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1. INTRODUÇÃO 

 
O presente instrumento tem por objetivo estabelecer e consolidar os procedimentos 

de alçadas decisórias e investimentos da TERMINAIS AÉREOS DE MARINGÁ SBMG S.A. 

para definir responsabilidades e fixar limites para as alçadas de aprovação, no que diz 

respeito às decisões que envolvam recursos orçamentários financeiros e de 

responsabilidade da Companhia, a fim de garantir aos negócios da SBMG 

transparência, isonomia, eficiência, competitividade, conformidade e comutatividade e 

por consequência, atendimento às exigências da Lei Federal nº 13.303 de 30 de junho 

de 2016, do Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016, do Decreto Municipal nº 

1.435 de 30 de novembro de 2018, Lei Federal nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, a 

Lei Ordinária Municipal nº4.987 de 23 de dezembro de 1999, a Lei Municipal nº 10.868 

de 15 de maio de 2019,  o Estatuto Social da SBMG, o Código de Conduta e 

Integridade, demais Políticas e Regulamentos internos e considerando as melhores 

práticas de governança corporativa. 

 

2. ALCANCE E RESPONSABILIDADES  

 

Aplica-se a todos os colaboradores e administradores da Terminais Aéreos de 
Maringá SBMG S.A. (doravante denominada simplesmente “SBMG”), com ênfase 
naqueles que possuam poderes delegados de decisão, tais como Conselheiros, 
Diretores, Gerentes, Coordenadores, membros de comitês, colegiados e comissões. 
 
Os colaboradores e administradores devem atender às diretrizes e procedimentos 
estabelecidos nesta Política, informando qualquer irregularidade ao Comitê de 
Compliance. 
 
 

3. PRINCÍPIOS E OBRIGAÇÕES  

 
A SBMG é comprometida em fortalecer seus controles internos de governança e 
gestão financeira, assim, todos os colaboradores e administradores devem informar 
de maneira clara, transparente e objetiva à Gerência Financeira, à contabilidade e, 
em casos de aprovações que envolvam questões potencialmente 
comprometedoras para a imagem da SBMG, o Comitê de Compliance, sobre 
quaisquer transações ou pagamentos para que sejam devidamente apurados, 
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justificados e lançados nos registros contábeis desde o seu início. 
 
A Diretoria Executiva é responsável pela definição dos processos de gestão da 
SBMG, indicação de níveis de alçada para aprovação e sua inclusão na Matriz de 
Alçadas, em anexo.  
 
Toda a documentação de suporte para as transações contábeis e financeiras deverá 
ser mantida, no mínimo por 5 (cinco) anos, se não for exigido maior período pela 
legislação pertinente. 
 
É vedada a prática de quaisquer das seguintes operações por qualquer colaborador 
ou administrador da SBMG: 

 
3.1. Realizadas com base em informações privilegiadas, ou ato ou fato relevante 
ainda não divulgado ao público; 
 
3.2. Apresentado potencial conflito de interesses entre as ações realizadas no 
exercício de suas funções na SBMG e pelo nome próprio do colaborador ou 
administrador; 
 
3.3. Operações realizadas por outros veículos ou por meio de terceiros sob sua 
influência; 
 
3.4. Operações fraudulentas ou que utilizem qualquer tipo de procedimento 
destinado à criação de condições artificiais de oferta e demanda; 
 
3.5. Operações realizadas por meio de quaisquer veículos ou estruturas de 
investimento, com o intuito de desobedecer a regras estabelecidas nesta Política; 
 
3.5 Aprovações envolvendo valores, quando não se tratar de um valor 
contratualmente parcelado, não podem ser fracionadas para enquadramento em 
limites de alçadas menores que os previstos nesta Política;  
 
3.6. Nenhuma operação de cunho econômico, financeiro ou patrimonial da SBMG 
pode ser realizada fora dos livros contábeis ou fiscais;  
 
3.7 Assuntos que possam expor a SBMG a riscos de imagem, reputação ou 
credibilidade devem ser previamente reportados ao Comitê de Compliance ou ao 
nível hierárquico superior direto; e 
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Conforme art. 8, 9 e 10 da Lei Ordinária Municipal de Maringá nº4.987 de 23 de 
dezembro de 1999, a SBMG poderá promover aporte de capital mediante a 
incorporação de recursos feitos pela reavaliação do ativo e incorporação de reservas 
decorrentes de lucros líquidos de suas atividades.  

