dos atos de
c omérc io nec essários ao desempenho dessas atividades.
Parágrafo únic o. A Amazonas Energia desenvolverá também atividades de pesquisa
e aproveitamento de fontes alternativas de energia, visando a sua transformaç ão e
c onsequente exploraç ão c omo energia elétric a.
Capítulo II
Capital Social, das Ações e dos Acionistas
Art. 4º - O c apital soc ial autorizado da Companhia é de até R$2.000.000.000,00
(dois bilhões de reais).
§ 1º O c apital subsc rito e integralizado é de R$11.146.577.449,97 (onze bilhões,
c ento e quarenta e seis milhões, quinhentos e setenta e sete mil, quatroc entos e
quarenta e nove reais e noventa e sete c entavos), c om a c omposiç ão ac ionária
totalizando 19.396.275.159 (dezenove bilhões, trezentas e noventa e seis milhões,
duzentas e setenta e c inc o mil e c ento e c inquenta e nove) aç ões ordinárias,
nominativas, sem valor nominal.
§ 2º As aç ões são c onsideradas indivisíveis e a c ada aç ão ordinária c orresponderá
um voto nas deliberaç ões das Assembleias.
§ 3º As aç ões serão esc riturais, independente de sua espéc ie e c lasse,
permanec endo em c ontas de depósito em instituiç ões autorizadas, em nome de
seus titulares, sem emissão de c ertific ados, nos termos da legislaç ão vigente.
Art. 5º. Dentro do limite do c apital soc ial autorizado, fic a a c ritério do Conselho de
Administraç ão deliberar ac erc a da emissão de novas aç ões para aumento do c apital
soc ial da Companhia, sem a nec essidade de reforma estatutária.
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§ 1º Na hipótese de deliberaç ão do Conselho de Administraç ão no sentido de
emissões de aç ões, notas promissórias para distribuiç ão públic a, debêntures ou
partes benefic iárias c onversíveis em aç ões e bônus de subsc riç ão, c uja c oloc aç ão
seja feita mediante venda em bolsa de valores e que não altere o c ontrole da
Companhia, os ac ionistas não terão direito de preferênc ia, a não ser que o
Conselho de Administraç ão delibere de forma oposta.
§ 2º Após atingido o limite do c apital soc ial autorizado, novo aumento de c apital
soc ial deverá ser enc aminhado à Assembleia Geral Extraordinária pelo Conselho de
Administraç ão por proposta da Diretoria Exec utiva, ac ompanhada por parec er do
Conselho Fisc al.
§ 3º O ac ionista que não fizer a integralizaç ão de ac ordo c om as normas e
c ondiç ões a que se refere o presente artigo perderá o direito à subsc riç ão referente
à parc ela inadimplida.
Capítulo III
Assembleia Geral
Art. 6º. A Assembleia Geral Ordinária realizar-se-á dentro dos quatro primeiros
meses seguintes ao término do exerc íc io soc ial, em dia e hora previamente fixados,
na sede da Companhia para:
I - tomar as c ontas dos
Demonstraç ões Financ eiras;

administradores,

examinar,

disc utir

e

votar

as

II - deliberar sobre a destinaç ão do luc ro líquido do exerc íc io e a distribuiç ão de
dividendos; e
III - eleger os membros do Conselho de Administraç ão, quando for o c aso, e do
Conselho Fisc al, bem c omo fixar-lhes as respec tivas remuneraç ões, assim c omo os
honorários da Diretoria Exec utiva.
Art. 7º. A mesa que dirigirá os trabalhos da Assembleia Geral será c onstituída pelo
Presidente do Conselho de Administraç ão, ou na sua ausênc ia ou impedimento por
quem a Assembleia esc olher, e por um Sec retário, esc olhido dentre os presentes.
§ 1º O ac ionista poderá ser representado
termos § 1º do artigo 126 da Lei nº 6.404/76.

nas

Assembleias

Gerais

nos

§ 2º A c ompetênc ia para deliberar sobre a c onvoc aç ão da Assembleia Geral é do
Conselho de Administraç ão. A c ompetênc ia assiste ainda ao Conselho Fisc al e aos
ac ionistas, nos c asos previstos em Lei.
Art. 8º. A Assembleia Geral será c onvoc ada em espec ial para deliberar sobre:
I - alienaç ão, no todo ou em parte, de aç ões do seu c apital soc ial ou de suas
c ontroladas; abertura e aumento do c apital soc ial por subsc riç ão de novas aç ões ou
venda desses valores mobiliários, se em tesouraria; venda de debêntures de que
seja titular, de empresas das quais partic ipe e emissão de debêntures c onversíveis
em aç ões;
II - operaç ões de c isão, fusão, transformaç ão ou inc orporaç ão;
III – permuta de aç ões ou outros valores mobiliários;
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IV - reforma do Estatuto Soc ial; e
V - outros assuntos que forem propostos pelo Conselho de Administra ç ão ou pelo
Conselho Fisc al.
Parágrafo únic o: As deliberaç ões da Assembleia Geral serão tomadas p elo voto
afirmativo de no mínimo 75% dos votos dos ac ionistas, exc eto nos c asos em que a
Lei prevê quórum diverso de aprovaç ão.
Art. 9º. O Edital de Convoc aç ão poderá c ondic ionar a representaç ão do ac ionista na
Assembleia Geral, além dos requisitos previstos em Lei, ao depósito, na sede da
soc iedade, do c omprovante expedido pela instituiç ão financ eira depositária das
aç ões em c ustódia c om setenta e duas horas de antec edênc ia do dia marc ado para
realizaç ão da Assembleia Geral.

