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1. INTRODUÇÃO 

 
O presente documento tem por função detalhar a Política de Conformidade 

da Terminais Aéreos de Maringá SBMG S.A. e regulamenta as competências da 
Área de Governança, Riscos, Controles e Ouvidoria e também atender as 
exigências da Lei Federal Nº 13.303 de 30 de junho de 2016, do Decreto Federal 
nº 8.945 de 27 de dezembro de 2016, do Decreto Municipal Nº 1.435 de 14 de 
novembro de 2018 e do Decreto Municipal Nº 42 de 09 de janeiro de 2018 e as 
melhores práticas de mercado. 

Tais legislações estabeleceram a necessidade de implantação e manutenção de 
uma Política de Conformidade para as Companhias Públicas. O Acionista 
Controlador da SBMG responde por todos os atos.  

A presente Política deve ser compatível “com a natureza, o porte, a 
complexidade, a estrutura, o perfil de risco e o modelo de negócio da instituição, 
de forma a assegurar o efetivo gerenciamento do seu risco de conformidade”.  

Além disso, esta política visa instituir mecanismos que permitam que a 
Terminais Aéreos de Maringá SBMG S.A. consiga alcançar os seus objetivos de 
forma ética, transparente, eficaz, eficiente, efetiva e econômica. 

A Área de Conformidade (leia-se ÁREA DE GOVERNANÇA, RISCOS, CONTROLES 
E OUVIDORIA) de acordo com o Estatuto Social da SBMG terá as seguintes 
competências: 

 
I - institucionalizar estruturas adequadas de governança, gestão de riscos, 

controles internos e ouvidoria; 

II - terá como função estabelecer políticas de incentivo ao respeito às leis, às 

normas e aos regulamentos, bem como à prevenção, à detecção e ao tratamento 

de riscos de condutas irregulares, ilícitas e antiéticas dos membros da 

organização, devendo para isso adotar estruturas e práticas eficientes de 

controles internos e de gestão de riscos estratégicos, patrimoniais, operacionais, 

financeiros, socioambientais e de imagem, dentre outros;  

III - elaboração e divulgação de CÓDIGO DE CONDUTA E INTEGRIDADE, 

aprovado pelo Conselho de Administração, que ficará disponível nos sítios 

eletrônicos da Companhia, e no meio físico em locais estratégicos da SBMG, 

devendo dispor sobre os padrões de comportamento ético esperados dos 

administradores, conselheiros fiscais, colaboradores, prepostos, terceiros 

contratados e todos os envolvidos com a Companhia;  



 

Terminais Aéreos de Maringá SBMG S/A – Fevereiro 2021 – Versão 1.1 
 

4 

IV - avaliação periódica pelo Conselho Fiscal, sobre a aderência das práticas da 

Companhia ao Código de Conduta e Integridade e Integridade, incluindo o 

comprometimento dos administradores com a difusão da cultura de integridade 

e a valorização do comportamento ético; 

V - manutenção de canal para recebimento de denúncias sobre práticas de 

práticas abusos ou assédios morais, sexuais, ou discriminatórios, ações contrárias 

à missão, princípios e valores, atos de corrupção, fraude, atos ilícitos, lavagem de 

dinheiro e irregularidades que prejudiquem o patrimônio, o bom ambiente 

laboral e a reputação da SBMG, incluindo as infrações ao Código de Conduta e 

Integridade.  

VI - elaborar relatórios periódicos de suas atividades, submetendo-os a 

Diretoria Executiva e aos Conselhos de Administração e Fiscal; 

VII - receber e examinar sugestões e reclamações (ouvidoria) visando melhorar 

o atendimento da SBMG em relação a demandas de investidores, colaboradores, 

fornecedores, clientes, usuários e sociedade em geral; 

VIII - receber e examinar denúncias internas e externas, inclusive sigilosas, 

relativas as atividades da SBMG;        

IX - outras atividades correlatas definidas pelo Conselho de Administração. 

 

2. PROGRAMA DE INTEGRIDADE 
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As necessidades impostas pelas leis vigentes e o compromisso pela ética da 
Companhia resultaram no Programa de Integridade que se reflete dentro da 
Terminais Aéreos De Maringá SBMG S.A. como um conjunto de ações, estruturas e 
medidas que visam a efetiva conformidade entre o compromisso e a atuação ética, 
íntegra e transparente.  
 

O Programa de Integridade foi implantando pelo Comitê de Compliance com o 
suporte da Alta Administração, indispensável para a promoção das boas práticas 
dentro da Companhia e consiste em um conjunto de medidas para prevenir, detectar 
e remediar riscos não condizentes com a atuação ética, íntegra de transparente da 
SBMG.  
 
 A colocação em prática do Programa de Integridade é da responsabilidade de 
todos, especialmente das Gerências, e deve ocorrer numa dinâmica de detecção, 
prevenção e resposta aos riscos de não conformidade. Neste sentido, as medidas de 
prevenção e de remediação são as mais importantes a serem implantadas e seguidas, 
e para as quais a Companhia deve canalizar de maneira prioritária os investimentos e 
os recursos para a sua mitigação, e, a depender da sua natureza podem ser também 
adoptadas medidas disciplinares previstas no Código de Conduta e Integridade 
existente na Companhia.  

