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C API TULO I - Denominação, Objeto e Duração
ART. 1º- Sob a denom inação de SERGEN-SERVI ÇOS GER AI S DE
ENGENH ARI A S/ A f ica constituída uma sociedade anônima, que se
regerá por estes Estat utos e pelas disposições legais que lhe f orem
aplicáveis.
ART. 2ºA Sociedade tem por objetivo a realização de obras de
engenhar ia civil ou milit ar, mar ítimas ou terrestres, bem como a
realização de quaisquer operações técnicas, industr iais e comerciais,
conexas com a engenharia e com a construção, destac ando-se:
levantamentos, estudos, cálculos, projetos, orçamentos, cadernos de
encargos, instalações industr iais, planos de obras, f iscalizações,
administração, construção de barragens, pontes, viadutos, estruturas,
adutoras, oleodutos, túneis, portos, obras mar ít imas e f luviais,
aeroportos, edif ícios, diques, canais, estradas de rodagem, estradas de
f erro, linhas de transmissões, terraplanagem e desmontes, constr ução
de bases diversas, inclusive bases estabilizadas mecanicamente, de
solo de cimento, com produtos betuminosos, com adit ivos químicos,
com produtos ou sub-produt os industr iais, com minério, de macadame e
de pedr as, f undações metálicas e a ar compr imido com escavação
mecânica, concreto, compra e venda de máquinas, peç as e mater iais de
construção, execução de pavimentações de tipos diversos, com
concreto de cimento Port land, com concret o asf áltico, com misturas
betuminosas, a quent e e a f rio, do tipo tratamento superf icial,
calçamento a paralelepípedos, com tijolos, com produtos industr iais,
com pedra, execução de sondagens, perf urações e tudo o mais que f or
pertinente ou acessório desses ramos.
§ 1º- Para a realização de seus f ins, a sociedade poderá montar
of icinas e depósitos, importar máquinas, veículos, acessór ios e
materiais, montar instalações par a produção ou benef iciamento de
agregados e para conf ecção de peças, acessór ios e equipamentos.
§ 2º- Sempre que para a prática de qualquer negócio ou ramo de
indústria houver necessidade de qualquer f ormalidade legal, f ica a
prática de tal oper ação
dependendo do cumprimento dessa
f ormalidade.
§ 3º- A Sociedade poder á participar em outras empresas, quer como
detentora de quotas de capital, ações ou em consórcios.
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ART. 3º- A sede social é na cidade do Rio de Janeir o, Estado do Rio
de Janeiro.
Parágraf o único - A sociedade poderá estabelecer f iliais, agências e
sucursais, onde julgar conveniente, bem como ext inguí-las a cr itério da
Diret oria, destacando-se, sempre, para cada uma delas, uma part e do
capital social.