Capítulo IV
Administração
Art. 10. A Companhia será administrada por um Conselho de Administraç ão, órgão
c olegiado de funç ões deliberativas, c om atribuiç ões previstas na Lei e neste
Estatuto, e uma Diretoria Exec utiva.
Art. 11. Os membros do Conselho de Administraç ão, Conselho Fisc al, Diretoria
Exec utiva e Comitês deverão ser residentes e domic iliados no país, de notórios
c onhec imentos ou experiênc ia, idoneidade moral, reputaç ão ilibada e c apac idade
téc nic a c ompatível c om o exerc íc io do c argo.
§ 1º As atas de Assembleia Geral ou de reunião do Conselho de Administraç ão que
elegerem, respec tivamente, c onselheiros de administraç ão e Diretores da
Companhia deverão c onter a qualific aç ão de c ada um dos eleitos e o prazo de
gestão e, quando a lei exigir c ertos requisitos para a investidura, somente poderão
ser eleitos
e
empossados aqueles que tenham exibido os nec essários
c omprovantes, dos quais se arquivará c ópia autentic ada na sede da Companh ia.
§ 2º Não podem partic ipar dos órgãos c itados no c aput deste artigo, além dos
impedidos por Lei:
I – os que houverem sido c ondenados por c rime falimentar, de sonegaç ão fisc al, de
prevaric aç ão, de c orrupç ão ativa ou passiva, de c onc ussão, de pec ulato, c ontra a
ec onomia popular, c ontra a fé públic a, c ontra a propriedade ou que houverem sido
c ondenados a pena c riminal que vede, ainda que temporariamente, o ac esso a
c argos públic os;
II - os dec larados falidos ou insolventes;
Art. 12. A investidura em c argos de administraç ão da Amazonas Energia observará
as c ondiç ões impostas pela legislaç ão vigente, bem c omo pela Polític a de Indic aç ão,
aprovada pelo Conselho de Administraç ão, podendo ser exigida a garantia de
gestão.
Art. 13. A Polític a de Indic aç ão deve c ontemplar os requisitos mínimos para
indic aç ão de administradores e membros do Conselho de Administraç ão, da
Diretoria e do Conselho Fisc al, formalizando a c arac terizaç ão de um perfil mínimo
desejável.
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Art. 14. Os c onselheiros e Diretores serão investidos nos seus c argos, mediante
assinatura de termo de posse no livro de Atas do Conselho de Administraç ão ou da
Diretoria Exec utiva.
§ 1º Se o termo de posse não for assinado nos 30 (trinta) dias seguintes à eleiç ão,
esta tornar-se-á sem efeito, salvo justific ativa ac eita pelo órgão da administraç ão
para o qual tiver sido eleito, a ser analisada e julgada pelo Conselho de
Administraç ão.
§ 2º O termo de posse deverá c onter, sob pena de nulidade: a indic aç ão de pelo
menos um domic ílio no qual o administrador rec eberá c itaç ões e intimaç ões em
proc essos administrativos e judic iais relativos a atos de sua gestão, as quais
reputar-se-ão c umpridas mediante entrega no domic ílio indic ado, o qual somente
poderá ser alterado mediante c omunic aç ão por esc rito à Companhia .
§ 3° É vedada a ac umulaç ão dos c argos do
Administraç ão e do Diretor-Presidente da Diretoria.

