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ATA DA 130- ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIADA COMPANHIA DOCAS D0 CEARA - CDC,REALIZADA EM 20 DE NOVEMBRO DE 2020NIRE n° 23300003144
As 10:00 h (dez horas) do dia 20 de novembro de 2020, cm primeira convocacao, realizou—se a Reunifioda Assembleia Geral Extraordinaria da Companhia Docas do Cearé - CDC, em sua sede social, na Praca
Amigos da Marinha, s/n, Mucuripe, na cidade de Fortaleza, Estado do Cearé, dc acordo com Editalpublicado no jomal “O Estado”, nos dias 10, 11 e 12 de novembro de 2020, péginas 5, 11 e 7,
respectivamente e no Diério Oficial do Estado do Ceara, edicoes dos dias 11, 12 e 13 de novembro de2020, paginas 308, 121 e 163, respectivamente. De acordo com o registro no Livro de Presencas,compareceram acionistas detentores de mais de 90% (noventa por cento) do capital social. Comoconsequéncia do estado de emergéncia de sat'ide pfiblica de importancia intemacional decorrente do
coronavirus, responsavel pelo surto de 2019, declarada pela Lei n° 13.979, de 6 dc fevereiro de 2020,conforme a Portaria PGFN n° 7.95 7, de 19 de marco de 2020, bem como a Instrucfio Normativa DREI n°
79, de 14/04/2020, at Instrucao CVM n° 481, de 17/12/2009, 0 Decreto n° 33.510, de 16 de marco de
2020 e o Decreto n° 33.815, de 14/11/2020, ambos do Estado do Ceara, e o Decreto Municipal n°
14.847, de 15/11/2020, do municipio de Fortaleza, sede da Companhia Docas do Ceara, admitiu-se aparticipacao nesta Assembleia Geral Extraordinaria por videoconferéncia e presencial, tendo estaAssembleia Geral Extraordinéria sido realizada de forma semipresencial. Constatada a existéncia denfimero legal, 3 Sta. Mayhara Monteiro Pereira Chaves, Diretora’Presidente da Companhia Docas do
Ceara — CDC, assumiu a Presidéncia da Mesa, por forca do disposto no inciso VIII do art. 68 do Estatuto
Social, declarando instalada a Assembleia Geral Extraordinaria e, convidando a Sra. Aylana SilvaMonteiro para secretariar os trabalhos. Presentes a acionista UNLKO, representada pelo Procurador da
Fazenda Nacional Dr. Humberto Manoel Alves Afonso, compondo mais de 2/3 do Capital Social, pordelegacfio do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, conforme Portaria PGFN n° 17, de 26/06/2019,
publicada no Diario Oficial da Uniao — DOU de 01/07/2019, edicao 124, 56950 2, pagina 25; o acionista
minoritario Estado do Cearé, representado pelo Sr. Francisco José Moura Cavalcante, com qualificacfio
conforme instrumento de mandato; e a representante do Conselho Fiscal da CDC, a Sra. Rita de CéssiaVandanezi Munck, todos com participacfio por videoconfcréncia, na forma da Instrucao NormativaDREI n° 79, de 14/04/2020 e Instrucfio CVM n° 481, de 17/12/2009. Logo apos, a Presidente solicitou a
Secretaria que proccdesse a leitura do Edital de Convocacao, o que foi feito, do qual consta a seguinte
Ordem do Dia: I — Alteracao do Estatuto Social, adequando-o ac novo modelo das empresas estatais
federais; II - Eleicao de membro do Conselho de Administracfio. INICIANDO os trabalhos, a
Assembleia passou a apreciacfio da matéria do Item 1 da Ordem do Dia, tendo proposto fosse
dispensada a leitura do Estatuto Social que consta no Despacho da PGFN, conforme o processo SE1 n°
10951.102590/2020-71, com o que concordaram os presentes. Em prosseguimento, a matéria foi posta
em votacao. A Uniao votou, com base na Nota Técnica da Secretaria de Coordenacao e Govemanca das
Empresas Estatais —— SEST e nos pareceres da Secretaria do Tesouro Nacional — STN e da Procuradoria—

Companhia Docas do Cearé - Ministério dos Transportes, Ponos e Avlacio Civil
Praga Amigos da Marinha, s/n - Mucuripe - Fortaleza/CE - CEP 60.180-422 - Fone (85) 3266.8989 - www.docasdoceara.com.br

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5500931 em 09/12/2020 da Empresa COMPANHIA DOCAS DO CEARA, Nire 23300003144 e protocolo 201659646 -
08/12/2020. Autenticação: BD5A2FE1E14059309232CE418D3F46561A834. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar
este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 20/165.964-6 e o código de segurança ZFkt Esta cópia foi autenticada
digitalmente e assinada em 10/12/2020 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

pág. 3/41



DOCAS DO CEARAAUTORIDADE PoaTuAmA

Geral da Fazenda Nacional — PGFN, por meio do Parecer SEI N° 18179/2020/ME, apresentado aempresa, pela aprovacfio da alteracao estatutaria, para adequa-lo ao “estatuto modelo das empresas
estatais federais”, proposto pela Secretaria Especial de Desestatizacfio, Desinvestimento e Mercado —SEDDM (Ofi'cio Circular SEI n° 1386/2020/ME —— 9766899), conforme texto em anexo. A Assembleia
passou a apreciacfio do Item II, no qual o Estado do Cearé, maior acionista minoritario, com 18.204.800
acoes ordinarias, totalizando 0,066% do capital social, votou pela eleicio, como membro do Conselho
de Administracao, representando o acionista minoritario Estado do Cearé, de José Nelson Martins de
Sousa, brasileiro, casado, engenheiro agronomo, RG 2008414156-0 SSP-CE, CPF n° 228.763.323-53,
residente e domiciliado a Rua Ipé, 205, Torre 3, apt" 301, Sic Gerardo, Fortaleza - Ce, Cep: 60320-040,
em complementacfio ao prazo de gestao unificada de 02 (dois) anos, contados a partir da data
26/04/2019, dos membros do Conselho de Administracfio, tendo em vista a vacéncia do cargo, atravésda solicitacfio de renfincia do Sr. José Nelson Martins de Sousa ocorrida em 04/06/2020. Abstendo-se de
votar, neste caso, o Representante da Uniao. Nada mais havendo a tratar, como ninguém mais se
manifestasse, a Presidente deu por encerrada a reuniao da qual eu, Aylana Silva Monteiro, Secretaria,
lavrci a presente Ata, que lida e achada conforme, foi aprovada por unanimidade e vai devidamente
assinada. Fortaleza, 20 de novembro de 2020. A) Mayhara Monteiro Pereira Chaves - Presidente;
Humberto Manoel Alves Afonso — Procurador da Fazenda Nacional; Francisco José Moura
Cavalcante — Representante do Governo do Estado do Ceara; Rita de Céssia Vandanezi Munck -—
Representante do Conselho Fiscal da CDC; e Aylana Silva Monteiro — Secretaria.
Uma via da presente Ata serviré para compor o Livro n° 03 das Assembléias.

Mayhara Monteiro Pereira Chaves Humberto Manoel Alves Afonso
Diretor-Presidente Procurador da Fazenda Nacional

Rita de Céssia Vandanezi Munck Francisco José Moura CavalcanteRepresentante do CONFIS /‘ CDC Representante do Governo do Estado do Cearé

Aylana Silva MonteiroSecretéria
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ANEXO DA ATA DA 130‘ ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DACOMPANHIA DOCAS DO CEARA - CDC, REALIZADA BM 20 DE NOVEMBRO DE 2020
COMPANHIA DOCAS D0 (21241111 - CDCAUTORIDADE PORTUARIAESTATUTO SOCIAL

CA_PiTULO 1DESCRICAO DA EMPRESA
1.1. RAZAO SOCIAL E NATUREZA JURiDICA

Art. 1°. A COMPANHIA DOCAS D0 CEARA (CDC), empresa pfiblica, companhia de capital fechado,vinculada a0 Ministério da lnfraestrutura, é uma sociedade por agoes regida por este Estatuto,especialmente, pelo decreto de criagfio, Decreto 54.046, de 23 de julho de 1964, pelas Leis n° 6.404, de15 de dezembro de 1976, n° 12.815, de 5 de junho de 2013 e n° 13.303, de 30 de junho de 2016, peloDecreto 11° 8.945, de 27 de dezembro de 2016, e demais legislagoes aplicéveis.
1.2. SEDE E REPRESENTACAO GEOGRAFICA

Art. 2°. A CDC tem sede e foro na cidade de Fortaleza, Estado do Cearé, e pode criar filiais, agéncias,escritérios, representaooes ou quaisquer outros estabclecimcntos no Pals.
1.3. PRAZO DE DURACAO

Art. 3°. 0 prazo dc duracfio da Companhia Docas do Cearé é indeterminado.
1.4. OBJETO SOCIAL

Art. 4°. A CDC tem por objeto social exercer as fungoes de autoridade portuéria no fimbito dos portosorganizados no Estado do Cearé, sob sua administragfio e responsabilidade, em consonéncia com aspoliticas pfiblicas setorials formuladas pelo Ministério da Infraestrutura.§1° Ale'm do objeto social previsto no caput, a CDC poderé cxercer as fungfies de AutoridadePortuéria em portos organizados localizados em outro Estado, por delegagfio do GovemoFederal, mediante assinatura de convénios.§2° Para complementaoio dos servigos incumbidos pela legislaofio, poderio set desenvolvidasatividades afins, conexas e acessérias.
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DOCAS oo CEARAAUTORIDADE PORTUARIA