ART. 4º- O f oro jurídico da sociedade é o da sede, podendo, porém, a
Diret oria, nas transações que f izer, eleger o f oro de outras localidades
das f iliais, agências ou sucursais que venham a exist ir.
ART. 5º- A duração da sociedade será por prazo indeterminado.
C APÍ TULO II - Capital e Ações
ART. 6º- O capital social é de R$ 55. 000.000,00, totalmente
integralizado, dividido em 15.807.460.935 ações
ordinárias
e
8.467.571.070 ações pref erenciais sem direit o a voto, sendo todas as
ações nominativas e sem valor nominal.
§ 1º- Os privilégios das ações pref erenciais que não têm dir eito a voto
constit uirão prioridade no reembolso do capital em caso de liquidação
da Sociedade.
§ 2º- Cinquenta e um por cento, no m ínimo, do total das ações
pertencer ão, exclusivam ente, a brasileiros natos.
§ 3º- A Companhia poderá aumentar o númer o de ações pref erenciais,
até o máximo pr evisto em Lei, sem guardar proporção com as ações
ordinárias, a serem em itidas, quer em decorrência de aumento de
capital, desdobramento ou bonif icações.
§ 4º- Quando do pagamento dos dividendos, as ações pref erenciais
terão dir eito a dividendos, no m ínimo, dez por cento maiores do que os
atribuídos às ações or dinár ias.
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ART. 7º- Cada ação or dinária dá direito a um voto nas deliberações das
Assembléias Gerais.
ART. 8º- A Sociedade poder á emit ir t ítulos múltiplos de ações, sendo
f acultado aos acionistas solicitar o desdobramento, consolidação ou
substit uição, o que será ef etuado pela sociedade, por preço não
super ior ao custo, como reembolso.
Parágraf o Único- A entrega dos t ít ulos múltiplos,
ref erentes às
bonif icações e subscrições, quando integralizadas, será ef etivada no
prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da publicação da
Assembléia Geral que os apr ovar, desde que tal pr azo não ultrapasse
90 (noventa) dias, cont ados da realização da ref erida Assembléia.
ART. 9º - Os t ítulos ou certif icados de ações, bem como as próprias
ações, ser ão assinados sempre pelo Diretor Presidente e Diretor
Super intendente ou por dois mandatários, obser vadas as normas legais
que regem a utilização da chancela mecânica.
ART. 10- O capital poderá ser aumentado, por deliberação dos
acionistas, em Assembléia Geral, mediante proposta do Conselho de
Administração.
Parágraf o único - Os acionistas terão pref erência para a subscr ição do
aumento do capital, na proporção do númer o de ações que possuírem.
ART. 11 - As ações serão indivisíveis perante a Sociedade, que não
lhes reconhecer á mais do que um propr ietár io para c ada unidade.
C APÍ TULO III - Da Admini stração da Companhia
ART. 12- A adm inistração da Companhia será exercida pela Diretor ia,
na f orma da Lei e deste Estat uto.
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Seção I - Do Conselho de Administração
ART. 13- O Conselho de Administração ser á compost o de seis
Conselheiros, eleitos pela Assembléia Geral, com mandato de dois
anos, todos acionistas e resident es no país, podendo ser reeleit os.
§ 1º- Prorrogar-se-á o mandato do Conselho de Administração até a
realização da primeira Assembléia Geral Ordinária, sempre que o
término do mandato f or anterior à realização da citada Assembléia.
§ 2º- Findo o mandato, os membros do Conselho permanecerão no
exercício dos cargos até a invest idur a dos administradores eleitos.
ART. 14- Cada Conselheiro assinará no livro de "Atas de Reuniões do
Conselho de Administr ação" o termo de posse no cargo.
ART. 15- O Conselho de Administração elegerá entre os seus membros
um Presidente, que presidirá e convocará suas reuniões, um VicePresident e, que substit uirá o Presidente nos seus impedimentos ou
ausências e um Secretário.
Parágraf o único - O Presidente do Conselho de Administração ter á,
além do voto comum, o de qualidade, no caso de empat e na votação.
ART. 16- O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinar iamente,
uma vez por ano, e, extraordinariamente, sempre que necessário,
quando f or convocado pelo Presidente, pelo Vice-Presidente ou pela
maior ia dos Conselheiros, com a pr esença da metade de seus membros,
pelo menos.
§ 1º - As resoluções ou deliberações serão lavradas em f orma de
sumário ou por ext enso, como couber, no livro de "Atas de Reuniões do
Conselho de Administr ação".
§ 2º -

O Conselho de Administração deliber ará por maior ia de votos.

§ 3º- A ata de reunião do Conselho de Adm inistração que eleger,
destituir, designar ou f ixar as atr ibuições dos Diretores, deverá ser
arquivada na Junta Comer cial do Estado e publicada em órgão da
imprensa local, adotando-se igual procedimento para atos de outra
natureza, quando o Conselho de Administração julgar conveniente.
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ART. 17 - Em caso de vacância de cargo de Conselheiro, caberá ao
Conselho de Administr ação escolher o subst ituto, que ser virá até a
primeira Assembléia Geral.
ART. 18 - Compete ao Conselho de Administração:
1) Fixar a orientação geral dos negócios da Companhia.
2) Eleger e destituir os diretor es da Companhia e f ixar-lhes
atribuições, obser vado o que a respeito dispuser o Estatuto.

as

3) Fiscalizar a gestão dos diretor es, exam inar, a qualquer tempo, os
livr os e papéis da Companhia, solicit ar inf ormações sobre contratos
celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros atos.
4) Convocar a Assembléia Geral quando julgar conveniente, e a
Assembléia Geral Ordinária anual.
5) Manif estar-se sobre o relatório da administração e as contas da
diretor ia.
6) Escolher e dest ituir os auditores independentes, se houver.
7) Autorizar a Diretor ia a adquirir e/ ou alienar ações de
própria Companhia.