Presidente

do

Conselho

de

Art. 15. Os membros do Conselho de Administraç ão e da Diretoria Exec utiva
responderão, nos termos da legislaç ão vigente, individual e solidariamente, pelos
atos que pratic arem e pelos prejuízos que deles dec orram para a Companhia.
Art. 16. Os administradores e os c onselheiros fisc ais são responsáveis, na forma da
Lei, pelos prejuízos ou danos c ausados no exerc íc io de suas atribuiç ões.
§ 1º A Amazonas Energia, por intermédio de sua c onsultoria jurídic a ou mediante
advogado espec ialmente c ontratado, assegurará aos integrantes e ex-integrantes
da Diretoria Exec utiva e dos Conselhos de Administraç ão e Fisc al a defesa em
proc essos judic iais e administrativos c ontra eles instaurados, pela prátic a de atos
no exerc íc io do c argo ou funç ão, nos c asos em que não houver inc ompatibilidade
c om os interesses da empresa.
§ 2º O benefíc io previsto no § 1º aplic a-se, no que c ouber e a c ritério do Conselho
de Administraç ão, àqueles que figuram no polo passivo de proc esso judic ial ou
administrativo, em dec orrênc ia de atos que tenham pratic ado no exerc íc io de
c ompetênc ia delegada pelos administradores.
§ 3º A forma do benefíc io menc ionado nos §§ 1º e 2º se rá definida pelo Conselho
de Administraç ão, ouvida a área jurídic a da Amazonas Energia.
§ 4º Se algum dos oc upantes dos c argos ou funç ões menc ionadas nos §§ 1º e 2º
for c ondenado, em dec isão judic ial transitada em julgado, c om fundamento em
violaç ão de Lei ou do Estatuto, ou dec orrente de ato c ulposo ou doloso, deverá
ressarc ir à Amazonas Energia todos os c ustos e despesas dec orrentes da defesa de
que trata o §1º, além de eventuais prejuízos c ausados.
§ 5º A Amazonas Energia poderá manter, na forma e exte nsão definidas pelo
Conselho de Administraç ão, c ontrato de seguro permanente em favor dos
oc upantes dos c argos ou funç ões menc ionadas nos §§ 1º e 2º, para c obertura das
despesas proc essuais e honorários advoc atíc ios de proc essos administrativos ou
judic iais c ontra eles instaurados e relativos às suas atribuiç ões junto à Amazonas
Energia.
Art. 17. O Conselho de Administraç ão e a Diretoria Exec utiva reunir-se-ão, c om
quórum de instalaç ão de maioria absoluta, metade dos membros eleitos mais um, e
deliberarão c om a presenç a da maioria de seus membros.
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§ 1º Nas Deliberaç ões do Conselho de Administraç ão e Resoluç ões da Diretoria
Exec utiva, os respec tivos Presidentes terão, além do voto pessoal, o de desempate.
§ 2º As dec isões dos administradores deverão observ ar as diretrizes c onstantes da
Resoluç ão Normativa de nº 787 de 24 de outubro de 2017/ANEEL, e as diretrizes
estratégic as estabelec idas pelo (s) ac ionista (s) c ontrolador (es).

