
PRODESAN – PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE SANTOS S.A.

ESTATUTO  SOCIAL

CAPÍTULO  I

DA DENOMINAÇÃO, SEDE, PRAZO DE DURAÇÃO E OBJETO SOCIAL

Art.  1º  -  PRODESAN  –  Progresso  e  Desenvolvimento  de  Santos  S.A. é  uma
sociedade de economia mista, por ações, constituída nos termos da autorização contida na Lei
Municipal nº 3.133, de 02 de julho de 1965, e que se rege pelo disposto neste Estatuto e pela
legislação que lhe é aplicável.

§ 1º - A sociedade tem sede e foro na Cidade e Comarca de Santos, Estado de São
Paulo.

§ 2º - A sociedade, que poderá participar de outras quanto autorizada por lei, tem prazo
de duração indeterminado.

Art. 2º - Constitui objeto da sociedade:
            I     -  executar obras e serviços públicos de caráter econômico;
            II    -  promover estudos e projetos relacionados com o desenvolvimento econômico,    
                     social e urbanístico;
            III   -  planejar, promover e adotar medidas de incentivo à indústria de turismo;
            IV   -  executar serviços públicos relativos à limpeza urbana;  
            V    -  realizar atividades industriais relativas a serviços públicos;
            VI   -  organizar e administrar serviços de processamento de dados;
            VII  -  executar serviços gráficos compreendendo a impressão e encadernação de livros 
                     e revistas e a confecção de todos os impressos necessários à Administração 
                     Pública Municipal de Santos, direta e indireta, inclusive para outros entidades 
                     públicas e particulares;
            VIII  - planejar, promover e executar serviços na área de comunicação social, 
                     compreendendo a edição e distribuição de revistas e jornais, para entidades        
                     públicas e particulares;
            IX  -  assistir a Administração Pública Municipal de Santos em áreas de seu interesse;
            X   -  realizar quaisquer outras atividades compatíveis com as suas finalidades, inclusive
                    no campo industrial e no comercial.

CAPÍTULO   II

          DO CAPITAL SOCIAL

 Art.  3º - O capital social é de R$ 10.049.648,99 (dez milhões, quarenta e nove mil,
seiscentos e quarenta e oito reais e noventa e nove centavos), dividido em um bilhão, quatro
milhões, novecenas e sessenta e quatro mil, oitocentas e noventa e nove) ações ordinárias
nominativas, no valor unitário de R$ 0,01 (um centavo de real).

§  1º  -  Depois  de  realizados  ¾  (três  quartos)  do  capital  social,  este  poderá  ser
aumentado.

§ 2º - As ações serão representadas por certificados emitidos com observância da lei e
assinados por dois diretores.

§ 3º   -  A sociedade poderá emitir títulos múltiplos de ações.

§ 4º   -  As ações serão nominativas ou endossáveis, enquanto não forem totalmente
integralizadas. Depois, poderão ser convertidas ao portador e vice-versa, à opção dos titulares,
a cuja conta correrão as respectivas despesas.



§ Único  -  O acionista que não fizer o pagamento da prestação correspondente às
ações subscritas ou adquiridas nas condições estabelecidas no boletim ou na chamada, ficará
de pleno direito constituído em mora, sujeitando ao pagamento de juros de 12% (doze por
cento) ao ano, de correção monetária segundo os índices das OTNs, ou outros que venham a
ser estabelecidos, e de multa de 10% do valor da prestação.

CAPÍTULO   III

ASSEMBLÉIA GERAL

Art. 5º - A assembléia geral será convocada e realizada na forma da lei.

Art. 6º - A assembléia geral será ordinária ou extraordinária.

§ 1º  -  A assembléia geral ordinária realizar-se-á dentro do quadrimestre que se seguir
ao término do exercício social, para:
I -  tomar as contas dos diretores, examinar, discutir e votar as demonstrações 
                financeiras, deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a 
                distribuição de dividendos;
II -  eleger os administradores e os membros do Conselho Fiscal;
III -  fixar o montante global ou individual da remuneração dos administradores, tendo em 
                conta suas responsabilidades, o tempo dedicado às suas  funções, sua competência 
                e reputação profissional e o valor de seus serviços no mercado;  
IV -  aprovar a correção monetária do capital social.