§3° A CDC podera, excepcionalmente e mediante anuéncia fmfial do Ministe’rio daInfraesn'utura, exercer as fimcoes de operador portuario, na forma do § 42 do art. 25 da Lei n212.815, de 5 dejunho de 2013.
Art. 5°. Para realizacfio de seu objeto social, compete a CDC, sem exclusio de outros casos atribuidosem lei, e a Administracao do Porto Organizado, em especial a Lei n° 12.815, de 5 de junho de 2013, oDecreto 9.048, de 10 de maio de 2017, e o Decreto n° 8.033, de 27 de junho de 2013:I. cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos e as contratos de concessao;H. assegurar o gozo das vantagens decorrentes do melhoramento e aparelhamento do porto a0comércio e a navegacfio;HI. pré-qualificar os operadores portuérios, de acordo com as normas estabelecidas pelo poderconcedente;IV. arrecadar os valores das tarifas relativas As suas atividades;V. fiscalizar ou executar as obras de construcfio, reforma, ampliacfio, melhoramento econservacfio das instalacoes portuarias;VI. fiscalizar a operacao portuéria, zclando pela realizacfio das atividades com regularidade,eficiéncia, seguranca e respeito a0 meio ambiente;VII. promover a remocfio de embarcacfies ou cascos dc embarcacoes quc possam prejudicar oacesso ao porto;VIII. autorizar a entrada e saida, inclusive atracacfio e desatracacfio, o fimdeio e o tréfego deembarcacfio na area do porto, ouvidas as demais autoridades do porto;IX. autorizar a movimentacfio de carga das embarcacoes, ressalvada a competéncia daautoridade maritima em situacfies dc assisténcia e salvamento de embarcacio, ouvidas asdemais autoridades do porto;X. suspender operacoes portuérias que prejudiquem o funcionamcnto do porto, ressalvados osaspectos de interesse da autoridade maritima responsavel pela seguranca do tréfego aquaviario;XI. reportar infracdes e representar perante a Antaq, visando a instauracfio de processoadministrative e aplicacao das penalidades previstas em lei, em rcgulamento e nos contratos;XII. adotar as medidas solicitadas pelas demais autoridades no porto;XIII. prestar apoio técnico e administrativo ao Conselho de Autoridade Portuaria e ao orgio degestfio do [1150 de obra;XIV. estabelecer o horario de funcionamento do porto, observadas as diretrizes do Ministérioda Infraestrutura, e as jomadas de trabalho no cais de uso pfiblico;XV. organizar a guarda portuéria, em conformidade com a regulamentacfio expedida pelo poderconcedente;XVI. promover a realizacao de obras e servicos de construcao e melhoramento dos portos, dcsuas infi‘aestruturas de protecao e de acesso aquaviério sob sua jurisdicao ou responsabilidade;XVII. promover a realizacao de obras e servicos necessarios a protecio dos portos ou de sensacessos, sob sua jurisdicéo ou responsabilidade;
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XVIII. fiscalizar as areas e instalaofies portuarias an‘endadas, dentro dos limites dos portos
organizados da CDC;XIX. elaborar, revisar e submcter a aprovagio do Ministério da Infraestrumra, 0 Plano deDesenvolvimento e Zoneamento - PDZ dos portos sob sua competéncia ou cuja administragfioesteja sob sua responsabilidade;XX. estabelecer, se necessério, escritérios ou representaooes;XXI. elaborar o edital e realizar os procedimentos licitatorios para contratos de ooncessfio earrendamentos, sempre que determinado pela Secretaria Nacional de Portos e TransportesAquaviarios, do Ministério da lnfraestrutura, nos termos do §5° do art. 6° da Lei n° 12.815/2013;XXII. estabelecer o regulamento de exploragao do porto, observadas as diretrizes da SeoretariaNacional de Portos e Transportes Aquaviarios, do Ministério da Infraestrutura;XXIII. decidir sobre conflitos que envolvam agentes que atuam no porto organizado,ressalvadas as competéncias das demais autoridades pfiblicas;XXIV. explorar, direta ou indiretamente, as areas n50 afetas as open-nodes portuérias, desde queas destinagoes estejam previstas no Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto acritério Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviarios, do Ministério daInfraestrutura; eXXV. exercer a coordenagfio das comissées locais de autoridades nos portos.Paragrafo finico. O disposto nos incisos IX e X do caput nio se aplica a embarcaqao militarque nao esteja praticando comércio, nos termos do § 3° do art. 17 da Lei n° 12.815/2013.

1.5. CAPITAL SOCIAL
Art. 6°. 0 capital social da CDC 6 de R$ 273.318.713,10 (duzentos e sctenta e trés milhées, trezentos edezoito mil, setecentos e treze reais e dez centavos), totalmente subscrito e integralizado, representado
por 27.485.113.672 (vinte e sete bilhoes, quatrocentos e oitenta e cinco milhoes, oento e treze mil,
seiscentos e setenta e dois) aqoes, dividido em 17.948.605.801 (dezessete bilhocs, novecentos e quarenta
e oito milhoes, seiscentos e cinco mil, oitocentos e um) acoes ordinérias e 9.536.507.871 (nove bilhoes,quinhentos e trinta e seis milhoes, quinhentos e sete mil, oitocentos e setenta e um) agées preferenciais
nominativas, sem valor nominal.§l° 0 capital social podera ser alterado nas hipoteses previstas em lei, vedada a capitalizagfiodireta do lucro sem trémite pela conta de reservas.§2° A proposta de alteraqao do capital social sera encaminhada a Assembleia Geral peloConselho de Administraoao, acompanhada por parecer do Conselho Fiscal.§3° O prego e as condiooes de emissfio, colocaoao, subscrioao e integralizagao de aooes, seraoestabelecidos pela Assembleia Geral do acionistas.
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§4° Os acionistas terao direito de preferéncia na subscricao de novas acoes, quando de suaemissfio e colocacao, na proporcao da quantidade de acbes que possuirem em cada uma dasespécies, ordinérias ou preferenciais.
Art. 7°. Cada acao ordinaria confere a0 seu titular o direito a 1 (um) voto nas Assembleias Gerais deacionistas.
Art. 8". As acoes preferenciais n50 tém direito a voto e 550 inconversiveis em acoes ordinérias.§1° As acoes preferenciais terao prioridade no caso de reembolso de capital e na distribuicao dodividendo.§2° A emissao de acoes preferenciais ocorrera por aumento do capital.
Art. 9°. Poderao ser acionistas da CDC pessoasjuridicas dc direito pfiblico.§l° A participacao da Unifio no Capital Social com direito a voto devera ser superior a 50%.§2° Em caso dc emissao de novas acoes com direito de voto, a Uniao gozaré de preferénciaabsoluta para a aquisicao dc acoes em m'lmero necessario a manutencao da participacfio a que serefere o paragrafo anterior.

CAPtTULo 2ASSEMBLEIA GERAL
2.1. CARACTERIZACAO

Art. 10. A Assembleia Geral é o orgao maximo da CDC, com poderes para deliberar sobre todos osnegocios relativos ao seu objeto e sera regida pela Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, inclusivequanta a sua competéncia para alterar 0 capital social e o Estatuto Social da empresa, hem como eleger e
destituir seus conselheiros a qualquer tempo.
Art. 11. As Assembleias Gerais realizar-se-ao:I. ordinariamente, uma vez por ano, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao encerramento

de cada exercicio social, para deliberacao das mate’rias previstas em lei; e11. extraordinariamente, sempre que os interesses sociais, a legislacfio on as disposicoes deste
Estatuto Social exigirem.

2.2. COMPOSICAO
Art. 12. A Assembleia Geral é composta por todos os acionistas da Companhia, independentemente do
direito de voto. 0s trabalhos da Assembleia Geral serao dirigidos pelo Presidente do Conselho de
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Administracae da Cempanhia eu pelo substitute que ease vier a designer, que eseelheré e secretarie daAssembleia Gen].
23. CONVOCAcAo

Art. 13. Ressalvadas as excecees previstas na Lei n° 6.404, de 15 de dezembre de 1976, as AssembleiasGerais de acionistas serao cenvocadas pelo Presidente do Conselho de Administraeao eu pelo substituteque esse vier a designar, respeitades es prazes previstos na legislacfie.
Art. 14. Independentemente de qualquer fermalidade prevista neste Estatuto Social 6 na Lei n° 6.404, de15 do dezembre de 1976, sera considerada regularmente instalada qualquer Assembleia Geral a quecomparecer a totalidade dos acienistas.

2.4. INSTALACAO E DELIBERACAO
Art. 15. Ressalvadas as excecoes previstas em lei, a Assembleia Geral seré instalada, em primeiracenvecaeae, com a presenca de acienistas que representem, no minime, 1/4 (um quarto) do capital socialcom direite de vote.
Art. 16. Observado e quorum qualificade previste em lei para a deliberacfie de determinadas matérias, asdeliberaeees da Assembleia Geral serao temadas pela maieria do capital vetante e serio registradas noIivro de atas, que podem ser lavradas de forma suméria.Paragrafe (mice. Em case do decisae nae-unanime, 0 vote divergente pederé ser registrado, acritério do respective aeienista.
Art. 17. As Assembleias Gerais tratarfie exclusivamente do ebjete previste nos editais de cenvocacfio,nae se admitinde a inclusie de assumes gerais na pauta da Assembleia.

2.5. COMPETENCIAS
Art. 18. A Assembleia Geral, além das matérias previstas na Lei n° 6.404, de 15 de dezembre de 1976, eno Decreto n° 1.091, de 21 de marge de 1994, reunipse-é para deliberar sebre alienacao, no tede on emparte, de acoes do capital social da Companhia eu, quando nae competir ao Conselho de Administraeae,do suas controladas.
Art. 19. Compete a Assembleia Geral, sem exclusfie de outras atribuicoes previstas em lei:I. deliberar sebre:a. emissfio de eutres titulos eu valores mobiliéries, no Pais eu no exterior;b. permuta, transferéncia e cessfie de aeoes eu eutres valores mobiliérios;

Companhia Docas do Cearé - Ministério dos Transportes, Fortes e Avlagfio Civil
Praga Amigos da Marlnha, s/n - Mucuripe — Fortaleza/CE - CEP 60.180422 - Fone (85) 3266.8989 - www.docasdoceara.com.br

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5500931 em 09/12/2020 da Empresa COMPANHIA DOCAS DO CEARA, Nire 23300003144 e protocolo 201659646 -
08/12/2020. Autenticação: BD5A2FE1E14059309232CE418D3F46561A834. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar
este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 20/165.964-6 e o código de segurança ZFkt Esta cópia foi autenticada
digitalmente e assinada em 10/12/2020 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

pág. 10/41



DOCAS D0 CEARAAUTORlDADE PORTUARIA

c. criacao e destinacao de rmrvas;d. autorizacio para a empresa mover acéo de responsabilidade civil contra os administradorcspelos prejui’zos causados ao seu patrimonio.H. alienacao de bens iméveis diretamente vinculados a prestacfio de servicos e a constituicfio cle(“mus reais sobre eles; eIII. eleicfio e destituicfio, a qualquer tempo, dc liquidantes, julgando-lhes as contas.
CAPiTULo 3REGRAS GERAIS DA ADMINISTRAcAo DA COMPANHIA

3.1. ORGAOS socms E ESTATUTARIOS
Art. 20. A Companhia tera Assembleia Geral e as seguintcs orgfios estatutérios:l. Conselho de Administracfio;II. Diretoria Bxecutiva;III. Conselho Fiscal;IV. Cornité de Auditoria; eV. Comité de Pessoas, Elcgibilidade, Sucesséo e Remuneracéo.Paragrafo I'mico. A Companhia podera prever, em seu Regimento Interno, outros comités dcassessoramento a0 Conselho de Administracfio, além dos comités estatutérios indicados nosincisos IV e V, do caput, deste artigo.
Art. 21. A Companhia seré administrada pelo Conselho dc Administracao e pela Dirctoria Executiva, deacordo com as atribuicfies e poderes conferidos pela legislacfio aplicével e pelo presente Estatuto Social.
Art. 22. Observadas as normas legais relativas a administracfio pfiblica indireta, os administradoresdeverfio orientar a execucfio das atividades da Companhia com observancia dos principios e dasmelhores praticas adotados e formulados por instituicoes e foruns nacionais e intcmacionais que sejamreferéncia no tema da governanca corporativa.
3.2. REQUISITOS E VEDACOES PARA ADMINISTRADORES E CONSELHEIROS FISCAIS

Art. 23. Os administradores da companhia e membros do Conselho Fiscal, inclusive os conselheirosrepresentantes dos empregados e dos acionistas minoritérios, deverio atender aos requisitos obrigatériose observar as vedacoes para o exercicio de suas atividades previstos nas Leis n° 6.404, de 15 dedezembro de 1976, n° 13.303, de 30 dc junho dc 2016, e no Decreto n° 8.945, de 27 de dezembro de2016.
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Parégrafo (mice. Além dos requisites previstes no caput para investidura come membro daDireteria Executiva, es eleitos deverfie observer es demais requisites estabelecides na Peliticade Indicacfie da Companhia.
Art. 24. 0 Conselhe de Administracfio faré recomendacie n50 vinculante de perfil para novos membresdesse colegiade, sempre relacienadas aos resultados do precesse de avaliacfie e as diretrizes da peliticade indicacée e do plane de sucessfie.
Art. 25. Os membres de tun orgée estatutérie, quando cenvidades, poderfio oemparecer As reuniees dosoutros érgfios, sem direito a vote.