 

3. GOVERNANÇA  

  
O compromisso com a atuação ética, integra e transparente começa na 

Diretoria Executiva e se deve estender aos integrantes da Companhia.  

Área de Conformidade, Gestão de Riscos e de Controle Interno será vinculada 
ao Diretor Presidente, podendo contar como apoio operacional da auditoria interna e 
manter interlocuçao direta com o Conselho Fiscal e o Conselho de Administração, 
quando houver suspeita do envolvimento em irregularidades por parte dos membros 
da diretoria, sendo que os trabalhos da auditoria interna serão supervisionados pelo 
Conselho de Administração. 

 

3.1 DIRETORIA EXECUTIVA  
 

Entre as responsabilidades principais da Diretoria Executiva se encontra o zelo 
pela prática e correto uso das políticas instituída na Companhia e pela aplicação 
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efetiva do Programa de Integridade. A Diretoria Executiva deve ser o compromisso de 
promover a ética através do exemplo de legalidade, transparência e ética, bem como 
demonstrando apoio ao Programa de Integridade como um todo. 

Por isso, nas suas reuniões, a Diretoria Executiva deve acompanhar 
periodicamente e formalmente o desenvolvimento do Programa de Integridade. O 
Chief Compliance Officer deve informar à Diretoria Executiva sobre aspectos 
relevantes da implantação e monitoramento do Programa de Integridade. Todas as 
deliberações da Diretoria Executiva relativamente à assuntos de conformidade 
devem ser formalizadas em atas para que se constituam evidências dos assuntos 
tratados. Cabe ainda à Diretoria Executiva informar o Conselho de Administração de 
assuntos importantes referentes ao Programa de Integridade.  

 

3.2  CHIEF COMPLIANCE OFFICER 

A Direção Executiva fica responsável por nomear o Chief Compliance Officer que 
será votado, registado em ata e deve possuir as competências necessárias para o 
desempenho do cargo. O Chief Compliance Officer ficará responsável pela 
implementação, atualização e monitoramento do Programa de Integridade, e sempre 
que necessário e pelo menos trimestralmente deverá atualizar a Diretoria Executiva 
do andamento da área e de eventuais medidas tomadas para o êxito do Programa de 
Integridade. 

O Chief Compliance Officer tem garantias expressas que possibilitam o exercício 
de suas atribuições com independência e autoridade, proteção contra punições 
arbitrárias, mandato e autonomia para solicitar documentos e entrevistar 
colaboradores de qualquer área da SBMG, justificados e necessárias pelo seu cargo, 
para evitar perseguições indevidas e que tenha a devida autonomia dentro da 
Companhia. 

O Chief Compliance Officer fica responsável pelas seguintes atribuições no âmbito 
da Companhia:  

• Identificação, avaliação e tratamento dos potenciais riscos para a 
Companhia com a constante atualização das listas e matrizes de potenciais 
riscos;  

• Supervisão da qualidade dos controles internos impostos pelas Diretorias e 
proposta de melhoria da qualidade dos controles internos existentes;  

• Assegurar o cumprimento das leis, normas e regulamentos por parte de 
todos os colaboradores da Companhia;  

• Gerir o funcionamento do Canal de Denúncias e do Comitê de Compliance. 
Assegurando que todas as denúncias recebidas sejam devidamente 
registadas, analisadas e solucionadas;  
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• Assegurar a existência de treinamentos sobre o Código de Conduta e 
Integridade e as demais políticas de Integridade existentes na Companhia 
para todos os colaboradores e com a frequência de no mínimo um por ano;  

• Promover a cultura ética dentro da Companhia demonstrando o 
compromisso que a Companhia apresenta com a legalidade, transparência 
e ética;  

• Preparar e apresentar relatórios relacionados com o Programa de 
Integridade à Direção Executiva, Auditoria Interna e demais entidades 
sempre que seja necessário.   

 
3.3 Diretores  
 

Os Diretores dentro da Companhia apresentam uma responsabilidade 
determinante para o êxito do Programa de Integridade. No desempenho das suas 
funções devem agir de forma ética, íntegra e transparente e cada decisão tomada 
na sua diretoria deve ter sempre em conta estas premissas. Por isso, os Diretores 
devem ser atuantes e proativos na adoção de condutas íntegras que assegurem o 
seguinte:  

 

• Influenciar os seus subordinados através do exemplo;  

• Assegurar que todos os procedimentos no âmbito da sua Diretoria são 
éticos, íntegros, transparentes, legais e de acordo com as normativas 
internas;  

• Garantir o êxito do Programa de Integridade, gerindo de maneira 
responsável e proativa a gestão de riscos e controles internos existentes 
no seu âmbito de atuação de acordo com as 3 linhas de defesa;  

• Incentivar o debate sobre o compromisso com a ética, integridade e 
transparência dentro da sua equipe e esclarecer as questões e 
preocupações levantadas pela sua equipe relativamente a este assunto;  

• Apoiar os membros da sua equipe quando estes relatarem eventos 
contrários às leis, ética ou políticas internas da Companhia;  