Poderá também dispor dos seguintes recursos:  

a) receita tributária do Município até 5% (cinco por cento) - será concedida a título de 
auxílio ou subvenção, pelo prazo de 03(três) anos, prorrogável por igual período, 
devendo constar do orçamento ou nele estar prevista tal aplicação, sendo 
consideradas as importâncias recebidas pela SBMG, como créditos do Município de 
Maringá; 

 
b) operações de créditos vinculados á execução de projetos; 
 
c) verbas orçamentárias especificamente destinadas; 
 
d) doações e legados; 
 
e) receitas provenientes da execução de suas finalidades; 

f) dotações federais ou estaduais destinadas ao desenvolvimento dos aeródromos do 
Município de Maringá.  

Competirá à SBMG, para a realização dos seus objetivos sociais e necessários à 

específica finalidade gerir as operações de Aeroporto Regional de Maringá efetuar 
operações de crédito às atividades para as quais é criada, hipotecar imóveis ou 
oferecer garantias sobre o seu patrimônio, celebrar convênios, consórcios, contratos 
ou acordos com entidades de direito público ou privado, remetente cópia dos mesmos 
ao Legislativo Municipal;  

Fica o Executivo Municipal autorizado a dar garantias dos pagamentos das operações 
de crédito, referidas no parágrafo anterior, sob quaisquer formas jurídicas, bens, 
rendas do município, bem como avais para as respectivas transações.  

 A SBMG é isenta de tributos municipais e submeterá o seu orçamento anual ao 
Executivo Municipal, que o aprovará com base em autorização legislativa.  
 

 

4.  APROVAÇÕES  
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As aprovações funcionam como uma delegação de autoridade, onde a 
autoridade concedida para aprovações deve ser exercida com responsabilidade, 
apenas dentro dos limites definidos e em conformidade com as Políticas e 
Regulamentos internos da SBMG. 

 

A delegação de autoridade tem como objeto final a maior transparência e 
organização dentro da SBMG, onde cada colaborador ou administrador saiba 
exatamente até onde pode ir em suas decisões de valores que podem afetar a 
imagem e os livros contáveis da Companhia. 

 

A autoridade para aprovação pode ser delegada temporariamente, quando 
necessário, porém não extingue a responsabilidade do aprovador que deve 
formalizar a delegação, dar instruções claras e supervisionar o processo a quem foi 
delegado. 

 

 

5. RESPONSABILIDADES 

 

5.1. Assembleia Geral, Conselho Fiscal, Conselho de Administração e Diretoria 
Executiva: 

5.1.1. Conhecer e seguir as diretrizes desta Política, inclusive atender aos 
treinamentos sobre o tema; 

5.1.2. Compete à Diretoria Executiva, e dependendo o caso, ao Conselho de 
Administração, definir os processos de gestão da Companhia e indicar níveis de 
alçada para aprovação de investimentos e valores; 

 

5.2. Comitê de Compliance: 

5.2.1. Atualizar esta Política de forma a garantir que alterações regulatórias, legais e 
diretrizes ou práticas sejam observadas; 

 

5.2.2. Elaborar, estabelecer critérios e aplicar o plano de treinamentos relacionado 
a esta Política e ao Programa de Integridade da SBMG; 
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5.2.3. Responder dúvidas sobre esta Política e sua aplicação; 

 

5.2.4. Atualizar a Matriz de Alçadas, em anexo, de acordo com as definições da 
Diretoria Executiva, e dependendo do caso, do Conselho de Administração, e 
estabelecer mecanismos de controle para o devido cumprimento da mesma; 

 

5.2.5. Aprovar casos controversos que possam vir a surgir na aplicação desta 
Política; 

 

5.2.6. Gerir o Canal de Denúncias, realizar as investigações e cumprir com o 
Princípio de Não Retaliação contra denunciante de boa-fé, estabelecido no Código 
de Conduta e Integridade e Política de Conformidade SBMG; 

 

5.3. Gerencia Financeira: 

 

5.3.1. Todas as decisões de investimentos deverão ser precedidas de adequada 
análise de riscos, obedecendo esta Política, e demais políticas internas da SBMG; 

 

5.3.2. As extrapolações dos limites de alçada para decisões financeiras deverão ser 
aprovadas pelo Conselho de Administração; 

 

5.3.3. Prescindem de autorização do Conselho de Administração as extrapolações 
de limites de alçada: 
 
a) As prorrogações de vigência relativas aos contratos de prestação de serviços 
continuados, desde que observados os limites da lei, do Regulamento de Licitações 
e Contratos, e precedidos de pesquisa de mercado comparativo de preços (3 
orçamentos de empresas diferentes) de modo a aferir vantajosidade para a SBMG; 
 

b) As alterações contratuais decorrentes de repactuações, reajustes ou 
reequilíbrios econômico-financeiros, desde que condicionadas à previsão 
contratual e/ou aderentes à legislação pertinente, e ao Regulamento de Licitações 
e Contratos SBMG; 
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c) As contratações para prestação de serviços públicos essenciais ou para 
atendimento a obrigações decorrentes de legislação específica, inclusive oriundas 
de acordo coletivo de trabalho, sobre as quais não há possibilidade de avaliação 
sobre a conveniência e oportunidade da despesa;  

d) As contratações das licitantes remanescentes de certame licitatório; e  

 e) Os atos ou contratações relacionadas ao cumprimento de Plano de Trabalho, 
Plano Estratégico, Orçamento de Investimentos anual já aprovados pelo Conselho 
de Administração, desde que estimados os respectivos valores. 