3.3. DA VERIFICACAO DOS REQUISITOS E VEDACOES PARA ADMINISTRADORES ECONSELHEIROS FISCAIS
Art. 26. Os requisites e as vedaeees exigiveis para os administradores e conselheires fiscajs deverfio serrespeitades em todas as nemeacoes e eleicoes realizadas, inclusive em case de recenducéo.§l° Os requisites deverfie ser comprevades documentalmente, na ferma exigida pelo formulériepadronizado, aprevado pela Secretaria de Coordenacae e Governanca das Empresas Estatais edispenibilizade em seu sitie eletrenico.§2° A auséncia dos documentes referides no parégrafo primeiro impertaré em rejeicfio dofermulério pelo Comité de Pesseas, Elegibilidade, Sucesséo e Remuneracfio da Companhia.§3° O Comité de Pessoas, Elegibilidade, Succssfie e Remuneracéo deveré verificar se esrequisites e vedacees estéo atendidos, per meio da anélise da autodeclaracfio apresentada peleindicado, nos moldes do formulérie padronizado e sua respectiva documentacfie, nos termes doartige 23 . 3.4. POSSE E RECONDUCAO
Art. 27. Os membros do Conselhe dc Administracfie e da Diretoria Executiva serie investidos em senscargos, mediante assinatura de Terme de Posse no livre de atas do respective celegiade, no prazeméximo de até 30 dias, contados a partir da eleicfie eu nomeacfio.Parégrafo (Juice. Se 0 terme nae for assinado nos 30 (trinta) dias seguintes é nomeacie, estaternar-se—é sem efeite, salvo justificativa aceita pele ergfio da admirfistmcfie para o qual tiverside eleito.
Art. 28. O Terme de Posse deveré center, sob pena de nulidade: a indicacfio de, pole menes, umdomicilie no qua] o administrador receberé citacoes e intimaeees em processes administratives ejudiciais relatives a ates de sua gestfio, as quais se reputarfio cumpridas mediante entrega no domicilieindicado, cuja modificacae semente seré vélida apes comunicacfie per escrito 2‘1 Companhia. Além disso,
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o Termo de Posse contemplaré a sujeicao do administrador a0 Cédigo de Conduta e as Politicas daCompanhia.
Art. 29. Os membros do Comité de Auditoria serfio investidos em sens cargos mediante assinatura dctermo de posse, desdc'a data da respectiva cleicao.Paragrafo Union. Os membros do Conselho Fiscal scréo investidos em seus cargosindependentemente da assinatura de termo dc posse, desde a data da respectiva eleicao.
Art. 30. Antes dc entrar no exercicio da funcao e 30 dcixar o cargo, cada membro estatmario e 05investidos em cargo em comissao ou fimcao dc confianca devera apresentar a Companhia, que zelarapelo sigilo legal, Declaracao de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Fisica e das respectivasretificacoes apresentadas a Receita Federal do Brasil ou autorizacao de acesso as informacoes nelaconfidas.§l° No caso dos Diretores, a declaracao anual de bens e rendas tambe’m deve ser apresentada aComissao de Etica Pfiblica da Presidéncia da Repfiblica — CEP/PR.§2° As autoridades e agentes pfiblicos que tiverem acasso a declaracao de que trata o caputdeverfio resguardar seu sigilo perante terceiros.

3.5. PERDA D0 CARGO PARA ADMINISTRADQRES, CONSELHO FISCAL, COMITE DEAUDITORIA E DEMAIS COMITES DE ASSESSORAMENTO
Art. 31. Além dos casos previstos em lei, dar-se-é vacancia do cargo quando:I. o membro do Conselho de Administracao ou Fiscal ou dos Comités de AsseSsoramentodeixar dc comparecer a duas reunioes consecutivas ou trés intercaladas, nas filtimas doze

reunioes, semjustificativa;II. o membro da Diretoria Executiva se afastar do exercicio do cargo por mais de 30 diasconsecutivos, salvo em caso dc licenca, ou nos casos autorizados pelo Conselho deAdministracao;III. 0 membro estatutério renunciar voluntariamente.
3.6. REMUNERACKO

Art. 32. A remuneracao dos membros estatutérios e, quando aplicavel, dos demais comités dcassessoramento, scré fixada anualmente em Assembleia Geral, nos termos da legislacao vigente, sendovedado o pagamento de qualquer forma de remuneracao n50 prevista em Assembleia Geral.
Art. 33. Os membros dos Conselhos de Administracfio e Fiscal, Comité de Auditoria e demais orgiesestamtarios terao ressarcidas suas despesas de locomocao e estada necessarias ao desempenho da
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funeio, sempre que residentes fora da cidade em que for realizada a reunifio. Caso o membro resida namesma cidade da sede da Companhia, esta custearé as despesas de locomoofio e alimentaeéo.
Art. 34. A remuneraeéo mensal devida aos membros dos Conselhos de Administraoio e Fiscal da CDC1130 excederé a dez por cento da remuneraoio mensal média dos diretores da Companhia, excluidos osvalores relativos a eventuais adicionais e beneficios, sendo vedado o pagamento de participaefio, dequalquer espécie, nos lucros da Companhia.
Art. 35. A remuneraeéo dos membros do Comité de Auditoria seré fixada em Assembleia Geral emmontante n50 inferior é remuneragfio dos Conselheiros Fiscais.

3.7. DO TREINAMENTO
Art. 36. Os administmdores e os conselheiros fiscais, inclusive os representantes de empregados eacionistas minoritérios, devem participar, na posse e anualmente, dc treinamentos especificosdisponibilizados dircta ou indiretamente pela empresa, conforme disposicoes da Lei n° 13.303, de 30 dejunho de 2016, e do Decreto n° 8.945, de 27 de dezembro de 2016.§1° Os treinamentos realizados pelos Administradores e Conselheiros Fiscais que nio tenhamsido disponibilizados direta ou indiretamente pela CDC poderfio ser validados pelaCoordenadoria de Recursos Humanos da CDC, mediante solicitaofio do interessado.§2° E vedada a reconduoéo do administrador on do Conselheiro Fiscal que n50 participar denonhum treinamento anual disponibilizado pela Companhia nos filtimos dois anos.

3.8. CODIGo DE CONDUTA
Art. 37. A emprwa disporé de Cédigo de Conduta e Integridade, elaborado e divulgado na forma da Lein° 13.303, de 30 de junho de 2016, e do Decreto n° 8.945, de 27 de dezembro de 2016.

3.9. CONFLITO DE INTERESSES
Art. 38. Nas reunioes dos orgios colegiados, anteriormente é deliberacfio, o membro que n50 sejaindependente em relaofio A matéria em discussfio deve manifestar seu oonflito de interesses ou interesseparticular, retirando—se da reunifio.
Art. 39. Caso 115.0 0 faga, qualquer outta pessoa poderé manifestar o conflito, caso dele tenha ciéncia,devendo o orgio colegiado deliberar sobre o conflito conforme seu Regimento e legil aplicével.

3.10. DEFESA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA
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Art. 40. Os Administradem e es Conselheires Fiscais sée mponséwis, na forma da lei, pelos prejulzeseu danes causados no exercicie dc suas atribuicfies.
Art. 41. A Companhia, per intermédie de sua censultoria juridica eu mediante advegade especialmentecentratade, deveré assegurar aos integrantes e ex-integrantes da Dirctoria Executiva e dos Censelhos deAdministracie e Fiscal a defesa em processes judiciais e administratives contra eles instaurades, pelapratica de atos no exercicie do cargo eu funcfio, nos cases em que nae heuver incompatibilidade com esinteresses da Companhia.§1° Fica assegurade aos Administradores e Conselheires Fiscais, bem come aos ex-

adrninistraderes e ex—censelheires, e cenhecimente dc infermacees e decumentos censtantes dcregistres eu de bance de dados da Companhia, indispenséveis a defesa administrativa eujudicial, em acfics prepostas per terceiros, dc ates praticades durante seu prazo de gestfio eu
mandate, respeitade e dever dc sigilo.§2° 0 beneficio previste no §1° aplica-se, no que ceuber e a critério do Conselho deAdministracfie, aos membres do Cemité de Auditeria c aqueles que figuram no polo passive deprecesso judicial eu administrative, em decerréncia de ates que tenham praticade no exerciciede cempeténcia delegada pelos administradores.§3° A forma da defesa em processes judiciais e administratives seré definida pele Conselho dcAdministracfie.§4° Na defesa em processes judiciais e administratives, se 0 beneficiarie da defesa fercendenade, em decisfio judicial transitada em julgado, com fundamento em vielacae de lei ondo Estatute, eu decerrente dc ate culposo eu doloso, ele devera ressarcir a Companhia tedes es
custes e despesas decorrentes da defesa feita pela Companhia, além dc eventuais prejuizescausados.

3.11. SEGURO DE RESPONSABILIDADE
Art. 42. A Companhia pederé manter centrate de segure de respensabilidade civil pemanente em favordos Administradores e Conselhcires Fiscais, na forma e extensfio definidas pele Conselho de
Administracfie, para cebertura das despesas precessuais e honoraries advocaticios de processes judiciais
e administratives instaurades cm face deles, relatives as suas atribuicees junte a Companhia.

3.12. QUARENTENA PARA DIRETORIA
Art. 43. Os membres da Direteria Executiva ficarn impedides do exercicie de atividades que cenfigurem
cenflite de interesse, ebservades a forma e e prazo estabelecides na legislacfie pertinente.