• Garantir a participação dos membros da sua equipe nos treinamentos 
de Integridade definidos pela Área de Conformidade;  

• Disponibilizar o tempo necessário para que os membros da sua equipe 
participantes do Comitê de Compliance possam desempenhar as suas 
funções dentro do Comitê com eficiência;  
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3.4 Restantes colaboradores 

 
• Conhecer os valores, missão e objetivos que promove a Companhia;  

• Conhecer as políticas do Programa de Integridade e pautar as sua ações 
de acordo com o Código de Conduta e Integridade e Integridade;  

• Participar de todos os treinamentos promovidos pela a Área de 
Conformidade;  

• Consultar o seu Diretor direto ou à Área de Conformidade, de forma 
aberta e sincera, sobre qualquer dúvida de como agir diante de uma 
ação questionável própria ou de terceiros;  

• No caso de conhecimento de alguma irregularidade praticada por 
alguém, o colaborador deve relatar o acontecido ao Comitê de 
Integridade através do Canal de Denúncias. Ignorar, omitindo-se ou 
alegando desconhecimento não é uma conduta aceitável dentro dos 
valores da Companhia.  

 

4. AVALIAÇÃO DE RISCOS E CONTROLES 

 
A Terminais Aéreos De Maringá SBMG S.A., tal como qualquer Companhia 

está sujeita a riscos de diversas origens, tais como de mercado, regulatórios, 
estratégicos, financeiros e de imagem.  

 
Risco é a obtenção dos objetivos de uma Companhia, à luz das incertezas do 

mercado e do setor de atuação, do ambiente macroeconômico e dos próprios 
processos operacionais internos. 

 
Gerenciar riscos é mais do que um processo para evitá-los, é estudar e 

conhecer os riscos inerentes a cada atividade da Companhia para maximizar as 
oportunidades e minimizar os efeitos adversos. Mais especificamente, a gestão 
dos riscos é um processo formal dos negócios, usado para identificar os riscos e 
oportunidades em uma Companhia, estimar o impacto potencial desses eventos 
e fornecer um método para tratar esses impactos e reduzir as ameaças até um 
nível residual e aceitável ou para alcançar as oportunidades. 

 
A gestão de riscos abrange os negócios, serviços, processos, departamentos e 

o ambiente externo da Companhia. 
 
Mais do que mero controle, os sistemas de gerenciamento de riscos 

representam importante ferramenta na administração da Companhia, 
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evidenciando a busca contínua pela profissionalização da gestão. 
 
O modelo de gestão de riscos adotado tem por objetivo identificar, avaliar, 

monitorar, controlar e mitigar as exposições aos riscos corporativos, fortalecendo 
a administração e segurança da SBMG. 

 
O processo de gestão de riscos visa assegurar que os responsáveis pela tomada 

de decisão, em todos os níveis da SBMG, tenham acesso tempestivo a 
informações suficientes quantos aos riscos aos quais ela está exposta, de forma a 
aumentar a probabilidade de alcance dos seus objetivos e reduzir os riscos a 
níveis aceitáveis. 

 
A descrição dos riscos deve seguir um formato estruturado para facilitar sua 

identificação, avaliação e monitoramento, tendo sido escolhida a seguinte 
estrutura pela Companhia para mapeamento e identificação dos riscos:  

 
 

 
 

 
O conceito de cada risco corporativo está descrito a seguir: 

 
a) Risco de Mercado 

 
Decorre da possibilidade de perdas que podem ser ocasionadas por 
mudanças no comportamento do mercado, especialmente das taxas de juros, 
do câmbio, oscilações de preços de ativos ou de diferenças entre indexadores 
e prazos de posições ativas e passivas.  
 
 

b) Risco Financeiro 
 
Surge quando qualquer tipo de evento coloca em risco os ativos existentes na 
Companhia. 
 
 

c) Risco Regulatório 
 
Pode ser definido como a possibilidade de perdas decorrentes de multas, 
penalidades ou indenizações resultantes de ações de órgãos de supervisão e 
controle, bem como perdas decorrentes de decisão desfavorável em 
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processos judiciais ou administrativos e eventos derivados de falhas no 
cumprimento de aplicação de leis, acordos e regulamentos. 
 

d) Risco Estratégico 
 
Eventos decorrentes da tomada de decisão da alta administração e que 
podem gerar perda substancial no valor econômico da empesa. 
Normalmente são associados à continuidade do negócio, mercado, 
competidores, investidores, sucessão e inovação tecnológica. 
 

e) Risco Operacional 
 
É a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de falha, deficiência ou 
inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, ou de eventos 
externos. Entre os eventos de risco operacional corporativo, incluem-se 
fraudes internas e externas; demandas trabalhistas e segurança deficiente do 
local de trabalho; práticas inadequadas relativas a clientes, produtos e 
serviços; danos a ativos físicos; e aqueles que acarretem a interrupção das 
atividades da Companhia. 
  
O risco do fator humano é uma forma especial de risco operacional. 
Relaciona-se às perdas que podem resultar em erros humanos como apertar 
o botão errado em um computador e destruir um arquivo de dados, por 
exemplo. 
 

f) Risco de Imagem 
 
Possibilidade de perdas decorrentes de a Companhia ter seu nome/marca 
desgastada junto ao mercado ou às autoridades, em razão de publicidade 
negativa, de eventos que podem comprometer a confiança das partes 
interessadas em relação à capacidade da SBMG em cumprir com seus 
compromissos, princípios, conceitos e valores, e de atuar com ética, 
integridade e transparência. 