§  2º  -  A  assembléia  geral  extraordinária,  convocada  na  forma da  lei,  realizar-se-á
sempre que houver justificada conveniência, para tratar exclusivamente dos assuntos objeto de
sua convocação.

Art. 7º - A assembléia geral será instalada e presidida pelo Presidente do Conselho de
Administração, que escolherá entre os acionistas presentes o Secretário.

Art. 8º - O acionista poderá ser representado nas assembléias gerais, por procurador
constituído há menos de um ano, que seja acionista, diretor da companhia ou advogado.

CAPÍTULO   IV

DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

Art. 9º - A administração da sociedade competirá ao Conselho de Administração e à 
Diretoria.

SEÇÃO I

DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Art. 10 – O Conselho de Administração será composto por 3 (três) membros efetivos,
eleitos e destituíveis pela assembléia geral que indicará, dentre eles, o Presidente.

§ 1º - Será assegurado aos acionistas que representem a minoria do capital social, o
direito de eleger um dos conselheiros, se maior número não lhe couber pelo processo do voto
múltiplo.

$ 2º - No caso de vacância do cargo de Presidente do Conselho de Administração ou
de mais de um cargo de Conselheiro, competirá aos membros remanescentes ou à Diretoria
convocar a assembléia geral.



§ 3º - O mandato dos membros do Conselho de Administração será de l (um) ano,
permitida a reeleição.

§ 4º - Os Conselheiros serão investidos nos cargos mediante a assinatura do termo de
posse no livro de “Atas de Reunião do Conselho de Administração” e o prazo de sua gestão
estende-se até a investidura dos sucessores.

Art.  11 – O Conselho de Administração reunir-se-á sempre que convocado por seu
Presidente  ou  por  deliberação  da  maioria  de  seus  membros,  ou  ainda,  por  solicitação  da
Diretoria.

§ Único – As reuniões do Conselho de Administração instaladas com a presença da
maioria  de  seus  membros  e  as  deliberações  serão  tomadas  por  maioria  de  votos  dos
presentes, cabendo ao Presidente do Conselho o voto de qualidade.

Art. 12 – Compete ao Conselho de Administração:
             I -    fixar a orientação geral dos negócios da sociedade;
             II -   eleger e destituir os Diretores da sociedade  e fixar-lhes as atribuições, observado 
                    o disposto neste Estatuto;
             III -  fiscalizar a gestão dos Diretores; examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da
                    sociedade; 
             IV-  solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração e 
                    quaisquer outros atos;
             V -  convocar a assembléia geral quando julgar conveniente ou no caso do artigo 132 
                    da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976;
             VI -  apreciar o relatório da administração e as contas da Diretoria;
             VII - autorizar a alienação de bens imóveis;
             VIII - escolher e destituir os auditores independentes;
              IX  - deliberar sobre aumento de capital.

S E Ç Ã O   II

                                                              DA DIRETORIA

             Art. 13 – A Diretoria será composta por 4 (quatro) membros, acionistas ou não,
residentes no País, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de Administração,
designados:  Diretor-Presidente,  Diretor  Administrativo-Financeiro,  Diretor  de  Operações  e
Diretor Jurídico.

             § 1º - Os diretores eleitos será investidos nos cargos mediante assinatura de termo de
posse no livro de Atas da Diretoria e o prazo de sua gestão estende-se até a investidura dos
sucessores.

 § 2º - O substituto eleito para preencher cargo vago da Diretoria completará o prazo de
gestão do substituído.

             § 3º - O Presidente do Conselho de Administração será o Diretor-Presidente.

              Art. 14 – Os diretores substituir-se-ão em suas faltas ou impedimentos eventuais,
lavrando-se ata no livro próprio da Diretoria, quando a ausência for superior a 30 (trinta) dias,
observando-se o seguinte:
a) o Diretor Administrativo-Financeiro substitui o Diretor-Presidente;
b) o Diretor de Operações substitui o Diretor Administrativo-Financeiro e o Diretor Jurídico;
c) o Diretor Jurídico substitui o Diretor de Operações.

               Art. 15 – A Diretoria realizará, no mínimo, uma reunião ordinária por mês e as
extraordinárias que se fizerem necessárias.
     
               § Único – As deliberações da Diretoria serão tomadas por maioria de votos, cabendo
ao Diretor-Presidente o voto de qualidade.