§l° Apes o exercicie da gestfio, o ex-mernbro da Direteria Executiva que estivcr em situacio deirnpedimente, poderé reccber remuneracae compensatoria cquivalente apmas ao henorériemensal da funcae que ecupava ebservados es §§ 2° e 3° deste artige.
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§2° N50 teré direito a remuneraefio compensatoria, o ex-membro da Diretoria Executiva queretornar, antes do término do periodo de impedimento, ao desempenho da funefio que ocupavana administraofio pfiblica ou privada.§3° A configuraefio da situaeéo de impedimento dependeré de prévia manifestaofio da Comissfiode Etica Pfiblica da Presidéncia da Repfiblica.§4° Apos o término do mandate os empregados da Companhia que ocupavam cargos naDiretoria-Executiva ficam sujeitos as normas internas aplicéveis a todos os empregados.§5° O descumprimento da obrigaefio de que trata o caput implica, além da perda daremuneraeéo compensatéria prevista no §l°, a devolueéo do valor reoebido a esse titulo e opagamento de multa de vinte por cento sobre 0 total da remuneraeio compensatéria que seriadevida no periodo, sem prejuizo do ressarcimento das perdas e danos a que eventualmente dercausa e da responsabilizagfio criminal, civil e administrativa cabivel.§6° Inclui-se no periodo da quarentena eventual periodo de licenea, prevista no art. 65, n50usufruida de ex-membro da Diretoria Executiva, no sentido de n50 cumular os periodos citados.
CAPiTULO 4CONSELHO DE ADMINISTRAcAo

4.1. CARACTERIZACAO
Art. 44. O Conselho de Administraeéo é orgfio de deliberagio estratégica e colegiada da Companhia edeve exercer suas atribuieoes considerando os interesses de longo prazo da Companhia, os impactosdecorrentes de suas atividades na sociedade e no meio ambiente e 05 deveres fiduciérios de seusmembros, em alinhamento ao disposto na Lei n° 13.303/2016.

4.2. COMPOSICAO
Art. 45. 0 Conselho de Administragfio é composto de 6 (seis) membros, a saber:I. dois indicados pelo Ministro de Estado da Infraestrutura;H. um indicado pelo Ministro de Estado da Economia;III. um representante dos empregados, indicado pelos representantes no Conselho deAutoridade Portuéria;IV. um representante dos acionistas minoritérios, eleito nos termos do art. 19, da Lei n°13.303/2016; eV. um conselheiro representante da classe empresarial, indicado pelos representantes noConselho de Autoridade Portuéria.§1° O Presidente do Conselho de Administracfio e seu substituto serfio escolhidos na primeirareunifio do orgéo que ocorrer apos a eleiefio de seus membros, devendo o Presidente ser um dosmembros indicados pelo Ministro de Estado da Infi'aestrumra.
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§2° Os membros da Diretoria Executiva da empresa n50 poderio compor o Conselho deAdministragfio, podendo, no entanto, ser convocados por csse colegiado para participarem dereunioes, sem direito a voto.§3° Pelo menos 1 (um) dos membros do Conselho de Administragfio deve ser independente,scndo que os critérios de independéncia deverao respeitar os tennos do art. 22, §l°, da Lei n°13.303, de 30 de junho de 2016 e do art. 36, §1°, do Decreto n° 8.945, de 27 de dezembro de2016.§4° O Comité de Pessoas, Elegibilidade, Sucessao e Remuneragio deveré verifica: oenquadramento dos indicados a conselheiros independentes por meio da analise daautodeclaraoao apresentada e respectivos documentos, nos moldes do formulério padronizado.§5° Dentre os conselheiros indicados nos incisos IV e V, ao menos 1 (um) deve atender acondioio de membro independente, que satisfaoa as condicoes previstas no §3°.
4.3. PRAZO DE GESTAO

Art. 46. 0 Conselho de Administraqao teré prazo de gestao unificado de 2 (dois) anos, permitidas, noméximo, 3 (trés) reconduqfies consecutivas.Paragrafo finico. No prazo previsto no caput serao considerados os periodos anteriores degestfio ocorridos ha menos de dois anos.
Art. 47. Atingido o limite a que se refere o artigo anterior, o retomo de membro do Conselho dcAdministragio para a mesma Companhia sé podcré ocorrer apés decorrido periodo equivalente a umprazo de gestao.
Art. 48. O prazo de gestfio dos membros do Conselho de Administragfio se prorrogaré até a efetivainvestidura dos novos membros.

4.4. VACANCIA E SUBSTITUICAO EVENTUAL
Art. 49. No caso de vacfincia do cargo de conselheiro, o substitute seré nomeado pelos conselheirosremanescentcs e serviré até a primcira Assembleia Geral subsequente.Parigrafo finico. Caso ocorra vacancia da maioria dos cargos, a Assembleia Geral seréconvocada para proceder nova eleiofio.
Art. 50. Para 0 Conselho de Administragao proceder a nomeagao de membros para o colegiado, naforma do paragrafo anterior, deverao set verificados pelo Comité dc Pessoas, Elegibilidade, Sucesséo eRemuneraoio os mesmos requisitos dc elegibilidade exigidos para eleiqfio em Assembleia Geral doacionistas.
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Art. 51. A fungfio de Conselheiro de Administraefio é pessoal e n50 admite substituto temporério ousuplente, inclusive para representante dos empregados. No caso de auséncias ou impedimentos eventuaisde qualquer membro do Conselho, o colegiado deliberaré com os remanescentes.
4.5. REUNIAO

Art. 52. O Conselho dc Administraefio reunir-se-é com a presenea da maioria dos seus membros,ordinariamente, uma vez por 11165 e extraordinariamente, sempre que necessério.Parégrafo finico. O Conselho de Administmefio seré convocado por seu Presidente ou pelamaioria dos membros do Colegiado.
Art. 53. A pauta da reunifio e a respectiva documentaefio seréo distribuidas com antecedéncia minima de5 dias fiteis, salvo nas hipoteses devidamente justificadas pela Companhia e acatadas pelo Colegiado.
Art. 54. As reunioes do Conselho de Administraefio devem, em regra, ser presenciais, admitindo,excepcionalmente, a reuniio virtual on a paiticipaefio de membro por tele ou videoconferéncia, mediantejustificativa aprovada pelo colegiado.
Art. 55. As deliberaeoes serio tomadas pelo voto da maioria dos membros presentes e serfio registradasno livro de atas, podendo ser lavradas de forma suméria.§1° Nas deliberaooes colegiadas do Conselho de Administragfio, o Presidente teré o voto dedesempate, além do voto pessoal.§2° Em caso de decisfio nfio-unénime, a justificativa do voto divergente seré registrada, acritério do respectivo membro, observado que se exime de responsabilidade o eonselheirodissidente que faga consignar sua divergéncia em ata de reunifio ou, nfio sendo possivel, dela déciéncia imediata e por escrito ao Conselho de Administraofio.
Art. 56. As atas do Conselho de Administraoao devem set redigidas com clareza e registrar as decisoestomadas, as pessoas presentes, os votos divergentes e as absteneoes de voto.