Capítulo V
Conselho de Administração
Art. 18. O Conselho de Administraç ão, órgão c olegiado superior da Companhia, será
integrado por até 07 (sete) membros, eleitos pela Assembleia Geral, os quais,
dentre eles, designarão o Presidente, c om prazo de gestão unific ado de até 03
(três) anos, sem limitaç ão de reeleiç ões c onsec utivas ou não.
§ 1º Além dos c asos previstos em Lei, dar-se-á vac ânc ia do c argo quando o
membro do Conselho de Administraç ão deixar de c omparec er, sem justific ativa, a
duas reuniões c onsec utivas ou três interc aladas, nos últimos doze meses.
§ 2º No c aso de vac ânc ia definitiva do c argo de c onselheiro, o substituto será
nomeado pelos c onselheiros remanesc entes e servirá até a realizaç ão da primeira
Assembleia Geral, que deverá oc orrer em até 30 (trinta) dias, c ontados da vac ânc ia
definitiva.
§ 3º O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administraç ão se prorrogará
até a efetiva investidura dos novos membros.
§ 4º Pelo menos, 20% (vinte e por c ento) das vagas destinadas aos membros do
Conselho de Administraç ão devem ser preenc hidas por membros independentes
c ujas c arac terístic as devem observar o disposto na legislaç ão e no regulamento da
Agênc ia Reguladora que trata de Governanç a Corporativa.
Art. 19. O Conselho de Administraç ão reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por
mês, e, extraordinariame nte, sempre que se fizer nec essário.
§ 1º O Conselho de Administraç ão será c onvoc ado pelo seu Presidente e as suas
reuniões serão registradas em atas, que serão assinadas por todos os membros
presentes, as quais, quando c ontiverem deliberaç ões destinadas a produzir efeitos
perante terc eiros, serão arquivadas na Junta Comerc ial c ompetente e public adas.
§ 2° A remuneraç ão dos membros do Conselho de Administraç ão será fixada pela
Assembleia Geral, ou, em c aso de inoc orrênc ia de tal deliberaç ão, em 30% (trinta
por c ento) da remuneraç ão mensal média dos Diretores.
§ 3° Os membros do Conselho de Administraç ão terão ressarc idas suas despesas
de loc omoç ão e estada, sempre que residentes fora da c idade em que for realizada
a reunião.
Art. 20. Compete ao Conselho de Administraç ão a fixaç ão da orientaç ão geral dos
negóc ios da Companhia, o c ontrole superior dos programas aprovados, bem c omo a
verific aç ão dos resultados obtidos. No exerc íc io de suas atribuiç ões, c abe também
ao Conselho de Administraç ão:
I - estabelec er em R$6 milhões c omo valor limite a partir do qual as matérias lhe
serão submetidas para deliberaç ão;
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II.
autorizar a Companhia a c ontrair empréstimo, no país ou no exterior, de
valores ac ima de R$100 milhões, podendo ser alterado por dec isão do Conselho;
III - autorizar a prestaç ão de garantia a financ iamentos, tomados no país ou no
exterior;
IV – autorizar a exec uç ão de atos negoc iais visando à aquisiç ão de bens e
c ontrataç ão de obras e serviç os;
V – eleger e destituir Diretores, fixando-lhes suas atribuiç ões;
VI - aprovar a estrutura organizac ional da Companhia;
VII - monitorar a gestão da empresa mediante requisiç ão de informaç ões ou exame
de livros e doc umentos;
VIII – aprovar os relatórios da administraç ão e de c ontroles internos, bem c omo as
c ontas da Diretoria Exec utiva;
IX - autorizar a Companhia a emitir títulos e valores mobiliários;
X - esc olher e destituir auditores independentes, observada a legislaç ão pertinente;
XI - elaborar e alterar seu Regimento Interno, bem c omo aprovar o Regimento
Interno da Companhia;
XII - deliberar sobre as estimativas de rec eitas, despesas e investimentos da
Companhia em c ada exerc íc io, propostas pela Diretoria;
XIII - deliberar sobre a remuneraç ão aos ac ionistas, c om base nos resultados
intermediários apurados nos termos da legislaç ão aplic ável;
XIV - deliberar sobre aquisiç ão, alienaç ão ou oneraç ão de bens móveis e imóveis,
não relac ionados ao c umprimento do objeto soc ial da Companhia, c onforme limites
previamente fixados, bem c omo sobre fazer e ac eitar doaç ões c om ou sem
enc argos;
XV – autorizar a alienaç ão ou aquisiç ão de bens móveis e imóveis, diretamente
relac ionados ao c umprimento do objeto soc ial da Companhia, c onforme os valores
definidos c omo de sua c ompetênc ia para aprovaç ão;
XVI - c onvoc ar as Assembleias Gerais;
XVII - deliberar sobre o afastamento dos diretores, quando o prazo for superior a
trinta dias c onsec utivos;
XVIII - avaliar o desempenho dos membros da Diretoria Exec utiva da empresa,
pelo menos uma vez por ano; c om base nas diretrizes estabelec ida s para a
realizaç ão do c ontrato de metas de desempenho e dos planos estratégic o, de
negóc ios e de investimentos;
XIX – deliberar sobre o uso ou exploraç ão, a qualquer título, e por qualquer pessoa
ou entidade, de equipamentos, instalaç ões, bens ou outros ativos da Companhia,
não vinc ulados à c onc essão, c ujo valor exc eda a 1% (um por c ento) do patrimônio
líquido apurado no balanç o referente ao último exerc íc io soc ial enc errado;
XX – realizar a avaliaç ão formal de desempenho do Conselho de Administraç ão;
Estatuto aprovado na AGE de 25/03/2020
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XXI - aprovar o quantitativo de téc nic os ou espec ialistas não pertenc entes ao
quadro permanente da Companhia;
XXII – propor a partic ipaç ão dos empregados e dirigentes nos luc ros da empresa;
XXIII – dec idir os c asos omissos neste Estatuto.
§ 1º O valor em reais estabelec ido nos inc isos I e II será c orrigido pelo IPCA –
Índic e de Preç os ao Consumidor Amplo (índic e ofic ial de inflaç ão do Governo
Federal) ou outro índic e que vier a substituí-lo.
§ 2º As matérias a serem submetidas à aprec iaç ão do Conselho de Administraç ão
serão instruídas pela Diretoria Exec utiva.
§ 3º Caberá ao Conselho de Administraç ão regulamentar a c omposiç ão, atribuiç ão e
func ionamento de Comitês a ele vinc ulados.
Art. 21. O Conselho de Administraç ão submeterá à aprec iaç ão do Conselho Fisc al o
Relatório Anual da administraç ão e respec tivas Demonstraç ões Financ eiras de c ada
exerc íc io soc ial.
Art. 22. O Conselho de Administraç ão, em c ada exerc íc io, examinará e submeterá à
dec isão da Assembleia Geral Ordinária, o Relatório da Administraç ã o e as
Demonstraç ões Financ eiras elaboradas pela Diretoria Exec utiva em c onformidade
c om a legislaç ão soc ietária vigente, bem c omo a proposta de distribuiç ão de
dividendos e de aplic aç ão dos valores exc edentes, anexando o Parec er do Conselho
Fisc al e o c ertific ado dos auditores independentes.