 
 

4.1 ESTRUTURA DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS 

 
A estrutura de gerenciamento dos riscos da SBMG está assim demonstrada 

graficamente: 
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a) Identificação dos riscos 

 
Consiste em identificar e classificar os eventos de risco em que a Companhia 
está exposta, indicando áreas de incidência, causas e potenciais impactos 
financeiros associados aos processos, produtos e serviços da organização. 

 
b) Avaliação 

 
É a quantificação ou dimensionamento da exposição ao risco identificado, 
com o objetivo de avaliar o impacto nos negócios da Companhia. 
 
Pode, também, envolver avaliação qualitativa dos riscos identificados, 
estimando sua probabilidade de ocorrência e impacto de forma a determinar 
o nível de tolerância ao risco. 
  

c) Controle 
 

Consiste em registrar o comportamento dos riscos, limites, indicadores e 
eventos de perda, bem como implementar mecanismos de forma a garantir 
que os limites e indicadores de risco permaneçam dentro dos níveis 
desejados.  

 

Regenciamento 
dos Riscos

Identificação 
dos Riscos

Avaliação

ControleMitigação

Monitoramento
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d) Mitigação 
 

Consiste em criar mecanismos amenizar ou eliminar a ocorrência dos riscos 
por meio da remoção de suas causas, alteração da probabilidade de sua 
ocorrência ou alteração das consequências destes eventos. 
  
Após a conclusão do mapeamento, e identificados os riscos, a Comitê de 
Compliance sugere ações com o intuito de mitigá-los. 
 
Essas ações, que tem por característica estar no âmbito de responsabilidade 
e decisão do gestor, são acompanhadas periodicamente para verificação 
quanto à implantação ou não.  

 
e) Monitoramento 

 
É a ação que tem por objetivo identificar as deficiências do processo de 
gestão do risco de forma que as fragilidades detectadas sejam levadas ao 
conhecimento da Administração. É a fase de retroalimentação do processo 
de gerenciamento de risco, onde é possível detectar fragilidades nas fases 
anteriores.  
 
O monitoramento se dá por meio do reporte das informações de risco, 
preparada pela Comitê de Compliance prestadas ao Conselho de 
Administração e Diretoria Executiva. 

 

 
f) Resumo da estrutura de gerenciamento dos riscos  
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g) Critérios de classificação dos riscos 
 

São utilizados os seguintes critérios para classificar e fundamentar o Impacto e a 
Probabilidade de cada risco tanto inerente como residual.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
h) Matriz de risco 

 
Depois de identificado a probabilidade e o impacto de cada risco, é preenchida a 
matriz de risco tanto inerente como residual para ter uma visão ilustrada do 
mapa de calor.  
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4.2 CONTROLES INTERNOS 

 
Risco Inerente, Controle e Risco Residual  

 
Na avaliação de riscos a Companhia tem em conta o risco inerente e o risco 

residual após a análise dos controles internos existentes.  
 

O risco inerente consiste no risco que a Companhia possui sem considerar 
quaisquer ações gerenciais que possam reduzir a probabilidade de sua ocorrência 
ou seu impacto. (Art. XIV, IN Conjunta MP/CGU Nº 01/2016). 
 

O risco residual consiste no risco que ainda permanece após a implementação 
de ações gerenciais (controles internos) para o tratamento do risco. (Art. XIV, IN 
Conjunta MP/CGU Nº 01/2016). Segundo o COSO, “controle interno é um 
processo conduzido pela estrutura de governança, administração e outros 
profissionais, e desenvolvido para proporcionar segurança razoável com respeito 
à realização dos objetivos relacionados a operações, divulgação e conformidade”. 

 
Sendo assim, a implementação de controles internos é responsabilidade de 

todas as pessoas da Companhia e abrange todas as tarefas realizadas no dia-a-dia 
com o objetivo que as operações sejam mais eficientes, que as informações 
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divulgadas pela companhia sejam mais eficazes e que toda a Companhia cumpra 
a legislação e regulamentação aplicável ao seu negócio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: http://reciprev.recife.pe.gov.br/sites/default/files/inline-

files/Plano%20Implanta%C3%A7%C3%A3o%20Gerenciamento%20de%20Riscos%20%282%29.pdf 
 
 

A avaliação do risco residual é analisada tendo em conta a qualidade dos 
controles existentes, através dos seguintes parâmetros:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O objetivo da Companhia é garantir que todos os controles internos existentes 
sejam de nível N5 para garantir a efetividade desses controles e reduzir o 
impacto e a probabilidade para um nível aceitável dentro dos valores que regem 
a Companhia.  