4.6. COMPETENCIAS
Art. 57. Compete a0 Conselho de Administragfio:I. fixar a orientagfio geral dos negécios da empresa e deliberar sobre o planejamento estratégicoda Companhia;II. avaliar, a cada 4 (quatro) anos, o alinhamento estratégico, operacional e financeiro dasparticipagoes da Companhia a0 seu objeto social, devendo, a pattir dessa avaliagio, recomendara sua manuteneio, a transferéncia total on parcial de suas atividades para outta estrutura daadministracfio pfiblica on o desinvestimento da participaefio;
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III. eleger e destituir os membros da Diretoria Executiva da Companhia, inclusive 0 Presidente,
fixando-lhes as auibuiooes;IV. fiscalizar a gestfio dos membros da Diretoria Executiva, examinar, a qualquer tempo, oslivros e papéis da Companhia, solicitar informagfies sobre contratos celebrados on em via decelebraofio, e quaisquer outros atos;V. manifestar—se previamente sobre as propostas a serem submetidas a deliberaoéo dosacionistas em Assembleia;VI. aprovar a inclusfio de matérias no instrumento de convocaofio da Assembleia Geral, n50 seadmitindo a rubrica "assuntos gerais";VII. convocar a Assembleia Geral;VIII. manifestar-se sobre o relatério da administraofio e as contas da Diretoria Executiva;IX. manifestar-se previamente sobre atos ou contratos relativos a sua aloada deciséria;X. autorizar a alienagao de hens do ativo n50 circulante, a constituiofio de onus reais e aprestacfio de garantias a obrigaooes de terceiros;XI. autorizar e homologar a contrataoao de auditores independentes, hem como a rescisao dosrespectivos contratos;XH. aprovar as Politicas de Conformidade e Gerenciamento de Riscos, Dividendos eParticipaqoes Societarias, bem como outras politicas gerais da Companhia;XIII. aprovar e acompanhar 0 plane de negécios, estratégico e de investimentos, e as metas dedesempenho, que deveriio ser apresentados pela Diretoria Executiva;XIV. analisar, a0 menos trimestralmente, o balancete e demais demonstraooes financeiraselaboradas periodicamente pela Companhia, sem prejuizo da atuagfio do Conselho Fiscal;XV. determinar a implantaoéo e supervisionar os sistemas de gestfio de riscos e de controleintemo estabelecidos para a prevenefio e mitigaofio dos principais riscos a que esta exposta aempresa estatal, inclusive os riscos relacionados a integridade das informaooes contébeis e
financeiras e os relacionados a ocorréncia de corrupofio e fraude;XVI. disciplinar nonnas intemas e definir os assuntos e valores para sua aloada decisoria e daDiretoria Executiva para, no minimo, as seguintes operagoes:a. alienaofio, cessao, comodato, permuta, locaeao, convénio, arrendamento ou doaoéo de ativos;b. oelebraoao de contratos;c. aquisiefio, alienaofio e cessfio de bens e servioos;d. contrataofio de empréstimos e financiamentos;e. abertura de créditos;f. concessao de garantiasg. aceitagfio de doagfies, com on sem encargos; eh. transferéncia ou cessfio de aofies, créditos e direitos.XVII. identificar a existéncia dc ativos nio de uso proprio da Companhia e avaliar anecessidade de manté-los;
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XVIII. deliberar sobre os casos omissos do Estatuto Social da Companhia, em confonnidade
com o disposto na Lei 11" 6.404, (is 15 de dezembro de 1976;XIX. aprovar 0 Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT e o Relatorio Anual
das Atividades de Auditoria Interna — RAINT, sem a presence do Presidente da Companhia;XX. criar comités de assessoramento ao Conselho de Administraofio, para aprofimdamento dos
estudos de assuntos estratégicos, de forma a garantir que a decisao a ser tomada pelo Colegiado
seja tecnicamente bem fundamentada;XXI. eleger e destituir os membros de comités de assessoramento ao Conselho de
Administmeéo, bem como do Comité de Pessoas, Elegibilidade, Sucessfio e Remuneraofio;XXII. atribuir formalmente a responsabilidade pelas éreas de Conformidade e Gerenciamento
de scos a membros da Diretoria Executiva;XXIII. solicitar auditoria intema periédica sobre as atividades da entidade fechada de
previdéncia complementar que administra plano do beneficios da estatal;
XXIV. realizar a autoavaliaefio anual de seu desempenho, observados os quesitos minimos
dispostos no inciso 111 do art. 13 da Lei n° 13.303, de 30 de junho de 2016;
XXV. definir as atribuieoes da unidade de auditoria intema e regulamentar seu funcionarnento,
cabendo-lhe aprovar as nomeaooes e destituiooes dos titulares da Auditoria lnterna, e submeté—
las é aprovaefio da Controladoria-Geral da Unifio;XXVI. aprovar o Regimento lntemo do Conselho de Administraeio, do Comité de Auditoria e
dos demais comités de assessoramento;XXVII. aprovar o C6digo de Conduta e Integridade;XXVIII. aprovar e manter atualizado um plano de suoessfio nfio-vinculante dos membros do
Conselho de Administraefio e da Diretoria Executiva, cuja elaboraoio deve ser coordenada polo
Presidente do Conselho de Administraofio;XXIX. aprovar as atribuiooes dos diretores executivos n50 previstas no estatuto social;
XXX. aprovar o Regulamento de Licitaooes;
XXX]. aprovar a prética de atos que importem em renfincia, transaofio ou compromisso arbitral,
observada a politica de aleada da companhia;XXXII. discutir, deliberar e monitorar préticas de govemanoa corporativa e relacionamento
com partes interessadas;XXXIII. aprovar e divulgar a Carta Anual com explicaofio dos compromissos de consecuqfio de
objetivos de politicas pfiblicas, na forma prevista na Lei 13.303, de 30 de junho de 2016;
XXXIV. avaliar os diretores e membros de comités estatutérios da Companhia, nos termos do
inciso 111 do art. 13 da Lei 13.303, de 30 de junho de 2016, com o apoio metodologico e
prooedimental do Comité de Pessoas, Elegibilidade, Sucessfio e Remuneraeio;
XXXV. aprovar e fiscalizar o cumprimento das metas e resultados especificos a serem
alcanoados pelos membros da Diretoria Executiva;
XXXVI. promover anualmente a anélise das metas e resultados na execuofio do plano do
negécios e da estratégia de longo prazo, sob pena de sous integrantes responderem por omissfio,
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devendo publicar suas conclusoes e informé-las ao Congresso Nacional e an Tribunal deContas;XXXVII. propor a Assembleia Geral a remuneraoao dos administradores e dos membros dosdemais orgfios estatutérios da Companhia;XXXVII]. executar e monitorar a remuneragio de que trata o inciso XXXVII deste artigo,inclusive 3 participaofio nos lucros e resultados, dentro dos limitcs aprovados pela AssembleiaGeral;XXXIX. aprovar o Regulamento de Pessoal, bem como quantitative de pessoal proprio e decargos em comissfio, acordos coletivos de trabalho, estrutura organizacional, programa departicipaoao dos empregados nos lucros ou resultados, plano de cargos e salarios, plano defunooes, beneficios de empregados e programa de desligamento de empregados;XL. aprovar o patrocinio a plano de beneficios e a adesfio a entidade fechada de previdénciacomplementar;XLI. manifestar—se sobre o relatério apresentado pela Diretoria Executiva resultante daauditoria interna sobre as atividades da entidade fechada de previdéncia complementar;XLII. aprovar a proposta de dcstinaqao do lucro liquido de cada exercicio a ser submetida aassembleia geral;XLIII. aprovar, tempestivamente, os orgamentos anuais e plurianuais, de custeio e deinvestimentos, e acompanhar a execuofio;XLIV. autorizar a abertura, transferéncia ou encerramento de escritérios, filiais, dependénciasou outros estabelecimentos da CDC;XLV. estabelecer politica de porta-vozes visando a eliminar risco de contradiofio entreinformaqfies dc diversas areas 6 as dos executivos da CDC;XLVI. aprovar programa de remuneragao variavel anual;XLVII. propor a assembleia geral o aumento de capital social, preoo e condiofies dc emissfio,colocagao, subscrioao e integralizaqao de agoes, e a conversfio de agoes ordinérias em aooespreferenciais;XLVIH. disciplinar a concessfio de licenoas aos membros da Diretoria-Executiva, vedado opagamento em dobro da remuneraoao relativa a licenoa, prevista no art. 65, min usufi-uida;§l° A autoavaliaoao formal de seu desempenho a que se refere o inciso XXIV, sera realizada,de forma individual 6 coletiva, pelo Conselho de Administraoao, nos termos do inciso III do art.13 da Lei 13.303, de 30 de junho de 2016, conforme procedimentos descritos em seu regimentointemo, podendo coma: com apoio metodologico e procedimental do Comité de Pessoas,Elegibilidade, Sucessao e Remuneraoao.§2° A avaliaofio formal do desempenho da Diretoria Executiva seré realizada pelo Conselho dcAdministraoao, nos termos do inciso III do art. 13, da Lei 13.303, de 30 de junho de 2016,conforme procedimentos descritos em seu regimento intemo podendo contar com apoiometodologico e procedimental do Comité de Pessoas, Elegibilidade, Sucessfio e Remuneragao.§3° Cabera a0 Presidente do Conselho de Administraoao conduzir os processos de avaliacao.
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4.7. COMPETENCIAS DO PRESIDENTE D0 CONSELHO DE ADMINISTRACAO
Art. 58. Compete a0 Presidente do Conselho de Administraefio:I. presidir as reuniées do organ, observando o cumprimento do Estatuto Social e do RegimentoIntemo;II. interagir com o Ministério Supervisor, e demais representantes do acionista controlador, nosentido de esclarecer a orientacao geral dos negocios, assim como questoes relacionadas a0interesse pfiblico a ser perseguido pela Companhia, observado o disposto no artigo 89 da Lei n°13.303/2016;III. estabelecer os canais e processos para interacio entre os acionistas e o Conselho deAdministracfio, especialmente no que tange és questfies de estratégia, governanca, remuneracao,sucessfio e for-magic do Conselho de Administracéo, observado o disposto no artigo 89 da Lei n°13.303/2016. CAPiTULo 5DIRETORIA EXECUTIVA

5.1. CARACTERIZACAO
Art. 59. A Diretoria Executive 6 o orgio executivo de administracio e representacfio, cabendo-lheassegurar o funcionamento regular da Companhia em conformidade com a orientacfio geral traeada peloConselho de Administracio.

5.2. COMPOSICAO E INVESTIDURA
Art. 60. A Diretoria Executiva, eleita pelo Conselho de Administracfio, é composta pelo Presidente daCompanhia e 03 (trés) Diretores Executives.Parigrafo (mice. 0 cargo da Diretoria-Executiva deve set exercido sob regime de dedicacfioexclusiva.
Art. 61. E condicfio para investidura em cargo de Diretoria da Companhia a assuncio de compromissocom metas e resultados especificos a serem alcancados, que deveré ser aprovado pelo Conselho deAdminisu'acfio.

5.3. PRAZO DE GESTAO
Art. 62. O prazo de gestfio da Diretoria Executiva seré unificado e de 2 (dois) anos, sendo permitidas, noméximo, 3 (trés) reconducoes consecutivas.
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§l° Atingido o limite a que se refere o caput, o rctomo de membro da Diretoria Executiva paraa Companhia so poderé ocorrer apés decorrido periodo equivalente a um prazo de gestfio.§2° No prazo a que se refere o caput serfio considerados os periodos anteriores de gestfioocorridos ha menos de dois anos e a transferéncia de Diretor para outra Diretoria daCompanhia.§3° O prazo de gestao dos membros da Diretoria Executiva se prorrogaré até a efetivainvestidura dos novos membros.
5.4. LICENCA, VACANCIA E SUBSTITUICAO EVENTUAL

Art. 63. Em caso dc vacéncia, auséncias ou impedimentos eventuais dc qualquer membro da Diretoria
Executiva, o Presidente designara o substituto dentre os membros da Diretoria Executiva.
Art. 64. Em caso de vacéncia, auséncia ou impedimentos eventuais do Presidente da Companhia, o
COnselho de Administraqao designara o seu substituto.§1° No caso de vacfincia do cargo de Diretor-Presidente, o Conselho de Administraoéo deveréeleger novo titular, no prazo de trinta dias, contado da data da vacancia.§2° No caso dc vacfincia de um dos demais cargos de diretor, o Conselho dc Administraoioelegera os novos titulares no prazo sessenta dias, contado da data da vacfincia.
Art. 65. Os membros da Diretoria-Executiva farao jus, anualmente, a 30 (trinta) dias de licenga-remunerada, que podem ser acumulados até o méximo de dois pen’odos, sendo vedada sua conversfio em
eSpécie e indenizagio.

5.5. REUNIAO
Art. 66. A Diretoria Executiva se reunira ordinariamente uma vez por semana e, extraordinariamente
sempre que necessario.Paragrafo finico. A Diretoria Executiva seré convocada pelo Presidente da Companhia ou pela

maioria dos membros do Colegiado, observado o quorum minimo da maioria dos diretorm,
desde que n50 haja vacfincia.

Art. 67. A pauta da reuniao e a respective documentaoao serio distribuidas com antecedéncia minima de
5 dias fiteis, salvo nas hipoteses devidamente justificadas pela Companhia e acatadas pelo Colegiado.
Art. 68. As reunifies da Diretoria Executiva devem, em regra, ser prosenciais, admitindo,
excepcionalmente, a reunifio virtual on a participagao de membro por tele ou videoconferéncia, mediantc
justificativa aprovada pelo colegiado.
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Art. 69. As deliberacoes serao tomadas pelo voto da maioria dos membros presentes e serfio registradasno livro de alas, podendo ser lavradas de forma sumaria.§1° Nas deliberacoes colegiadas da Diretoria Executiva, o Presidente teré o voto de desempate,além do voto pessoal.§2° Em caso dc decisao nio-unénime, a justificativa do voto divergente sera registrada, acritéfio do respective membro, observado que se exime de responsabilidade o diretor dissidentsque faca consignar sua divergéncia em ata dc reunifio on, n50 sendo possivel, dela dé ciénciaimediata e por escrito a Diretoria Executiva.
Art. 70. As atas da Diretoria Executiva devem ser redigidas com clareza e registrar as decisfies tomadas,as pessoas presentes, os votos divergentes e as abstencoes de voto.