Capítulo VI
Diretoria Executiva
Art. 23. A Diretoria é o órgão exec utivo de administraç ão e representaç ão,
c abendo-lhe, dentro da orientaç ão traç ada pela Assembleia Geral e pelo Conselho
de Administraç ão, assegurar o func ionamento regular da Companhia.
Art. 24 A Diretoria Exec utiva c ompor-se-á do Diretor-Presidente e até 06 (seis)
diretores, todos eleitos pelo Conselho de Administraç ão, que exerc erão suas
funç ões em regime de tempo integral, c om prazo de gestão unif ic ado de até 03
(três) anos, sem limitaç ão de reeleiç ões c onsec utivas ou não.
§ 1º O prazo de gestão dos membros da Diretoria Exec utiva se prorrogará até a
efetiva investidura dos novos membros.
Art. 25. Compete a c ada diretor, na sua área de atuaç ão, planejar, c oordenar e
exec utar as atividades da soc iedade, c om vistas à realizaç ão do seu objeto soc ial.
Art. 26. Os integrantes da Diretoria Exec utiva não poderão afastar-se do exerc íc io
do c argo por mais de 30 (trinta) dias c onsec utivos, salvo em c aso de férias ou
lic enç a, sob pena de perda do c argo, exc eto nos c asos autorizados pelo Conselho
de Administraç ão nos termos do presente Estatuto.
Parágrafo únic o: No c aso de impedimento temporário, lic enç a ou férias de qualquer
dos membros da Diretoria Exec utiva, a sua substituiç ão proc essar-se-á pela forma
determinada pelo Diretor-Presidente. Se o impedimento temporário, lic enç a ou
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férias for do Diretor-Presidente, o substituto será indic ado dentre os demais
diretores pelo Conselho de Administraç ão.
Art. 27. Vagando definitivamente c argo na Diretoria Exec utiva, utilizar-se-á o
mesmo c ritério c onstante do parágrafo únic o do art. 26, para a substituiç ão, até a
realizaç ão da reunião do Conselho de Administraç ão que dec idir pela substituiç ão
definitiva e der posse ao novo diretor, preenc hendo-se, assim, o c argo vago, pelo
prazo que restava ao substituído.
Art. 28. No exerc íc io das suas atribuiç ões, c ompete à Diretoria
respeitadas as diretrizes fixadas pelo Conselho de Administraç ão:

Exec utiva,

I – aprovar, em harmonia c om as diretrizes fundamentais fixadas pelo Conselho de
Administraç ão, normas orientadoras da aç ão da Companhia;
II - elaborar e submeter à aprovaç ão do Conselho de Administraç ão:
a) os planos anuais de negóc ios e o plano estratégic o da Companhia;
b) os programas anuais de dispêndios e de investimentos da Companhia c om
os respec tivos projetos;
c ) os orç amentos de c usteio e de investimentos da Companhia; e
d) a avaliaç ão do resultado de desempenho das atividades da Companhia.
III - elaborar e aprovar o seu Regimento Interno;
IV - dec idir sobre c ontrataç ões de obras, empreitadas, fisc alizaç ão, loc aç ão e
prestaç ão de serviç os, c onsultorias, fornec imentos e similares que envolvam
rec ursos financ eiros c ujos valores sejam inferiores ao limite previamente definido
pelo Conselho de Administraç ão;
V – aprovar normas de c essão de uso, loc aç ão ou arrendamento de bens imóveis
de propriedade da Companhia;
VI – aprovar manuais e normas de administraç ão, téc nic as, financ eiras e c ontábeis
e outros atos normat ivos nec essários à orientaç ão do func ionamento da
Companhia;
VII – aprovar planos que disponham sobre admissão, c arreira, ac esso, vantagens e
regime disc iplinar para os empregados da Companhia;
VIII – aprovar os nomes indic ados pelos Diretores para preenc himento dos c argos
que lhes são diretamente subordinados;
IX – delegar c ompetênc ia aos Diretores para dec idirem,
questões inc luídas nas atribuiç ões da Diretoria Exec utiva;
X – delegar poderes ao Diretor-Presidente, Diretores
autorizaç ão de despesas, estabelec endo limites e c ondiç ões;

isoladamente,
e

empregados

sobre
para

XI – pronunc iar-se nos c asos de admissão, elogio, puniç ão, transferênc ia e
demissão dos empregados subordinados diretamente aos Diretores;
XII – promover e
atualizada;