 

5.4. Contabilidade: 

 

Monitorar periodicamente a efetividade dos controles através dos fechamentos de 
balanços contábeis, a fim de prevenir o descumprimento desta Política; 

 

5.5.  Colaboradores: 

 

Abordar dúvidas e comunicar prontamente ao Comitê de Compliance e/ou Canal de 
Denúncias da SBMG quaisquer solicitações impróprias ou tentativas de extorsão 
por parte de agentes públicos ou privados, assim como quaisquer suspeitas quanto 
à violação de princípios contidos nesta Política, no Código de Conduta e Integridade 
e demais Políticas internas da SBMG. 

 

6. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

A inobservância desta Política pode acarretar apontamentos por órgãos 
regulatórios e fiscalizatórios, risco regulatório, ilicitude ou fraude, gestão não ética, 
falhas de comunicação e sanções previstas no Código de Conduta e Integridade da 
SBMG. 

 

7. APROVAÇÃO, VIGÊNCIA E REVISÃO 

 

A presente Política foi aprovada pelo Conselho de Administração e estará vigente por 
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prazo indeterminado, devendo ser revisada a cada 2 (dois) anos, ou em períodos 
inferiores sempre que necessário, de forma a garantir que esteja de acordo com as 
necessidades da SBMG e aplicação da legislação vigente. Não havendo a necessidade 
de alteração, a Política será ratificada pelo Conselho de Administração. 
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8. ANEXO I-MATRIZ DE ALÇADAS 

 

ATO APROVADOR 
INICIAL 

APROVADOR 
FINAL 

ALÇADA 

Autorizar e Homologar a 
contratação de auditores, 
bem como rescisão dos 
respetivos contratos.   

 
Diretor 

Administrativo 

 
Diretor 

Presidente 

 
N/A 

 

Autorização prévia para 
licitação ou contratação 
direta. 

Diretor 
Administrativo 

Diretor 
Presidente 

 
N/A 

 

Julgamento de recursos em 
licitação. 

Diretor 
Administrativo 

Diretor 
Presidente 

N/A 

Encerramento da licitação. N/A Diretor 
Presidente 

N/A 

Ratificar reconhecimento 
da contratação direta. 

N/A Diretor 
Presidente 

N/A 

Assinatura de contrato de 
aquisição ou serviços. 

N/A Diretoria 
Executiva 

N/A 

Competência para 
aplicação de penalidade. 
Impedimento de licitar e 
contratar e suspensão 
temporária do direito de 
licitar e contratar. 

N/A Diretor 
Presidente 

N/A 

Competência para decidir 
recurso em penalidade. 

N/A Diretor 
Presidente 

N/A 

Aprovação do Plano de 
Aquisições. 

Diretor 
Financeiro 

Diretoria 
Executiva 

 

Aprovar alteração de 
especificação do objeto 
após a realização de 
pesquisa de preços, caso o 
processo já esteja em 
trâmite na área de 
contratações.  

Diretoria 
Requisitaºnte 

Diretoria 
Administrativa 

N/A 

Propor ao Conselho de 
Administração novos 
valores para a dispensa de 
realização de licitação.  

N/A Diretoria 
Executiva 

N/A 
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Aprovar restrição à 
participação em suas 
licitações apenas a 
fornecedores ou produtos 
pré-qualificados.  

Diretoria 
Administrativa 

Diretoria 
Executiva 

N/A 

Solicitar informações sobre 
contratos celebrados ou 
em via de celebração.  

Diretoria 
Administrativa 

Diretoria 
Executiva 

N/A 

Manifestar-se previamente 
sobre atos ou contratos 
celebrados ou em via de 
celebração. 

Diretoria 
Requisitante 

Diretoria 
Executiva 

N/A 

Manifestar-se previamente 
sobre atos ou contratos 
relativos à sua alçada 
decisória.  

Diretoria 
Requisitante 

Diretoria 
Executiva 

N/A 

Aprovação e divulgação de 
Política de Transações com 
Partes Relacionadas.   

Diretoria 
Executiva 

Conselho de 
Administração 

N/A 

Deliberar sobre violações à 
Política de Transações com 
Partes Relacionadas, 
examinadas previamente 
pelo Comitê de 
Compliance.  