5.6. COMPETENCIAS
Art. 71. Compete a Diretoria Executiva, no exercicio das suas au-ibuieoes e respeitadas as diretrizes
fixadas pelo Conselho dc Administracao:I. gerir as atividades da Companhia e avaliar os seus resultados;II. monitorar a sustentabilidade dos negécios, os riscos estratégicos e respectivas medidas dcmitigacao, elaborando relatérios gerenciais com indicadores dc gestfio;III. elaborar os orcamentos anuais e plurianuais da Companhia e acompanhar sua execucao;IV. definir a estrutura organizacional da Companhia e a distribuicao interna das atividadesadministrativas;V. aprovar as normas internas dc funcionamento da Companhia;VI. promover a elaboracéo, em cada exercicio, do relatorio da administracfio e dasdemonstracfies financeiras, submetendo essas t’iltimas a Auditoria Independente e aosConselhos dc Administracao e Fiscal e an Comité de Auditoria;VII. elaborar a proposta de distribuicfio dc dividendos e de aplicacfio dos valores exccdentes,para serem submetidos a apreciacao dos Conselhos de Administracfio e Fiscal e a0 exame edeliberacfio da assembleia geral;VIII. autorizar previamente os atos e contratos relatives a sua alcada deciséria;IX. submeter, instruir e preparar adequadamente os assuntos que dependam de deliberacfio doConselho de Administracao, manifestando—se previamente quando n50 houver conflito deinteresse;X. cumprir e fazer cumprir estc Estatuto, as deliberacées da Assembleia Geral e do Conselho deAdministracfio, bem como avaliar as recomendacoes do Conselho Fiscal;XI. colocar a disposicfio dos outros orgaos sociais pessoal qualificado para secretarié-los eprestar o apoio técnioo necessario;XII. aprovar o seu Regimento Intemo;XIII. deliberar sobre os assuntos que lhe submeta qualquer Diretor;
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XIV. apresentar, até a filtima reuniio ordinaria do Conselho de Administraofio do ano anterior,plano de negécios para o exercicio anual seguinte e estratégia de longo prazo atualizada comanalise de riscos e oportunidades para, no minimo, 0s préximos cinco anos;XV. claborar e submeter a aprovaofio do Conselho de Administracfio:a. os programas anuais de dispéndios e de investimentos da CDC com os sens projetos;b. as oroamentos de custeio e de investimentos da CDC; ec. avaliaoao do resultado de desempenho das atividades da CDCXVI. aprovar a lotagao do quadro dc pessoal;XVII. deliberar sobre os assuntos dispostos no inciso XVI do art. 57 deste Estatuto, quando sereferirem a valores inferiores aos limites dc alpada definidos pelo Conselho de Administragao;XVIII. autorizar o afastamento de seus membros, por periodo de até trinta dias consecutivos;XD(. encaminhar ao conhecimento do Conselho de Administraoao as adjudicaooes de obras,serviqos e aquisiooes realizadas sem prévia licitagao, com as justificativas, observado odisposto na Lei 13.303, de 30 de junho de 2016;XX. aprovar minutas-padrao de contratos, acordos, ajustes e convénios;XXI. autorizar a execuoao de obras ou servioos de interesse de terceiros que possam afetar osportos ou as vias navegéveis interiores sob sua responsabilidade, mediante parecer prévio, n50vinculativo, do Conselho de Autoridade Portuaria;XXII. fixar os pregos dos produtos e servigos produzidos ou prestados pela CDC;XXIII. Aprovar e gerir os planos e projetos estratégicos e de aoao da companhia e participarefetivamente das atividades dc acompanhamento, do cumprimento e de sua atualizagao;XXIV. propor ao Conselho de Administrapfio a criaoao, fiisfio, extingao ou transformapao deunidades organizacionais;XXV. celebrar e zelar pelo cumprimento das metas de desempenho empresarial e de gestao,estabelecidas entre o Ministério da Infraestrutura com a companhia;XXVI. zelar pelo cumprimento das metas dc gestao estabelecidas pelo Ministério daInfi'aestrutura para a Companhia;XXVI]. aprovar e submeter a deliberagio do Conselho dc Administrapfio, os planos quedisponham sobre admissfio, carreira, acesso, vantagens e regime disciplinar para os empregadosda CDC; eXXVIII. designar empregados da CDC para missfies no exterior.
A11. 72. Os diretores poderao constituir mandatérios para a Companhia, hipotese em que especificarfioem instrumento dc mandato os atos on as operaoées que os mandatarios poderao pralicar.§l° O prazo de duraoao dos atos ou das operagoes a que se refere o caput deveré setespecificado no instrumento de mandato.§2° No caso dc mandato judicial, o prazo a que se refere o §1° podera ser indeterminado.
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Art. 73. A05 diretores, além das atribuiooes c responsabilidades préprias da qualidade de membros daDiretoria-Executiva, competem aquelas que lhes forem fixadas no regimento intemo e as que lhes forematribuidas pelo Conselho de Administraofio e as delegadas pelo Diretor-Prcsidente.
5.7. ATRIBUICOES DO PRESIDENTE

Art. 74. Sem prejuizo das demais atribuiooes da Diretoria Executiva, compete aspecificamente aoPresidente da Companhia;I. dirigir, supervisionar, coordenar e controlar as atividades e a politica administrativa daCompanhia;II. fazer cumprir as determinapoes da assembleia geral, do Conselho dc Adminisu‘aoao e daDiretoria Executiva;III. coordenar as atividades dos membros da Diretoria Executiva;IV. representar a Companhia em juizo e fora dele, podendo, para tanto, constituir procuradores“ad-negotia” e “ad—judicia”, especificando os atos que poderfio praticar nos respectivosinstrumentos do mandato;V. assinar, com um Diretor, os atos que constituam ou alterem direitos ou obrigapoes daCompanhia, bem como aqueles que exonerem terceiros de obrigaqoes para com ela, podendo,para tanto, delegar atribuiofies ou constituir procurador para esse fim;VI. expedir atos de admissfio, designaofio, promooéo, transferéncia, dispensa de empregados,lotacao, punicao de empregados e ocupantes dc cargos em oomissao e funofies comissionadas
da CDC;VII. baixar as resolucoes da Diretoria Executiva;VIH. criar e homologar os processos de licitagao, podendo delegar tais atribuigoes;IX. conceder afastamento e licenoas aos demais membros da Diretoria Executiva;
X. designar os substitutos dos membros da Diretoria Executiva;XI. convocar e presidir as reunioes da Diretoria Executiva;XII. manter o Conselho de Administragao e Fiscal informado das atividades da Companhia;XIII. exercer outras atribuiooes que lhe forem fixadas pelo Conselho de Administraoao;XIV. editar atos que decorram das resolugoes da Diretoria Executiva;XV. determinar a realizaqao de inspegoes, auditorias, sindicancias ou inquéritos;XVI. ordenar despesas e, corn outro membro da Diretoria Executiva, movimentar recursos
financeiros e assinar titulos de crédito, agoes e demais valores mobiliérios.

5.8. ATRIBUICOES DOS DEMAIS DIRETORES - EXECUTIVOS
Art. 75. Sio atribuicoes dos demais Diretores-Executivos:

I. gerir as atividades da sua area do atuagéo;
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II. participar das reunioes da Diretoria Executiva, concorrendo para a definicfio das politicas aserem seguidas pela Companhia e relatando os assuntos da sua respectiva érea de atuacio;III. cumprir e fazer cumprir a orientacfio geral dos negécios da companhia estabelecida peloConselho de Administracfio na gestao de sua area especifica de atuacfio.Parégrafo finico. As demais atribuicoes e poderes de cada Diretor-Executivo serfio detalhadosno Regimento Intemo da Diretoria Executiva.
CAPiTULo 6CONSELHO FISCAL

6.1. CARACTERIZACAO
Art. 76. 0 Conselho Fiscal é 6rg§o permanente de fiscalizacéo, de atuacio colegiada e individual.
Art. 77. Além das normas previstas na Lei 11° 13.303, de 30 de junho de 2016, e sua regulamentacfio,
aplicam-se aos membros do Conselho Fiscal da Companhia as disposicoes para esse colegiado previstas
na Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, inclusive aquelas relativas a seus poderes, deveres eresponsabilidades, a requisitos e impedimentos para investidura e a remuneracao.

6.2. COMPOSICAO
Art. 78. O Conselho Fiscal seré composto pct 03 (trés) membros efetivos e respectivos suplentes, sendo:

I. 02 (dois) indicados pelo Ministro do Estado da lnfraestrutura;11. um indicado pelo Ministro do Estado da Economia, como representante do Tesouro
Nacional, que devera ser servidor pfiblico com vinculo permanente com a AdministracfioPfiblica;

Art. 79. Os membros do Conselho Fiscal sac eleitos pela Assembleia Geral.
6.3. PRAZO DE ATUAcAo

Art. 80. O prazo de atuacao dos membros do Conselho Fiscal sera de 2 (dois) anos, permitidas, no
méximo, 2 (duas) reconducoes consecutivas.§1° Atingido o limite a que se refere o caput, o retorno de membro do Conselho Fiscal na

mesma Companhia, so podera ser efetuado apos decorrido prazo equivalente a um prazo de
atuacao.§2° No prazo a que se refere o caput serfio considerados os periodos anteriores de atuacfio
ocorridos hé menos de dois anos.
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Art. 81. Na primeira reuniao apés a eleicéo, os membros do Conselho Fiscal:I. assinarao o termo de adesfio ao Cédigo de Conduta e as Politicas da Companhia; eH. escolherao o seu Presidente, ao qual cabcré dar cumprimento as deliberaofies do orgfio,corn rcgistro no livro de atas e pareceres do Conselho Fiscal.
6.4. REQUISITOS

Art. 82. Os membros do Conselho Fiscal deverfio atender aos requisitos obrigatérios e observar asvedacoes para exercicio das suas atividades determinados pela Lei n° 13.303, de 30 de junho de 2016,pelo Decreto n° 8.945, de 27 de dezembro de 2016, e por demais normas que regulamentem a matéria.
Art. 83. O Comité de Pcssoas, Elegibilidade, Sucessao e Remuneracfio devera opinar sobre aobservancia dos requisitos e vedacoas para investidura dos membros.

6.5. VACANCIA E SUBSTITUICAO EVENTUAL
Art. 84. Os membros do Conselho Fiscal setao substituidos cm suas auséncias ou impedimentoseventuais pelos respectivos suplentes.§l° Na hipétese de vacancia, o suplcnte assume até a eleicao do novo titular.

6.6. REUNIAO
Art. 85. O Conselho Fiscal se reuniré ordinariamente a cada més e, extraordinariamente sempre quenecessario.Paragrafo (mica. O Conselho Fiscal seré convocado pelo Presidente ou pela maioria dosmembros do Colegiado.
Art. 86. A pauta da reuniao e a respectiva documentacio serao distribuidas com antecedéncia minima de5 dias fiteis, salvo quando nas hipéteses devidamente justificadas pela Companhia e acatadas peloColegiado.
Art. 87. As reunioes do Conselho Fiscal devem, em regra, ser prescnciais, admitindo, excepcionalmente,a reuniao virtual on a participacao cle membro por tele ou videoconferéncia, mediante justificativaaprovada pelo colegiado.
Art. 88. As deliberacoes serao tomadas pelo voto da maioria dos membros presentes e serio registradasno livro de atas, podendo ser lavradas de forma sumaria.Paragrafo I’mico. Em caso de decisao nao-unanime, a justificativa do voto divergente seréregistrado, a critério do respective membro, observado que sc exime dc responsabilidade o
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conselheiro fiscal dissidente que faca consignar sua divergéncia em ata dc reunifio ou, nfiosendo possivel, dela dé ciéncia imediata e por escrito ao Conselho Fiscal.
Art. 89. As atas do Conselho Fiscal devem ser redigidas com clareza e registrar as decisoes tomadas, aspessoas presentes, os votos divergentes e as abstencoes de voto.