 
Para isso, este processo abrange vários aspectos importantes:  
 

• Ambiente de controle: conjunto de normas, processos e estruturas da 

http://reciprev.recife.pe.gov.br/sites/default/files/inline-files/Plano%20Implanta%C3%A7%C3%A3o%20Gerenciamento%20de%20Riscos%20%282%29.pdf
http://reciprev.recife.pe.gov.br/sites/default/files/inline-files/Plano%20Implanta%C3%A7%C3%A3o%20Gerenciamento%20de%20Riscos%20%282%29.pdf
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organização;  

• Atividades de controles: são ações dentro da companhia, estabelecidas 
a partir do meio de controle, que permitem o cumprimento das 
diretrizes estabelecidas pelo Conselho de Administração e Direção 
Executiva para mitigar os riscos e conseguir assim, o cumprimento dos 
objetivos definidos pela Companhia;  

• Informação e Comunicação: é importante que a obtenção e 
compartilhamento interno de informações ocorra para que os 
colaboradores saibam que responsabilidades têm em cada controle, 
quais são mais importantes e como estes são indispensáveis para atingir 
os objetivos da Companhia.  
 

 

4.3 AS 3 LINHAS DE DEFESA 

 
O modelo das 3 linhas de defesa implementada na Companhia e estabelecida pela 

COSO, promove de uma maneira eficiente um ambiente dentro da Companhia que 
procurar promover eficácia no gerenciamento de riscos e controles, atribuindo esta 
responsabilidade a todos os integrantes da Companhia, desde do responsável de 
implementação e supervisão do controle até o mais alto membro da estrutura 
organizativa da Companhia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para o correto funcionamento das três linhas de defesa devem existir 3 grupos 

que estão mais próximos ou menos próximos da gestão de riscos de acordo com o 
papel que desempenham na estrutura de gerenciamento de riscos e controles. Por 
isso e de acordo com a metodologia apresentada, a primeira linha é responsável por 
gerir os riscos (Diretorias), a segunda linha é responsável por supervisionar os riscos 
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e garantir que os controles existentes estão sendo corretamente usados (Comitê de 
Compliance) e por fim, a terceira linha realizam avaliações independentes do 
trabalho realizado pela primeira e segunda linha (Auditoria interna).  
 

No primeiro grupo, os gerentes de risco têm menos independência em relação às 
atividades de controle, visto que é sua responsabilidade a implementação e utilização 
dos controles previstos na realização das suas funções. Sendo assim, todo 
colaborador é responsável pelo desempenho de suas funções de forma adequada aos 
processos previstos e formalizados. 

 
O segundo grupo atua como supervisor dos riscos e controles, auxiliando os 

gerentes de risco a exercerem as suas funções, podendo além desta função, 
modificar ou criar controles internos novos e identificar novos riscos para o correto 
funcionamento do gerenciamento de riscos e controles.  

 
As responsabilidades da segunda linha de defesa dentro da Companhia são as 

seguintes:  
 

• definição de papéis e responsabilidades e estabelecimento de metas para   
implementação; 

• definição de procedimentos para o gerenciamento de riscos; 

• identificação de situações atuais e emergentes que podem originar em riscos 
ou oportunidades; 

• identificação de mudanças no apetite de risco da organização; 

• auxílio no desenvolvimento de melhoria de processos e controles para 
gerenciar riscos e oportunidades; 

• fornecimento de orientações e treinamento sobre a política e processos de 
gerenciamento de riscos; 

• monitoramento da implementação de práticas eficazes de gerenciamento de 
riscos por parte da primeira linha de defesa; 

• envio de alertas aos gerentes do risco quanto a questões emergentes e 
mudanças no cenário regulatório e de riscos;  

• monitoramento da adequação e da eficácia do controle interno, da precisão e 
da integridade do reporte, da conformidade com leis e regulamentos e da 
resolução oportuna de deficiências. 

 
O terceiro grupo tem maior proximidade com a Alta Administração e fornece 

avaliação independente de todo o Programa de Integridade, auditando políticas, 
gestão de riscos, controles internos e processos para garantir que a implementação e 
uso das premissas do  Programa de Integridade está sendo eficaz e, por consequente, 
reportar as suas conclusões à Alta Administração e propor melhorias sempre que seja 
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pertinente. A terceira linha é responsável por auditar a primeira e segunda linha de 
defesa sempre que considera necessário.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5. CANAL DE DENÚNCIAS (OUVIDORIA) 

 
O Canal de Denúncias (Ouvidoria) destina-se ao recebimento de denúncias 

internas e externas relativas ao descumprimento do Código de Conduta e 
Itegriadade, das normas internas e de práticas abusos ou assédios morais, sexuais, 
ou discriminatórios, ações ilegais, ações contrárias à missão, princípios e valores, 
atos de corrupção, fraude, lavagem de dinheiro, irregularidades, que prejudiquem o 
patrimônio, a reputação, o bom ambiente laboral e a imagem da Companhia. 
 

O Canal de Denúncias é operado de forma independente e imparcial e todos os 
casos são devidamente registrados, classificados de acordo com a natureza das 
denúncias, analisados e encaminhados a Comitê de Compliance para apuração. 
 

A apuração do conteúdo das denúncias deve ser realizada de acordo com o 
Comitê de Compliance, e a partir de elementos mínimos necessários que permitam 
apuração da veracidade dos fatos.  
 

Importante que o denunciante evidencie e junte o maior número de informações 
ou provas para que a denúncia possa ser investigada da maneira mais eficiente 
possível. 
 