prover a organizaç ão interna, mantendo-a c onstantemente
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XIII – enc aminhar ao Conselho de Administraç ão solic itaç ões visando à c aptaç ão de
rec ursos, c ontrataç ão de empréstimos e financ iamentos, prestaç ão de garantia e
partic ipaç ão em parc erias, no país ou no exterior;
XIV – propor atos de renúnc ia ou transaç ão judic ial ou extrajudic ial, para pôr fim a
litígios ou pendênc ias, submetendo-os à aprovaç ão do Conselho de Administraç ão.
XV - elaborar, em c ada exerc íc io, as Demonstraç ões Financ eiras estabelec idas pela
legislaç ão
soc ietária
vigente,
submetendo-as
ao
exame
dos
auditores
independentes, bem c omo elaborar a proposta de distribuiç ão de dividendos e de
aplic aç ão dos valores exc edentes, para serem submetidos à aprec iaç ão dos
Conselhos de Administraç ão e Fisc al e ao exame e deliberaç ão da Assembleia
Geral;
XVI - designar empregados da Companhia para missões em território nac ional, fora
do Estado de Conc essão, ou no exterior;
XVII - movimentar rec ursos da Companhia e formalizar obrigaç ões em geral,
mediante assinatura do Diretor-Presidente e de mais um Diretor nos respec tivos
instrumentos
obrigac ionais,
podendo
esta
c ompetênc ia
ser
delegada
a
proc uradores; e
XVIII - autorizar férias ou lic enç as de qualquer de seus membros;
Art. 29. A Diretoria Exec utiva reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por semana,
c om a maioria dos seus membros e, extraordinariamente, mediante a c onvoc aç ão
do Diretor-Presidente e as suas reuniões serão registradas em atas, que serão
assinadas por todos os membros presentes.
Art. 30. Sem prejuízo das demais atribuiç ões da Diretoria, c ompete ao DiretorPresidente, além da orientaç ão da polític a administrativa e a representaç ão da
Companhia:
I - superintender os negóc ios da Companhia;
II - representar a Companhia, judic ial ou extrajudic ialmente, ou a inda perante
outras soc iedades, ac ionistas ou públic o em geral e órgãos de fisc alizaç ão e
c ontrole, podendo delegar tais poderes a qualquer diretor, bem c omo nomear
representantes, proc uradores, prepostos ou mandatários;
III - admitir e demitir empregados;
IV - formalizar as nomeaç ões aprovadas pela Diretoria.
Art. 31. Os Diretores Exec utivos se c omprometem a firmar termo de c ompromisso
de sigilo e de divulgaç ão de atos e fatos relevantes, até sua efetiva divulgaç ão ao
merc ado.
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Capítulo VII
Conselho Fiscal
Art. 32. O Conselho Fisc al, de c aráter permanente, c ompõe -se de até 03 (três)
membros efetivos e igual número de suplentes, estes fac ultativos, nomeados em
Assembleia Geral.
§ 1º Os membros do Conselho Fisc al, em sua primeira reunião, elegerão o seu
Presidente, ao qual c aberá dar c umprimento às deliberaç ões do órgão.
§ 2º Além dos c asos previstos em Lei, dar-se-á vac ânc ia do c argo quando o
membro do Conselho Fisc al deixar de c omparec er, sem justific ativa, a duas
reuniões c onsec utivas ou três interc aladas, nos últimos doze meses.
§ 3º No c aso de vac ânc ia, renúnc ia ou impedimento de membro efetivo, o
Presidente do Conselho Fisc al c onvoc ará o respec tivo suplente que c ompletará o
mandato do substituído.
Art. 33. Os membros do Conselho Fisc al serão eleitos pela Assembleia Geral, c om
prazo de atuaç ão de até 03 (três) anos, sem limitaç ão de rec onduç ões
c onsec utivas.
Art. 34. As deliberaç ões do Conselho Fisc al serão tomadas por maioria de votos e
registradas no “Livro de Atas e Parec eres do Cons elho Fisc al”, c abendo ao seu
Presidente, além do voto c omum, o de desempate.
Art. 35. A remuneraç ão dos membros do Conselho Fisc al será fixada pela
Assembleia Geral em 30% (dez por c ento) da remuneraç ão mensal média dos
Diretores.
Parágrafo únic o. Os membros do Conselho Fisc al terão ressarc idas suas despesas
de loc omoç ão e estada, sempre que residentes fora da c idade em que for realizada
a reunião.
Art. 36. A pedido de qualquer de seus membros, o Conselho Fisc al poderá solic itar
esc larec imentos ou informaç ões e a apuraç ão de fatos espec ífic os aos auditores
independentes.
Art. 37. Ao Conselho Fisc al, sem exc lusão de outros c asos previstos em Lei,
c ompete:
I - pronunc iar-se sobre assuntos de sua atribuiç ão que lhe forem submetidos pelo
Conselho de Administraç ão ou pela Diretoria Exec utiva;
II - ac ompanhar a exec uç ão patrimonial, financ eira e orç amentária, podendo
examinar livros, quaisquer outros doc umentos e requisitar informaç ões;
III - elaborar e aprovar o seu Regimento Interno;
IV - fisc alizar, por qualquer de seus membros, os atos dos administradores e
verific ar o c umprimento dos seus deveres legais, estatutários e regulatórios;
V - opinar sobre o relatório anual da administraç ão, fazendo c onstar de seu Parec er
as informaç ões c omplementares que julgar nec essárias ou úteis à deliberaç ão da
Assembleia Geral;
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VI - opinar sobre as propostas dos órgãos da administraç ão, a serem submetidas à
Assembleia Geral, relativas à modific aç ão do c apital soc ial, emissão de títulos e
valores mobiliários, planos de investimentos ou orç amentos de c apital, distribuiç ão
de dividendos, transformaç ão, inc orporaç ão, fusão ou c isão da Companhia;
VII - denunc iar, por qualquer de seus membros, aos órgãos de administraç ão e, se
estes não adotarem as providênc ias nec essárias para a proteç ão dos interesses da
Companhia, à Assembleia Geral, os erros, fraudes ou c rimes que desc obrirem, e
sugerir providênc ias úteis;
VIII - c onvoc ar a Assembleia Geral Ordinária, se os órgãos da administraç ão
retardarem por mais de um mês essa c onvoc aç ão, e a Extraordinária, sempre que
oc orrerem motivos graves ou urgentes, inc luindo na agenda das Assembleias as
matérias que c onsiderarem nec essárias;
IX - analisar, pelo menos trimestralmente, o balanc ete e demais Demonstraç ões
Financ eiras, elaboradas periodic amente pela Diretoria;
X - examinar as Demonstraç ões Financ eiras do exerc íc io soc ial e sobre elas opinar;
XI - fornec er ao ac ionista ou grupo de ac ionistas, que representarem, no mínimo
5% (c inc o por c ento) do c apital soc ial, sempre que solic it adas, informaç ões sobre
matérias de sua c ompetênc ia;
XII – examinar o plano de Auditoria Interna;
XIII - ac ompanhar e verific ar a melhoria c ontínua da qualidade do sistema de
Governanç a c om base na avaliaç ão do órgão regulador no toc ante a estrutura da
Alta Administraç ão;
XIV - realizar, periodic amente, reuniões c om o Conselho de Administraç ão, a
Diretoria e o Comitê de Auditoria, c aso exista.
Art. 38. Os órgãos de administraç ão são obrigados, através de c omunic aç ão por
esc rito, a c oloc ar à disposiç ão dos membros em exerc íc io do Conselho Fisc al, dentro
de 10 (dez) dias, c ópias das atas de suas reuniões e, dentro de quinze dias do seu
rec ebimento, c ópias dos seus balanc etes e demais Demonstraç ões F inanc eiras
elaboradas periodic amente e dos Relatórios de exec uç ão de orç amentos.
Art. 39. O Conselho Fisc al reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês, e,
extraordinariamente, por solic itaç ão do Presidente do Conselho de Administraç ão,
do Diretor-Presidente da Amazonas Energia ou de qualquer de seus membros, e as
suas reuniões serão registradas em atas, que serão assinadas por todos os
membros presentes.