6.7. COMPETENCIAS
Art. 90. Compete ao Conselho Fiscal:l. fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos Administiadores e verificar ocumprimento dos seus deveres legais e estatutarios;II. opinar sobre o relatorio anual da administracao e as demonstracoes financeiras do exerciciosocial;11]. manifestar-se sobre as propostas dos orgaos da administracao, a serem submetidas aAssembleia Geral, relativas a modificacao do capital social, planos de investimentos ouorcamentos de capital, distribuicao de dividendo, constituicao de reservas, transfonnacao,incorporacfio, fusao ou cisao;IV. denunciar, por qualquer de seus membros, aos orgaos dc administracfio e, se estes naoadotarem as providéncias necessarias para a protecfio dos interesses da Companhia, aAssembleia Geral, os erros, fraudes ou crimes que descobrirem, e sugerir providéncias;V. convocar a Assembleia Geral Ordinaria, se 05 orgaos da administracio retardarem por maisde um més essa convocacfio, e a Extraordinaria, sempre que ocorrerem motivos graves ouurgentesVI. analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstracoes financeiraselaboradas periodicamente pela Companhia;VII. fomecer, sempre que solicitadas, informacfies sobre matéria dc sua competéncia aacionista, ou grupo de acionistas, que representem, no minimo, 5% (cinco por cento) do capitalsocial da Companhia;VIII. exercer essas atribuicoes durante a eventual liquidacéo da Companhia;IX. examinar o RAINT e PAINT;X. assistir as reunioes do Conselho de Administracfio on da Diretoria Executiva em que sedeliberar sobre assuntos que ensejam parecer do Conselho Fiscal;XI. aprovar seu Regimento Interno e seu plano de trabalho anual;XII. realizar a autoavaliacao anual de seu desempcnho, observados os quesitos minimosdispostos no inciso [U do art, 13 da Lei n° 13.303, de 30 de junho de 2016;XIII. acompanhar a execucfio patrimonial, financeira e orcamentaria, podendo examinar livros,quaisquer outros documentos e requisitar informacoes;XIV. fiscalizar o cumprimento do limite de patticipacao da Companhia no custeio dosbeneficios de assisténcia a safide e de previdéncia complementar.
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Art. 91. Os membros do Conselho Fiscal, ou no minimo um doles, deverfio oomparecer és reunioes daAssembleia Geral e responder aos pedidos de informaobes formulados pelos acionistas.
CAPiTULO 7COMITE DE AUDITORIA

7.1. CARACTERIZACAO
Art. 92. O Comité dc Auditoria é o orgao de assessoramento a0 Conselho de Administragfio, auxiliandoeste, entre outros, no monitoramento da qualidade das demonstraooes financeiras, dos Controles intemos,da conformidade, do gerenciamento de riscos e das auditorias interna e independents.
Art. 93. O Comité de Auditoria também exerceré suas atribuioocs e mmnsabilidades junto associedades controladas pela Companhia, quc adotarem o regime dc Comité de Auditoria (mica.
Art. 94. O Comité de Auditoria teré autonomia operacional e dotagfio orgamentéria, anual ou porprojeto, dentro de limites aprovados pelo Conselho de Administraoio, para conduzir ou determinar arealizagfio dc consultas, avaliaooes e investigagoes dentro do escopo de suas atividades, inclusive com acontratacio e utilizagao de especialistas independentes.

7.2. COMPOSICAO
Art. 95. 0 Comité de Auditoria Estatutério, eleito e destituido pelo Conselho de Administragao, seréintegrado por 3 (trés) membros.
Art. 96. Os membros do Comité de Auditoria Estatutério devem ter experiéncia profissional ouformaofio académica compativel com o cargo, preferencialmente na érea de contabilidade, auditoria onno setor dc atuaofio da Companhia, sendo que pelo menos l (um) membro deve ter reconhecidaexperiéncia profissional em assuntos de contabilidade societéria e no menos l (um) deve ser conselheiroindependente da Companhia.
Art. 97. Os membros do Comité de Auditoria, em sua primeira reunifio, elegerflo o seu Presidente, quedeveré ser membro independente do Conselho dc Administraoio, a quem caberé. dar cumprimento asdeliberaooes do Orgfio, com registro no livro de alas.
Art. 98. $50 condicfies minimas para integrar o Comité de Auditoria as estabelecidas no art. 25 da Lei n“13.303/16 e no art. 39 do Decreto n° 8.945/ 16, além das demais normas aplicéveis.
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Art. 99. O Comité dc Pessoas, Elegibilidade, Sucessfio e Remuneraqflo deveré opinar sobre aobservfincia dos requisitos e vedapoes para os membros.
Art. 100. E vedada a existéncia de membro suplente no Comité de Auditoria.
Art. 101. 0 Conselho de Administragfio poder’é convidar membros do Comité de Auditoria para assistirAs suas reunioes.

7.3. MANDATO
Art. 102. 0 mandate dos membros do Comité de Auditoria seré de 3 (trés) anOs, nfio coincidente paracada membro, permitida uma {mica reeleiefio.
Art. 103. Os membros do Comité de Auditoria poderao ser destituidos pelo voto justificado da maioriaabsoluta do Conselho de Administraeio.

7.4. VACANCIA E SUBSTITUICAO EVENTUAL
Art. 104. No caso de vacéncia de membro do Comité de Auditoria, o Conselho de Administraefioelegeré o substituto para completar o mandato do membro anterior.
Art. 105. O cargo de membro do Comité de Auditoria é pessoal e n50 admite substitute temporério. Nocaso de auséncias on impedimentos eventuais de qualquer membro do comité, este deliberaré com osremaneseentes.

7.5. REUNIAO
Art. 106. O Comité de Auditoria deveré realizar pelo menos 02 (duas) reunioes mensais.§1° O Comité deveré apreciar as informaefies contébeis antes da sua divulgagfio.§2° A empresa estatal deveré divulgar as atas de reunioes do Comité de Auditoria.§3° Na hipétese de 0 Conselho de Administragfio considerar que a divulgaefio da ata possa potem risco interesse legitimo da Companhia, apenas o seu extrato seré divulgado.§4° A restrieio de que trata o parégrafo anterior n50 seré oponivel aos orgies de controle, queterz’io total e irrestrito acesso ao contefido das atas do Comité de Auditoria estatutério,observada a transferéncia de sigilo.

7.6. COMPETENCIAS
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Art. 107. Compete ao Comité de Auditoria Estatutario, sem prejuizo de outras competencias previstas nalegislaofio:I. opinar sobre a contrataofio e destituiqio de auditor independente;H. supervisionar as atividades dos auditores independentes, avaliando sua independéncia, aqualidade dos services prestados e a adequaoao de tais serviqos As necessidades da Companhia;III. supervisionar as atividades desenvolvidas nas areas de controle intemo, de auditoria internae de elaboraoao das demonstraooes financeiras da empresa estatal;IV. monitorar a qualidade e a integridade dos mecanismos de controle intemo, dasdemonstraooes financeiras e das informagoes e medigoes divulgadas pcla Companhia;V. avaliar e monitorar exposigocs dc risco da Companhia, podendo requerer, entre outras,informaooes detalhadas sobre politicas e procedimentos referentes a:a. remuneracao da administraofio;b. utilizacéo de ativos da Companhia; ec. gastos incorridos em nome da Companhia.VI. avaliar e monitorar, em conjunto com a administraoao e 3 area de auditoria intema, aadequaoio e o fiel cumprimento das transagdes com partes relacionadas aos critériosestabelecidos na Politica de Transaooes com Partes Relacionadas e sua divulgaofio;
VII. elaborar relatério anual com informaooes sobre as atividades, os resultados, as conclusoese suas recomendaodes, registrando, se houver, as divergéncias significativas entreadministraofio, auditoria independente e o préprio Comité de Auditoria Estatutério em relagio
as demonstracoes financeiras;VIII. avaliar a razoabilidade dos parémetros em que se fundamentam os célculos atuariais, bemcomo o resultado atuarial dos planos de beneficios mantidos pelo fimdo de pensfio.

Art. 108. A0 menos um dos membros do COAUD deveré participar das reunioes do Conselho deAdministracfio que tratem das demonstragoes contébeis periddicas, da contratagao do auditorindependente e do PAINT.
Art. 109. O Comité dc Auditoria Estatutério devera possuir meios para receber denuncias, inclusivesigilosas, internas e externas a Companhia, em matérias relacionadas ao escopo dc suas atividades.

CAPITULO 8 _ _COMITE DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSAO E REMUNERACAO
8.1. CARACTERIZACAO

Art. 110. A Companhia disporé de Comité dc Pessoas, Blegibilidade, Sucessfio e Remuneracfio que
visara assessorar os acionistas e o Conselho de Administragfio nos processos de indicaoio, de avaliaoio,
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de sucessfio e remuneracio dos administradores, conselheiros fiscais e demais membros de organsestatutérios.
8.2. COMPOSICAO

Art. 111. 0 Comité do Pessoas, Elegibilidade, Sucessfio e Remuneragéo seré constituido por 3 (trés)membros integrantes do Conselho dc Administraofio e do Comité de Auditoria, sem remuneraofioadicional, observando-se os artigos 153 a 156 da lei 11° 6.404/76.Parégrafo unico. Caso o Comité seja constituido apenas por integrantes do Conselho dcAdministragio, a maioria deveré ser de conselheiros independentes.
8.3. COMPETENCIAS

Art. 112. Compete a0 Comité de Pessoas, Elegibilidade, Sucessfio e Remuneracfio:I. opinar, de modo a auxiliar os acionistas na indicagfio de membros do Conselho deAdministraqfio e conselheiros fiscais, sobre o preenchimento dos requisitos e a auséncia devedaqoes para as respectivas eleigoes;II. opinar, de modo a auxiliar os membros do Conselho de Administraoflo na indicaoéo dediretores e membros do Comité de Auditoria;III. verificar a conformidade do processo de avaliagfio c dos treinamentos dos administradores econselheiros fiscais;IV. auxiliar o Conselho de Administracdo na elaboracfio e no acompanhamento do plano de
sucesséo de administradores;V. auxiliar o Conselho de Administraqfio na avaliagfio das propostas relativas é politica depessoal e no seu acompanhamento;VI. auxiliar o Conselho de Administragéo na elaboraqio da proposta de remuneraofio dosadministradores para submissfio é Assembleia Geral.§l° O comité deveré se manifestar no prazo méximo de 8 (oito) dias fiteis, a partir dorecebimento de formulério padronizado da entidade da Admilfistracfio Pfiblica responsévelpelas indicaooes, sob pena de aprovaqao técita e responsabilizagfio de seus membros, caso secomprove o descumprimento de algum requisite.§2° As manifestagées do Comité, que serfio deliberadas por maioria de votos com registro emata, deverfio ser lavradas na forma de sumério dos fatos ocorridos, inclusive dissidéncias eprotestos, e conter a transcriofio apenas das deliberagées tomadas.§3° A manifestagfio do Comité seré encaminhada ao Conselho de Administracfio, que deveréincluir, na proposta da administraqfio para a realizagfio da assembleia geral que tenha na ordemdo dia a eleigfio de membros do conselho dc administraoéo e do conselho fiscal, suamanifestaofio acerca do enquadramento dos indicados aos requisites e vedagoes legais,
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regulamentares e estatutérios a 1112 da autodeclaracfio e documentos apresentados pclo indicadoe da manifestacéo do Comité.§4° O mesmo procedimento descrito no §3° acima deveré ser observado na eleicfio de diretorese membros do Comité dc Auditoria, sendo que a manifestacio do Conselho dc Administracaodeveré constar da ata da reuniio que tiver como ordem do dia a eleicfio dos membros desses
orgies.§5" As atas das reunioes do Conselho de Administracao que deliberarem sobre os assuntosacima mencionados deverfio ser divulgadas.§6° Na hipotese de 0 Comité de Elegibilidade, Pessoas e Suoessio considerar que a divulgacfio
da ata possa pér em risco interesse legitimo da Companhia, apenas o seu extrato seré divulgado.
§7° A restricao de que trata o parégrafo anterior n50 seré oponivel aos Orgfios dc controls, queterfio total 6 irrestrito acesso ao contcfido das atas do Comité de Elegibilidade, Pessoas e
Sucessfio, observada a transferéncia de sigilo.