                Art. 16 – Compete à Diretoria:
                I -     cumprir e fazer cumprir este Estatuto e as deliberações da assembléia geral e 
                        do Conselho de Administração;
                II -    propor ao Conselho de Administração as diretrizes fundamentais dos negócios 
                        sociais;
                III-    aprovar os planos de trabalho e os orçamentos anuais de custeio e de 
                        investimentos da sociedade, ouvido o Conselho de Administração;
                IV -  distribuir entre seus membros, respeitado o disposto nos artigos seguintes, as
                        respectivas atribuições;
                V-     elaborar e aprovar o Regimento dos serviços internos da sociedade, 
                         compreendendo a organização administrativa, o manual do pessoal e as 
                         normas de contratação de serviços com terceiros;
                VI -   elaborar o relatório anual das atividades da empresa, a ser submetido, 
                        juntamente com as demonstrações financeiras e o parecer do Conselho Fiscal, 
                        à assembléia geral ordinária, ouvido o Conselho de Administração;
                VII – resolver todos os casos omissos, ressalvada a competência do Conselho de 
                       Administração e da assembléia geral.

Art. 17 – A Diretoria terá amplos poderes de administração e gestão dos negócios 
Sociais, podendo realizar todas as operações que se relacionarem com o objeto da sociedade,
inclusive contrair empréstimos, alienar bens móveis, abrir, movimentar e encerrar contas em
estabelecimentos de crédito, sacar, endossar e aceitar títulos cambiais, emitir e endossar notas
promissórias, cheques e demais títulos de crédito, renunciar a direitos e transigir das cauções,
avais  e  fianças  em  operações  de  interesse  da  sociedade,  observadas  as  disposições
estatutárias aplicáveis, em especial, o artigo 18.

             § Único – A alienação e oneração de bens imóveis da sociedade dependerão sempre
de prévia autorização do Conselho de Administração.

             Art. 18 – Os atos e documentos que envolvam a responsabilidade financeira da
sociedade  ou  exonerem  terceiros  de  responsabilidade  para  com  ela,  conterão  assinatura
conjunta de dois Diretores ou de um Diretor e um Procurador, investido de poderes especiais.

Art.  19  –  A  sociedade,  representada  por  dois  de  seus  Diretores,  poderá  constituir
procuradores “ad juditia” ou “ad negotia”, especificando no respectivo instrumento os atos e
operações que poderão praticar e, no caso de procurações “ad negotia”, o prazo de vigência
do mandato.

             Art. 20 – Compete ao Diretor-Presidente:
I. representar a sociedade, ativa e passivamente, em Juízo ou em suas relações com

terceiros;
II. convocar e presidir as reuniões da Diretoria;
III. dirigir,  coordenar  e  controlar  as  atividades  técnicas  e  administrativas  da  empresa,

praticando todos os atos inerentes à respectiva gestão;
IV. supervisionar e coordenar o trabalho dos diretores da sociedade, bem como atribuir-

lhes responsabilidades específicas, delegando-lhes, a seu critério, faculdades previstas
no inciso V deste artigo;

V. admitir, promover, designar, licenciar, transferir, remover e dispensar empregados, bem
como aplicar-lhes penalidades disciplinares.

             § Único – O Presidente poderá vetar deliberação do Conselho de Administração que
julgar inconveniente aos interesses da sociedade, submetendo-a à assembléia geral, a qual,
para isso, será convocada no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

              Art. 21 – Compete ao Diretor Administrativo-Financeiro:
I. administrar  e  gerir  os  serviços  dos  departamentos  e  seções  que,  pelo  regimento

interno, lhe estiverem diretamente subordinados;
II. representar a sociedade nos atos decorrentes das atribuições que lhe estiverem afetas;
III. apresentar mensalmente à Diretoria balancete do movimento financeiro da sociedade,

para ser apreciado na reunião mensal ordinária;
IV. movimentar as contas bancárias da sociedade, em conjunto com outro Diretor ou com

Procurador constituído pela forma prevista no art. 19 deste Estatuto.



             § Único – Nas ausências ou impedimentos do Diretor Administrativo-Financeiro, as
contas bancárias poderão ser movimentadas por dois outros Diretores, em conjunto ou, ainda,
por qualquer Diretor conjuntamente com um Procurador constituído pela forma prevista no art.
19.