O anonimato do denunciante de boa-fé é preservado por prazo indeterminado, 
porém poderá ser objeto de averiguação o denuncismo criminoso, infundado, doloso 
ou fraudulento. 
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A confidencialidade do processo de investigação e de apuração de 

responsabilidade deverá ser mantida até a decisão administrativa definitiva, e 
dependendo do caso, até depois dela. 
 

O Canal de Denúncias procederá à atualização do andamento da apuração e 
do resultado final da denúncia, que poderá ser acompanhada pelo denunciante, 
através de um número de protocolo e uma chave de acesso, que deverá ser 
guardada pelo denunciante no momento da denúncia. 
 

É dever da Companhia divulgar e incentivar o uso do Canal de Denúncias para 
o seu público interno e externo, para tanto, o Código de Conduta e Integridade e 
Integridade estará disponível na forma física em locais estratégicos da SBMG, bem 
como no cabeçalho principal de seu website, conforme endereço abaixo: 
 
Website: http://www.aeroportomaringa.com.br/pt/canal-de-denuncia-de-ilicitos 

 
Todas as denúncias recebidas e o resultado das investigações devem ser 

comunicadas à Direção Executiva por parte do Comitê de Compliance. O Comitê de 
Compliance é responsável por propor as sanções do denunciado de acordo com o 
Código de Conduta e Integridade, mas a sanção é sempre determinada e aplicada 
pela Direção Executiva, exceto:  
 

• Quando a denúncia envolver algum membro da Direção Executiva. O Comitê 
de Compliance deve reportar diretamente o assunto ao Conselho de 
Administração.  

• Quando a denúncia envolver algum membro do Conselho de Administração. O 
Comitê de Compliance deve reportar diretamente o assunto à Assembleia 
Geral.  

• Quando a denúncia envolver algum membro do Comitê de Compliance, o  
Chief Compliance Officer deve reportar diretamente o assunto à Direção 
Executiva.  

  
 

O Comitê de Compliance tem a responsabilidade de enviar trimestralmente um 
relatório à Direção Executiva com todas as denúncias realizadas e todos as diligências 
efetuadas, que será analisado e confirmado pela mesma.   
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6. COMITÊ DE COMPLIANCE 

 
A Terminais Aéreos de Maringá – SBMG S.A. dispõe de um Comitê de 

Compliance responsável pela Área de Governança, Riscos, Controles e 
Ouvidoria como órgão auxiliar do Conselho de Administração, para verificação do 
cumprimento das atribuições de “Compliance”, com atuação independente, 
vinculado ao Diretor Presidente e acompanhada/fiscalizada pela Secretaria de 
Compliance e Controle do Munícipio de Maringá, sendo o Comitê de Compliance 
presidido pelo Chief Compliance Officer e composto por mais 2 colaboradores das 
seguintes áreas: 
 
▪ Diretoria Administrativa; 
▪ Colaborador da Área de Navegação Aérea; 

 
O Comitê de Compliance poderá recorrer a membros consultivos para 
investigações que requeiram pareceres técnicos, ficando a sua escolha a cargo da 
Direção Executiva através de verificação de requisitos para o cargo, sendo 
necessário que seja composto pelos seguintes membros:  

 
▪ Colaborador da Área de Operações Aeroportuárias; 
▪ Colaborador da Área de Segurança Aeroportuária; 
▪ Colaborador da Assessoria Jurídica; 
▪ Colaborador da Área de Navegação Aérea; 
▪ Colaborador da Área de Infraestrutura; 
 

Além disso, para cada membro consultivo deve ser definido um substituto pela 
Direção Executiva para que possa suprir alguma indisponibilidade evidenciada 
pelo membro consultivo e nos casos em que haja suspeita de envolvimento do 
membro consultivo titular na denúncia a ser apurada. 
 

O prazo de gestão dos membros do Comitê e dos respeitantes membros 
consultivos será de 2 (dois) anos, sendo permitida, no máximo 3 (três) 
reconduções consecutivas.  A participação como membro do Comitê não gera 
qualquer garantia de emprego ou remuneração adicional ao contratado para 
exercício das funções do cargo exercido na Companhia.  

 
O Comitê de Compliance deve se reunir ordinariamente, uma vez a cada 

trimestre, de acordo com o calendário emitido pelo Chief Compliance Officer, e 
extraordinariamente sempre que seja solicitado pela Direção Executiva ou algum 
membro do Comitê de Compliance. 
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7. FUNÇÕES DO COMITÊ DE COMPLIANCE 

 
O Comitê de Compliance tem como missão zelar pelo cumprimento de leis, 

regulamentações, auto regulações, normas internas e externas e os mais altos 

padrões éticos, orientando e conscientizando quanto à prevenção de atividades e 

condutas que possam ocasionar riscos às instituições, clientes, colaboradores, 

acionistas, fornecedores e sociedade, permitindo o crescimento sustentável e a 

melhoria contínua do negócio. 

 
O Comitê de Compliance tem ainda as seguintes funções: 

a. Investigação de denúncias.  

Realizar, avaliar e discutir o resultado das investigações das Denúncias, com 

isenção, responsabilidade, confidencialidade e absoluto sigilo nos temas tratados. 