CAPiTULo 9 ,DEMONSTRACOES CONTABEIS
9.1. EXERCiCIO SOCIAL

Art. 113. O exercicio social coincidiré com 0 am civil e obedeoeré, quanta as demonstracfies
financeiras, aos preceitos dcste Estatuto e da legislaoio pertinente.
Art. 114. A Companhia devera'. elaborar demonstracoes financeiras trimestrais e divulgé-las em sitio
eletronico, observando as regras de escrituracfio e elaboracfio de demonstracoes financeiras contidas na
Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e nas normas da Comissfio de Valores Mobiliarios, inclusive
quanto a obrigatoriedade de auditoria independente por Auditor registrado naquela Autarquia.
Art. 115. A0 fim de cada exercicio social, a Diretoria Executiva fara elaborar, com base na legislacfio
vigente e na escrituracio contébil, as demonstracoes financciras aplicaveis as companhias de capital
aberto, discriminando com clareza a situacao do patriménio da Companhia e as mutacoes ocorridas no
exercicio.Parégrafo (mica. Outras demonstracoes financeiras intennediérias serao preparadas, caso

nmséfias ou exigidas por legislacfio especifica.
9.2. DESTINAcAo D0 LUCRO

Art. 116. Observadas as disposicoes legais, o lucro liquido do exercicio teré a seguinte destinacéo:
I. absorcfio dc prejuizos acumulados;II. 5% (cinco por canto) para constimicio da rmerva legal, que nfio poderé exceder 20% (vinte pot
cento) do capital social;
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111. no minimo, 25% (vinte e cinco por canto) do lucro liquido ajustado para o pagamento dedividendos, em harmonia com a politica de dividendos aprovada pela Companhia.
Art. 117. 0 saldo remanescente sera destinado para dividendo ou constituigao dc outras reservas delucros nos termos da lei. A constituiqao de reserva dc retenqao de lucros deveré ser acompanhada dejustificativa em orgamento de capital previamente aprovado pela Assembleia Geral, nos termos do art.196 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

9.3. PAGAMENTO D0 DIVIDENDO
Art. 118. 0 dividendo deveré ser pago, salvo deliberaoéo em contrério da Assembleia Geral, no prazo de60 dias da data em que for declarado e, em qualquer caso, dentro do exercicio social.
Art. 119. Sobre os valores dos dividendos e dos juros, a titulo de remuneracao sobre 0 capital proprio,devidos ao Tesouro Nacional e aos demais acionistas, incidirao encargos financeiros equivalentes a taxaSELIC, a partir do encerramento do exercicio social até 0 dia do efetivo recolhimento ou pagamento,sem prejuizo da incidéncia de juros moratérios quando esse recolhimento ou pagamento n50 se verificarna data fixada em lei ou Assembleia Geral, devendo ser considerada como a taxa diaria, para aatualizagao desse valor durante os cinco dias fiteis anteriores a data do pagamento ou recolhimento, amesma taxa SELIC divulgada no quinto dia fitil que antecede 0 dia da cfetiva quitacfio da obrigagfio.
Art. 120. Podera scr imputado ao valor destinado a dividendos, apurados na forma prevista no art. 116,integrado a respectiva importancia, para todos os efeitos legals, o valor da remuneraqé’o, paga oucreditada, a titulo dc juros sobre 0 capital proprio, nos termos da legislaoao pertinente.

CAPiTULO 10UNIDADES INTERNAS DE GOVERNANCA
10.1. DESCRICAO

Art. 121 . A Companhia teré auditoria interna, area dc conformidade c gestao de riscos e ouvidoria.
Art. 122. O Conselho dc Administragfio estabeleceré Politica de Selecao para os titulares dessasunidades, com assessoramento do Comité de Pessoas, Elegibilidade, Sucessao e Remuneraoao.

10.2. AUDITORIA INTERNA
Art. 123. A Auditoria Intema deveré ser vinculada diretamente ao Conselho de Administragfio.
Art. 124. A Auditoria Internal compete:
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I. executar as atividades de auditoria de natureza contébil, fmanceira, orcamentéria,administrativa, patrimonial e operacional da Companhia;H. propor as medidas preventivas e corretivas dos desvios detectados;III. verificar o cumprimento e a implementacfio pela Companhia das recomendacoes oudeterminacoes da Controladoria—Geral da Unifio - CGU, do Tribunal de Contas da Unifio —TCU e do Conselho Fiscal;IV. outras atividades correlatas definidas pelo Conselho dc Administracio;V. avaliar a adequacfio do controle intemo, a efetividade do gerenciamento dos riscos e dosprocessos de govemanca e a confiabilidade do processo de coleta, mensuracfio, classificacéo,acumulacfio, registro e divulgacéo de eventos e transacfies, visando ao preparo dedemonstracoes financeiras.
Art. 125. Serfio enviados relatorios trimestrais a0 Comité dc Auditoria sobre as atividades desenvolvidaspela arm dc Auditoria Intema.

10.3. AREA DE CONFORMIDADE E GERENCIAMENTO DE RISCOS
Art. 126. As areas de Conformidade e Gerenciamento de Riscos se vinculam:I. diretamente ao Presidente da Companhia e conduzida por ele; onH. ao Presidente da Companhia por intennédio de outro Diretor-Executivo que iré conduzi-la,podendo este ter outras competéncias.
Art. 127. A area dc Conformidade e Gerenciamento de Riscos se reportara diretamente ao Conselho deAdministracao, em situacoes em que se suspeite do envolvimento do Presidente em irregularidades ouquando este se furtar a obrigacao de adotar medidas necessarias em relacfio a situacfio a ele relatada.
Art. 128. As areas de Confonnidade e Gerenciamento de Riscos compete:I. propor politicas de Confonnidade e Gerenciamento de Riscos para a Companhia, as quaisdeverfio ser periodicamente revisadas e aprovadas pelo Conselho de Administracfio, ecomunica-las a todo o corpo funcional da organizacz’io;II. verificar a aderéncia da estrutura organizacional e dos processes, produtos e servicos daCompanhia as leis, normativos, politicas e diretrizes intemas e demais regulamentos aplicéveis;III. comunicar a Diretoria Executiva, aos Conselhos dc Administracao 6 Fiscal e ao Comité deAuditoria a ocorréncia de ato ou conduta em desacordo com as normas aplicéveis a Companhia;1V. verificar a aplicacfio adequada do principio da segregacfio de funcoes, de forma que sejaevitada a ocorréncia de conflitos de interesse e fraudes;V. verificar o cumprimento do Godigo de Conduta e Integridade, conforme art. 18 do Decreton° 8.945, de 27 de dezembro de 2016, bem como promover treinamentos periodicos aosempregados e dirigentes da Companhia sobre o tema;
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VI. coordenar os processos de identificacao, classificacfio e avaliacfio dos riscos a que estésujeita a Companhia;VH. coordenar a elaboracao e monitorar os pianos de acao para mitigacfio dos riscosidentificados, verificando continuamente a adequacfio e a eficécia da gestio de riscos;VIII. estabelecer planos de contingéncia para os principais processos de trabalho daorganizacfio;IX. elaborar relatérios periédicos de suas atividades, submetendo-os a Diretoria-Executiva, aosConselhos de Administracao e Fiscal e a0 Comité de Auditoria;X. disseminar a importfincia da Conformidade e do Gerenciamento dc Riscos, bem como aresponsabilidade de cada area da Companhia nestes aspectos; eXI. outras atividades correlatas definidas pelo Diretor ao qual se vincula.
10.4. OUVIDORIA

Art. 129. A OuvidOria se vincula a0 Conselho de Administracao, an qual deveré se reportar diretamente.
Art. 130. A Ouvidoria compete:I. receber e examinar sugestfies e reciamacoes visando melhorar o atendimento da Companhiaem relacao a demandas de investidores, empregados, fomecedores, ciientes, usuarios esociedade em gerai;II. receber e examinar denfincias intemas e extemas, inclusive sigiiosas, relatives 63 atividadesda Companhia; e111. outras atividades correlatas definidas pelo Conselho de Administracao.
Art. 131. A Ouvidoria devera dar encaminharnento aos procedimentos necessérios para a solucfio dosproblemas suscitados, e fornecer meios suficientes para os interessados acompanharem as providénciasadotadas.

CAPiTULo 11PESSOAL
Art. 132. Os empregados estarao sujeitos a0 regime juridico da Consolidacao das Leis do Trabaiho —CLT, a iegislacao complementar e 305 regulamentos intemos da Companhia.
Art. 133. A admissao de empregados sera realizada mediante prévia aprovacio cm concurso pfiblico dcprovas ou de provas e titulos.
Art. 134. Os requisites para o provimento de cargos, exercicio dc funcfies e respectivos salarios, serio
fixados em Plano dc Cargos e Salarios e Plano de Funcfies.
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Art. 135. Cs cargos em comissao de livre nomeaoao e exoneraoéo, aprovados pelo Conselho deAdminisuaoio nos termos do inciso XXXIX do item 4.6 deste Bstatuto Social, serfio submetidos, nostermos da lei, a aprovagao da Secretan‘a de Coordenaoao c Govemanoa das Empresas Estatais - SEST,que fixaré, tambe’m, o limite de seu quantitativo.
Art. 136. A CDC tem quadro proprio de pessoal estabelecido em carreiras, oonforme 0 Plano de Cargos6 Salaries.

CAPiTULO 12DISPOSICOES GERAIS / TRANSITORIAS / FINAIS
Art. 137. A Companhia firmaré com a Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviérios, doMinistério da Infi‘aestrutura compromissos de metas de desempenho empresarial e metas dc gestfio paraa Diretoria—Executiva.§l° As metas de desempenho empresarial poderao ensejar Remuneragfio Variével Anual -RVA, aos diretores da Companhia, desde que atendidos aos requisitos estabelecidos pelaSecretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviérios, do Ministério da Infraestrutura,condicionado a aprovagéo da Secretara de Coordenagao e Govemanoa das Empresas Estatais —SEST, a percepgfio de lucro pela Companhia, a0 pagamento de dividendos a Unifio e adistribuiqéo de Participacfio nos Lucros e Resultados - PLR aos empregados.§2° As metas de gestao compoem o Honorario Variével Mensa! — HVM, para os diretores daCompanhia, gerando reflexo financeiro na parcela variével dc suas remuneragées, mediante oatingimento das metas, de acordo com os critérios estabelecidos pela Secretaria Nacional dePortos e Transportes Aquaviarios, do Ministério da Infraestrutura.
Art. 138. E vedado a CDC oonceder financiamento ou prestar fianga a tercciros, sob qualquermodalidade.
Mayhara Monteiro Pereira Chaves Humberto Manoel Alves AfonsoDiretor-Presidente Procurador da Fazenda Nacional
Rita de Céssia Vandanezi Munck Francisco José Moura CavalcanteRepresentante do CONFIS / CDC Representante do Governo do Estado do Cearé
Aylana Silva MonteiroSecretarial
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