Capítulo VIII
Exercício Social, Demonstrações Financeiras e Distribuição de Resultados
Art. 40. O exerc íc io soc ial c oinc idirá c om o ano c ivil, inic iando -se a 1º de janeiro,
c om término em 31 de dezembro de c ada ano e obedec erá, quanto às
Demonstraç ões Financ eiras, aos prec eitos da legislaç ão sobre as soc iedades por
aç ões e ao presente Estatuto.
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Art. 41. Ao final de c ada exerc íc io soc ial, serão levantados o balanç o patrimonial e
as demonstraç ões das origens e aplic aç ões de rec ursos, dos luc ros ou prejuízos
ac umulados e do resultado do exerc íc io de ac ordo c om as normas legais aplic áveis.
Parágrafo Primeiro: Após efetivadas as deduç ões previstas em Lei, a Assembleia
Geral deliberará pela distribuiç ão de luc ros, observado o disposto no Art. 42, e/ou
a destinaç ão ou c onstituiç ão de reserva estatutária de reforç o de c apital de giro,
c om base em proposta apresentada pela Diretoria Exec utiva, aprovado pelo
Conselho de Administraç ão, após ouvido o Conselho Fisc al, este último de forma
meramente c onsultiva.
Parágrafo
Segundo:
A
Assembleia
Geral poderá
dec idir a
respeito
da
implementaç ão de dividendo e/ou reserva de c apital obrigatórios, dos juros sobre o
c apital próprio pagos pela Companhia durante o exerc íc io.