Além disso, apoiar a resolução de dilema éticos não previstos e garantir a 

uniformidade de critérios utilizados em casos semelhantes. 

 

b. Leis, regulamentos e normas 

Identificar quais são as Leis, Regulamentos e Normas, entidades de 
classe e principais órgãos regulatórios que a Companhia está sujeita (CVM, 
etc.). 

Criar rotina para estudo das regulamentações divulgadas e alinhar com 
áreas afins. Acompanhar legislações, regulamentações aplicáveis, plano de 
ação, responsáveis e prazo e efetuar acompanhamento periódico, conforme 
necessário, assegurando a aderência e o cumprimento, com a comunicação 
tempestiva para emissão de relatório para a diretoria. 

 

c. Princípios éticos e normas de conduta 

Auxiliar a elaboração e atualização de diretrizes institucionais, baseadas 
em padrões éticos alinhados com a filosofia da instituição, resultando na 
elaboração de um Código de Conduta e Integridade acessível a todos os 
colaboradores, com treinamentos, quando necessário. 
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d. Papéis e responsabilidades 

Assegurar que o corpo funcional tenha o conhecimento de seus papéis e 
responsabilidades e, propiciar a comunicação entre as áreas para garantir o 
perfeito entendimento das suas atividades. 

 

e. Políticas e normativos internos 

Certificar-se da existência de um fluxo de aprovação dos normativos 
internos, definindo um prazo para sua revisão, assegurando que reflitam a 
realidade dos processos, atividades da instituição e demandas regulatórias. 
Certificar-se da existência de procedimentos, controles e políticas existentes 
na instituição, deixando-os disponíveis aos colaboradores. 

 

f. Sistema de segurança da informação 

Assegurar-se da implementação de sistema que permita o acesso 
restrito às informações, estabelecendo um fluxo de aprovação que contemple 
verificar se a solicitação de acesso é pertinente e adequada ao desempenho de 
função do colaborador, garantindo a confidencialidade das informações 
sigilosas e a inexistência de conflito de interesses. Este item trata-se da 
elaboração da política de segurança da informação. 

 

g. Planos de contingência 

Certificar-se da implementação de plano de contingência adequado 
para garantir a continuidade dos processos críticos da instituição, assegurando 
a realização de testes periódicos que atestem sua efetividade. 

 

h. Segregação de funções 

Certificar-se da existência de processo de criação e revisão da estrutura 
funcional das áreas, com distribuição de responsabilidades que contemplem a 
segregação de atividades que possam configurar conflito de interesses. 
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i. Prevenção à lavagem de dinheiro 

Fomentar a cultura de prevenção à lavagem de dinheiro, por meio de 
treinamentos específicos, presenciais ou via e-learning, para os colaboradores 
e correspondentes no país.  

Garantir que há fluxo de “conheça seu cliente”, “conheça seu 
fornecedor”, “conheça seu parceiro” e “conheça seu colaborador”. Estabelecer 
critérios de categorização de clientes, com intuito de identificar clientes de 
alto risco e Pessoas Expostas Politicamente (PEPs), estipulando ações de 
“especial atenção”. Treinar áreas de relacionamento com clientes para visitá-
los e obter informações em fontes públicas. 

 Implantar um sistema de monitoramento de transações e de mídia, 
com o objetivo de detectar operações atípicas, elaborar relatórios e efetuar 
comunicação fundamentada aos órgãos reguladores. Notificar a área de 
negócio sobre a existência de clientes de risco, para subsidiar a decisão de 
continuidade de relacionamento. 

Garantir a existência e assertividade dos processos para identificação de 
movimentações de valores que demandam comunicações automáticas aos 
órgãos competentes. 

 

j. Listas restritivas, impeditivas e de sanções comerciais 

Monitorar a existência de procedimentos para evitar que a instituição 
realize negócios e pagamentos com partes sancionadas, observando 
regulamentações dos órgãos reguladores e organismos internacionais. 

 

k. Cultura de controles 

Fortalecer a cultura de controles em conjunto com os demais pilares do 
sistema de controles internos na busca incessante da sua conformidade, 
inclusive por meio de treinamentos. 

Elaboração e manutenção do manual de controles internos/regimento 
interno da Companhia. 

 

l. Relatório do Sistema de Controles Internos 

Instituir metodologia para avaliação dos riscos e dos controles internos. 
Elaborar ou certificar-se da elaboração de relatório com base nas informações 
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obtidas nas diversas áreas da instituição, visando apresentar a situação 
qualitativa do sistema de controles internos. 

 

m. Comunicação 

Assegurar a implementação de canais de comunicação eficientes para 
transmitir as principais informações da instituição com transparência e 
tempestividade a todos os colaboradores e a terceiros usuários das 
informações financeiras da Companhia. 

Estabelecer um canal para coletar denúncias de práticas que firam a 
filosofia da instituição. 

 

n. Relações com órgãos reguladores e fiscalizadores 

Assegurar-se de que os itens requeridos pelos órgãos reguladores e 
fiscalizadores sejam prontamente atendidos com representatividade e 
fidedignidade pelas várias áreas da instituição financeira. Posicionar a alta 
administração do andamento dos trabalhos e resultados obtidos. 