             Art. 22 – Compete ao Diretor de Operações:
I. administrar  e  gerir  os  serviços  dos  departamentos,  divisões  e  seções  que,  pelo

regimento interno, lhe estiverem diretamente subordinados;
II. representar a sociedade nos atos decorrentes das atribuições que lhe estiverem afetas.

Art. 23 – Compete ao Diretor Jurídico:
I. administrar e gerir os serviços dos departamentos e seções que, pelo regime interno,

lhe estiverem diretamente subordinados;
II. representar a sociedade nos atos decorrentes das atribuições que lhe estiverem afetas.

             Art. 24 – Os Diretores, dentro de sua área de atuação, deverão elaborar e submeter ao
Presidente os projetos de atos e de normas cujo exame e aprovação sejam de competência da
Diretoria.

             Art. 25 – É facultado à Diretoria a contratação de Assessoria Técnica para auxiliá-la na
gestão da sociedade.

C A P Í T U L O    V

                                                DO CONSELHO FISCAL

Art. 26 – A sociedade terá um Conselho Fiscal composto de 3 (três) membros efetivos
e respectivos suplentes, eleitos pela Assembléia geral ordinária, com mandato até assembléia
geral ordinária subseqüente, permitida a reeleição.

§ Único – A minoria terá direito de eleger um membro do Conselho

Art. 27 – As regras sobre competência do Conselho Fiscal, requisitos, impedimentos,
remuneração, pareceres, representação, poderes e responsabilidades de seus membros são
as estabelecidas no Capítulo XIII da Lei nº 6.404, de 1976.

C A P Í T U L O   VI

DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO, LUCROS E SUA APLICAÇÃO

Art. 28 – O exercício será encerrado no dia 31 de dezembro de cada ano, levantando-
se nessa data o balanço patrimonial e as demonstrações dos lucros os prejuízos acumulados, 
do resultado do exercício e das origens e aplicações de recursos.

Art. 29 – Até o último dia do mês de fevereiro de cada ano, a Diretoria da sociedade
encaminhará  ao  Prefeito  Municipal  o  seu  relatório  acompanhado  das  demonstrações
financeiras e do parecer do Conselho Fiscal, convocando nos 30 (trinta) dias subseqüentes a
assembléia geral ordinária.

Art. 30 – A sociedade destacará em suas contas as importâncias do FUNDO PARA O
PROGRESSO DE SANTOS, cuja administração lhe tenha sido cometida pela Comissão de
Coordenação das Aplicações do Fundo Para o Progresso de Santos, criada pela Lei nº 3.133,
de 02 de julho de 1965,  prestando conta ao órgão competente da Prefeitura Municipal  de
Santos das importâncias recebidas e suas respectivas aplicações.

Art. 31 – O lucro líquido apurado no balanço de cada exercício na conformidade do
que estabelece a legislação vigente, terá a seguinte destinação:

I. 5% (cinco por cento) para constituição da reserva legal, que não excederá de 20%
(vinte por cento) do capital social;



II. a  parcela  correspondente  a  reservas  para  contingências  nos  exercícios  em que  a
assembléia geral decidir instituí-la;

III. 15% (quinze por cento) aos acionistas, a título de dividendo obrigatório.

C A P Í T U L O   VII

DA DISSOLUÇÃO, LIQUIDAÇÃO E EXTINÇÃO

Art. 32 – Para os casos de dissolução, liquidação e extinção da sociedade, serão
observadas as disposições da legislação vigente.

C A P Í T U L O   VIII

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 33 – É facultado à Diretoria promover concursos para o provimento de quaisquer
cargos do quadro de pessoal da sociedade.

Art. 34 – As omissões deste Estatuto serão supridas mediante aplicação das normas
da Lei  Municipal  nº  3.133,  de 02 de julho  de 1965,  e  da Lei  Federal  nº  6.404,  de 15 de
dezembro de 1976.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
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Membros Suplentes:

José Fernando de Carvalho

Antonio Terras Júnior

Aldo Gomes Rigueiral Filho

DIRETORIA

Diretor-Presidente                        - Fernando Lobato Bozza 

Diretor Administrativo-Financeiro – Waldemar Washington Nogueira

Diretor de Operações                   - Emerson Marçal

Diretor Jurídico                             - Edson Russo