Capítulo IX
Sustentabilidade Econômica e Financeira

Art. 42. Sem prejuízo das c ondiç ões previstas no artigo 41 ac ima, a Companhia se
c ompromete a preservar, durante toda a c onc essão, c ondiç ão de sustentab ilidade
ec onômic a e financ eira na gestão dos seus c ustos e despesas, da solvênc ia de
endividamento, dos investimentos em reposiç ão, melhoria e expansão, além da
responsabilidade no pagamento de tributos e na distribuiç ão de proventos.
Parágrafo Primeiro: O desc umprimento por parte da Companhia dos Critérios de
Efic iênc ia c om relaç ão à Gestão Ec onômic o-Financ eira definidos no Contrato de
Conc essão implic ará, sem prejuízo de outras aç ões fisc alizatórias:
I - a limitaç ão de distribuiç ão de dividendos ou pagamento de juros sobre o c apital
próprio c ujo valor, isoladamente ou em c onjunto, supere 25% do luc ro líquido
diminuído ou ac resc ido pelos montantes destinados à reserva legal (art. 193 da Lei
nº 6.404, de 1976) e à reserva para c ontingênc ias (art. 195 da Le i nº 6.404, de
1976) e reversão desta última reserva formada em exerc íc ios anteriores, até que os
parâmetros
regulatórios
sejam restaurados
e
observáveis
a
partir das
demonstraç ões c ontábeis regulatórias do ano c ivil subsequente entregues à ANEEL;
II - a ac eitaç ão de um regime restritivo de c ontratos c om partes relac ionadas;
Art. 43.
O teto de 25% a que se refere o inc iso I do parágrafo anterior será
modific ado, c aso legislaç ão superveniente altere o perc entual do dividendo
obrigatório estabelec ido no parágrafo segundo do art. nº 202 da Lei nº 6.404, de
1976, c om redaç ão dada pela Lei nº 10.303, de 2001.
Parágrafo Primeiro: Para o c umprimento das c láusulas relativas à restriç ão de
proventos, a verific aç ão da distribuiç ão de dividendos e do pagamento de ju ros
sobre o c apital próprio será realizada a partir da Demonstraç ão do Fluxo de Caixa
ou de outros meios que se verifiquem mais adequados.
Art. 44. O ac ionista aportará rec ursos financ eiros nec essários para a manutenç ão
do serviç o públic o de distribuiç ão adequado em relaç ão a qualidade operac ional e a
sustentabilidade ec onômic a e financ eira nos seguintes c asos:
I - Quando após a identific aç ão do défic it de rec ursos gerador da insustentabilidade
ec onômic a e financ eira e/ou do não c umprimento da qualidade operac ional, não
restar c omprovado que o défic it é oriundo de desequilíbrio tarifário;
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Página 12 de 13

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1046646 em 16/04/2020 da Empresa AMAZONAS ENERGIA S.A, Nire 13300012323 e protocolo 200147994 - 09/04/2020.
Autenticação: 252AB08D1BAE2C38453B8C2EF96C502CEAD26E. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este
documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 20/014.799-4 e o código de segurança 1dVq Esta cópia foi autenticada
digitalmente e assinada em 16/04/2020 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira Secretário-Geral.
pág. 14/18

II - Quando não oc orrer a apresentaç ão de c ontrato de c aptaç ão de rec ursos
sufic ientes para suprimir o défic it – referido em (I.) - em até 90 (noventa) dias de
quando a Agênc ia Reguladora tomou c iênc ia da situaç ão de prejuízo à manutenç ão
do serviç o públic o.

Capítulo X
Governança Corporativa e Transparência
Art. 45.
A Companhia se c ompromete a empregar seus melhores esforç os para
manter seus níveis de governanç a e transparênc ia, alinhados às melhores prátic as
e harmônic os à sua c ondiç ão de prestadora de serviç o públic o essenc ial.
Parágrafo Primeiro: A Companhia obriga-se a observar a regulaç ão da
Agênc ia
Reguladora
sobre governanç a e transparênc ia que poderá c ompreender, entre
outros, parâmetros mínimos e deveres regulatórios relac ionados ao Conselho de
Administraç ão, à Diretoria, ao Conselho Fisc al, à Auditoria e à Conformidade.
Parágrafo Segundo: A Companhia manterá na Agênc ia Reguladora, a partir da
assinatura do c ontrato de c onc essão, dec laraç ão de todos seus Administradores e
Conselheiros Fisc ais afirmando que c ompreendem seu papel e responsabilidades
dec orrentes da gestão de um serviç o públic o essenc ial, ac eitando responsabilidade
pela qualidade e tempestividade das informaç ões fornec idas no âmbito da sua
c ompetênc ia e pela prestaç ão de c ontas ao Poder Públic o, atualizando as
dec laraç ões dentro de 30 (trinta) dias a c ontar da assinatura do Termo de Posse.
Parágrafo Terc eiro: A Companhia obriga-se a:
I - public ar suas Demonstraç ões Financ eiras nos prazos e termos das normas
vigentes;
II - manter registro c ontábil, em separado, das rec eitas auferidas c om as atividades
empresariais referidas ao serviç o de distribuiç ão de energia elétric a; e
III - observar as normas que regem a c ontabilidade regulatória.
Capítulo XI
Liquidação
Art. 46. A Companhia será liquidada nos c asos pre vistos em Lei, c aso em que a
Assembleia Geral determinará a forma de liquidaç ão, nomeará o liquidante e os
membros do Conselho Fisc al, que func ionará durante todo o período de liquidaç ão,
fixando-lhes os respec tivos honorários.

Capítulo XII
Disposições Finais
Art. 47. Os sóc ios c ontroladores da Companhia não poderão transferir, c eder ou de
qualquer forma alienar, direta ou indiretamente, gratuita ou onerosamente, as
aç ões que fazem parte do grupo de c ontrole, sem a prévia c onc ordânc ia da Agênc ia
Reguladora, c onforme previsto na regulaç ão do setor.

Estatuto aprovado na AGE de 25/03/2020
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