emissão

da

SEÇ ÃO II - Da Diretoria
ART. 19 - A Diretor ia será composta de dois a set e membros, todos
residentes no país, acionist as ou não, eleit os e destituíveis a qualquer
tempo pelo Conselho de Administração.
§ 1º - O prazo da gestão de cada Diretor será de dois anos, perm itida a
recondução.
§ 2º - Findo o prazo da gestão, os Diret ores permanecer ão no exercício
dos respectivos cargos até a posse dos novos administradores.
§ 3º- Os membros do Conselho de Adm inistração, até o máximo de um
terço, poder ão ser eleitos para cargos de Diret ores.
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ART. 20- Cada Diretor assinará no livr o de "At as das Reuniões da
Diret oria" o termo de posse no cargo.
ART. 21- O regimento interno disporá sobre as atribuições que ser ão
exercidas em conjunto pela Diretor ia.
ART. 22- Ocorrendo vacância de cargo de Dir etor, ou impedimento do
titular, caberá ao Conselho de Administração eleger o novo Diretor ou
designar o subst ituto, f ixando em qualquer dos casos o pr azo de gestão.
ART. 23- Compete à Diretor ia exercer as atr ibuições que a Lei , o
presente Estatuto e o Conselho de Adm inistração lhe conf erirem par a a
prática dos atos necessários ao f uncionam ento regular da Companhia.
ART. 24- O Diretor Pr esident e será escolhido pelo Conselho de
Administração, cabendo-lhe o exercício, entre outras, das seguintes
atribuições:
1) presidir e convocar as reuniões da Diretor ia;
2) manter a permanente coor denação entre a Diretor ia e Conselho de
Administração.
ART. 25- O Diretor Super intendente será escolhido pelo Conselho de
Administração, cabendo-lhe o exercício, entre outras, das seguintes
atribuições:
1) substit uir o Dir etor Presidente nos seus impediment os;
2) coordenar a adm inistração interna da companhia.
ART. 26- O Conselho de Administração disporá, em guias f uncionais,
sobre denominações e atr ibuições específ icas de cada Dir etor.
ART. 27- As representações, at iva e passiva, da Companhia, em atos
e operações que envolvam a responsabilidade dela, assim como a
alienação, hipoteca e penhora de bens do at ivo permanente, a
constit uição de ônus reais e a prest ação de garantias a obr igações a
terceiros, são pr ivat ivas
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do Diretor Presidente ou do Diretor Superint endente que serão os
únicos representantes legais da Sociedade, devendo conter as
assinaturas conjunt as dos dois Diretores apenas nos seguint es casos:
a) Nos atos dest inados a constit uir e nomear mandatários ou
procuradores para agir em nome da Sociedade, inclusive com a cláusula
"ad-judit ia" e "ad-negotia".

b) Na venda de bens móveis e imóveis de valor super ior a 500
(quinhent os) salár ios m ínimos em vigor no Est ado sede da Empresa.
c) Na emissão de t ítulos e avais de interesse da Empresa de valor
super ior a 1.000 (um mil) salários m ínimos em vigor no Estado sede da
Sociedade.
Parágraf o único - A movimentação de contas bancárias, inclusive
endossos, aberturas e encerrament os de contas, requisições de saldos
e talões de cheque, poderá ser f eita isoladamente pelo Dir etor
President e e/ou pelo Diretor Super intendente.
ART. 28- O Diretor Pr esident e e o Diretor Super intendente, em
conjunto, poderão const ituir procur adores ou mandatários, para, em
conjunto ou separadamente, representar a Companhia e prat icar os at os
e operações que f orem especif icados nos respectivos instrument os, que
sempre particular izarão os poderes e o prazo de duração do mandat o.
Parágraf o único - O mandato judicial poderá ser outorgado por pr azo
indeterminado.