 

o. Relações com associações de classe e importantes participantes do 
mercado 

Participar das reuniões das associações de classe e relacionar-se com 
importantes participantes do mercado, contribuindo com as discussões para 
promover a profissionalização da função e auxiliando na criação de 
mecanismos renovados de revisão de regras de mercado, legislação e 
regulamentação pertinentes, em linha com as necessidades dos negócios, 
visando à integridade e à credibilidade do sistema financeiro, com respeito à 
livre concorrência e livre iniciativa. Compartilhar com as áreas internas, os 
principais pontos discutidos. 

 

p. Sustentabilidade 

Auxiliar na implantação de políticas socioambientais e acompanhar as 
tendências internacionais para a participação da Companhia nesse tema.  

 

q. Redes sociais 
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Acompanhar as iniciativas para avaliar as questões de conduta dos 
colaboradores, de segurança da informação e forma de oferta dos produtos e 
serviços, com o objetivo de adotar políticas para minimizar os riscos. 

 

r. Pareceres de negócios/brindes, presentes e hospitalidades 

Fornecer os pareceres para a realização de negócios com o objetivo de 
garantir a avaliação correta de eventuais riscos existentes e contribuir para a 
realização de negócios mais sustentáveis. Auxiliar na solução de dilemas e 
evidenciar os pontos sensíveis para suportar a Companhia na tomada de 
decisões. 

O Comitê de Compliance irá fornecer autorizações ou vedações dos 

recebimentos/oferecimentos dos brindes, presentes e hospitalidades. As 

regras para essas autorizações ou vedações estão na Política de Viagens, 

Hospitalidade, Brindes, Presentes, Patrocínios e Publicidade da SBMG. 

Resumidamente as funções da Área de Conformidade estão intimamente 

ligadas a: 

▪ Análise da Gestão dos Riscos (gerenciamento de riscos); 
▪ Análise da atualização do Manual de Controles Internos; 
▪ Análise da atualização das Políticas de Conformidade; 
▪ Análise da atualização do Código de Conduta e Integridade e Integridade; 
▪ Indicação e definição dos requisitos de transparência; 
▪ Elaborar o Plano Anual de Compliance; 
▪ Elaboração dos check list para avaliação das conformidades; 
▪ Aplicação dos check list periódicos, para avaliação das conformidades; 
▪ Promover o monitoramento do processo de identificação, avaliação e 

tratamento de potenciais riscos, assim como dos sistemas de controles 
internos e do cumprimento de leis, normas e regulamentos; 

▪ Desenvolver políticas de Controle a Corrupção, à Lavagem de Dinheiro e 
Financiamento ao Terrorismo; 

▪ Desenvolver projetos de melhoria contínua e adequação às normas 
técnicas; 

▪ Analisar e prevenir fraudes, juntamente com a auditoria interna e externa; 
▪ Monitoramento, junto aos responsáveis pela Tecnologia da Informação – 

TI, no que se refere às medidas adotadas na área de segurança da 
informação; 

▪ Gerenciar e rever as políticas de gestão de pessoas, juntamente com os 
responsáveis pela Área de Pessoal; 

▪ Fiscalização da conformidade contábil de acordo com as normas 
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internacionais (International Financial Reporting Standards – IFRS), quando 
aplicáveis; 

▪ Promover a disseminação do Compromisso com Atuação Ética, Íntegra e 
Transparente, criando e mantendo mecanismos que visem assegurar o seu 
cumprimento; 

▪ Assegurar a existência e cumprimento de treinamentos sobre temas de 
ética, integridade, transparência, gestão de riscos e auditoria, bem como 

recomendar a criação ou revisão de diretrizes, sistemas e procedimentos 
que orientem a atuação ética de Integrantes. 

 

 

8. RELATÓRIOS A SEREM EMITIDOS 

 
O resultado do trabalho da Área de Conformidade (COMPLIANCE/ÁREA DE 

GOVERNANÇA, RISCOS, CONTROLES E OUVIDORIA) será avaliado por intermédio 

de: 

a) Relatórios emitidos por análise efetuada; 
 

b) Relatório anual resumindo as ações, recomendações e implementações 
realizadas na Companhia por intermédio do Comitê de Compliance.  
 

c) Carta anual de Governança Corporativa. 
 

d) Relatórios de investigações de denúncias ou procedimentos abertos para 
apuração de responsabilidade. 

 
e) Relatórios de aprovação ou vedação para oferecimento/recebimento de 

brindes, presentes ou hospitalidade, conforme Política de Viagens, 
Hospitalidades, Brindes, Presentes, Patrocínios e Publicidade.  

 
Os relatórios serão destinados à Diretoria e ao Conselho de Administração da 

Terminais Aéreos de Maringá – SBMG S. 
 

9. REGISTRO DE VERSÕES 

• Versão 1.0 – junho de 2018 – aprovada pelo Conselho de Administração em 29 de 
junho de 2018. 

• Versão 1.1 – fevereiro de 2021 – aprovada pelo Conselho de Administração em 03 de 
fevereiro de 2021. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/International_Financial_Reporting_Standards