C APÍ TULO IV -Do Consel ho Fiscal
ART. 29- A Companhia ter á um Conselho Fiscal composto de três
membros ef etivos e três membros suplentes que somente será instalado
por deliberação da Assembléia Geral, nos casos previstos no § 2º do
Artigo 161 da Lei 6.404 de 15.12.76.
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C APÍ TULO V - Das Assem bléias Gerais
ART. 30- A Assembléia Geral Ordinár ia reunir-se-á, anualmente, até ao
4º mês seguinte ao término do exercício social, e a Assembléia Geral
Extraordinár ia sempre que a Lei e os interesses sociais exigirem a
manif estação dos acionistas.
ART. 31 - Os anúncios de convocação serão publicados pela impr ensa,
na f orma da Lei, e deles constar ão a Ordem do Dia, o local, a data e
horário da reunião da Assem bléia Geral, e, no caso de ref orma do
estatuto, a indicação da matér ia.
ART. 32- Poderão tomar parte na Assembléia Geral as pessoas que
provarem sua condição de acionista, obser vadas as seguintes normas:
1) Os titulares de ações exibirão documento hábil de sua identidade e
da inscrição do seu nome no "Livro de Registro de Ações Nominativas",
ou no de "Transf erência de Ações Nom inat ivas", até três dias antes da
data marcada para a realização da Assembléia Geral.
Parágraf o único - O acionista pode ser repr esent ado na Assembléia
Geral por seu procurador const ituído há menos de 1 (hum) ano, desde
que seja acionista, adm inistrador da Companhia, advogado, inst ituição
f inanceira ou administrador de f undos de invest imentos representantes
dos condôminos.
ART. 33As deliberações da Assembléia Geral, ressalvadas as
exceções previstas em Lei, serão tomadas por maior ia absoluta de
vot os, não se computando os votos em branco.
ART. 34- Antes de instalada a Assem bléia, os acionistas assinar ão o
"Livro de Presença", indicando o seu nome, nacionalidade, residência,
quantidade, espécie e classe das ações que f orem titular es.
ART. 35- A Assembléia Geral será instalada pelo Pr esident e do
Conselho de Administr ação, devendo os acionistas escolher o
President e e o Secretário da mesa que dir igirá os trabalhos.
ART. 36- A remuneração dos adm inistrador es, f ixada pela Assem bléia
Geral, não prejudicará os vencimentos ou or denados percebidos pelos
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f uncionár ios de alto nível, eleit os para os cargos de Administração da
Companhia e serão comput ados para os ef eitos da Lei e do Artigo 37º item 2, deste Estatuto.

C APÍ TULO VI - Do Exercício Social
ART. 37- O exercício social terminará em 31 de dezembr o de cada ano.
No encerramento do exercício serão elaboradas as demonstrações
f inanceiras exigidas em Lei, obser vando-se quanto à distribuição do
resultado apurado as seguintes regras:
1) do resultado do exer cício serão deduzidos, ant es de qualquer
participação, os prejuízos acumulados e a provisão par a o imposto
sobre a renda;
2) sobre o lucro remanescente será calculada a importância que f or
atribuída à part icipação dos Adm inistrador es, obser vadas as lim itações
legais;
3) do lucro líq uido do exercício destinar-se-ão:
a)

5% (cinco por cent o) para constituição da reser va legal, até
que ela at inja 20% (vinte por cento) do capital social;

b)

25% (vinte e cinco por cento) para pagament o do dividendo
obrigatór io aos acionistas, calculado na f orma da Lei;

c)

parcela destinada
lucro da Companhia.

a

participação

dos

administradores

no

Parágraf o único - A Assembléia Geral poderá ordenar a transf erência do
saldo remanescent e à conta de "Reser va para Futur o Aumento de
Capital".
ART. 38- O dividendo deverá ser pago, salvo deliber ação em contrário
da Assembléia Geral, no pr azo de 60 (sessenta) dias da data em que
f or declarado, em, qualquer caso, dentro do exercício social.
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Parágraf o único - Os dividendos não recebidos prescrever ão no prazo
da Lei.

C APÍ TULO VII - Dissolução, Liqui dação e Extinção
ART. 39- A Companhia entrará em dissolução, liquidação e extinção,
nos casos previstos em Lei.
Parágraf o Único- O Conselho de Administração nomeará o liquidante, a
Assembléia Geral determ inará o modo de liquidação e elegerá o
Conselho Fiscal que deve f uncionar durante o per íodo de liquidação.

ÚLTI MAS ALTERAÇÕES

• AGE de 26. 03.01
• AGO/AGE de 30.04.02
• AGO de 30.04.03

- publicada no DO-RJ de 03.04.01
- publicada no DO-RJ de 15.05.02
- publicada no DO-RJ em 13. 05.03
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