Diretoria 
Executiva 

Conselho de 
Administração 

N/A 

Autorizar edital de pré-
qualificação restrito à 
participação de 
fornecedores pré-
qualificados.  

N/A Diretoria 
Executiva 

N/A 

Aprovar contratação de 
seguro de responsabilidade 
civil permanente em favor 
dos administradores.  

N/A Diretoria 
Executiva 

N/A 

Aprovar alteração do 
Capital Social.  

Diretoria 
Executiva 

Assembleia 
Geral 

N/A 

Examinar os livros e papéis 
da Companhia 

Diretoria 
Administrativa 

Diretoria 
Executiva 

N/A 

Autorizar a prestação de 
garantias nas obrigações 
para com terceiros. 

Diretoria 
Executiva 

Conselho de 
Administração 

N/A 

Autorizar a baixa contábil Diretoria Diretoria Até R$ 50.000,00 
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de bens inservíveis e 
irrecuperáveis 

Requisitante Executiva 

Aprovar a prática de atos 
que importem em renúncia 
(inclusive acordos judiciais 
e extrajudiciais) 

Unidade 
Jurídica 

Diretoria 
Executiva 

Até R$ 100.000,00 

Promover a elaboração, em 
cada exercício, do relatório 
da administração e das 
demonstrações financeiras, 
submetendo os 
documentos à Auditoria 
Independente, Conselho de 
Administração, Conselho 
Fiscal e Assembleia Geral.  

Diretoria 
Administrativa 

Diretoria 
Executiva 

N/A 

Acompanhar 
periodicamente o fluxo de 
caixa. 

Diretoria 
Financeira 

Diretoria 
Executiva 

N/A 

Aprovar as propostas de 
Plano de Trabalho, Plano 
de Negócios, Plano 
Estratégico, Orçamento de 
Investimentos, etc.  

Diretoria 
Requisitante 

Diretoria 
Executiva 

N/A 

Aprovar alterações ao 
Estatuto Social.  

Diretoria 
Executiva 

Assembleia 
Geral 

N/A 

Eleger e destituir membros 
do Conselho Fiscal.  

N/A Assembleia 
Geral 

N/A 

Transformação, fusão, 
incorporação, cisão, 
dissolução e liquidação da 
empresa.  

Conselho 
Fiscal; 

Diretoria 
Executiva e 
Conselho de 

Administração 

Assembleia 
Geral 

N/A 

Fixação da renumeração 
dos administradores, do 
Conselho Fiscal e demais 
membros estatuários.  

N/A Assembleia 
Geral 

N/A 

Aprovação das 
demonstrações financeiras, 
da destinação do resultado 
do exercício e da 
distribuição de dividendos.  

N/A Assembleia 
Geral 

N/A 
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Autorização para a 
Companhia mover ação de 
responsabilidade civil 
contra administradores 
pelo prejuízo causado ao 
seu patrimônio.  

N/A Assembleia 
Geral 

N/A 

Alienação de bens imóveis 
diretamente vinculados à 
prestação de serviços e à 
constituição de ônus reais 
sobre eles.  

Diretoria 
Executiva 

Conselho de 
Administração 

N/A 

Eleição e destituição, a 
qualquer tempo, de 
liquidantes, julgando-lhes 
as contas.  

Conselho de 
Administração 

Assembleia 
Geral 

N/A 

Convocar Assembleia 
Geral. 

Conselho de 
Administração 

 
Conselho Fiscal 

 
Diretoria 
Executiva 

N/A N/A 

Eleger e destituir os 
membros da Diretoria 
Executiva da empresa, 
fixando-lhes as atribuições.  

N/A 
 

Conselho de 
Administração 

 

N/A 

Manifestar-se previamente 
sobre as propostas 
submetidas à deliberação 
dos acionistas em 
assembleia.   

Conselho de 
Administração 

 

N/A N/A 

Manifestar-se sobre o 
relatório de administração 
e as contas da Diretoria 
Executiva.  

N/A Assembleia 
Geral 

N/A 

Definir os assuntos e 
valores para a sua alçada 
decisória e da Diretoria 
Executiva.  

Diretoria 
Requisitante 

Diretoria 
Executiva 

N/A 

Deliberar sobre os casos 
omissos do estatuto social 
da Companhia em 

Conselho de 
Administração 

Assembleia 
Geral 

N/A 



TERMINAIS AÉREOS DE MARINGÁ SBMG S.A. 

Terminais Aéreos de Maringá SBMG S/A – fevereiro de 2021 – 1ª Versão 
 

14 

conformidade com o 
disposto na lei n. 6.404, de 
15 de dezembro de 1976.  

Eleger e destituir membros 
de Comitê de suporte ao 
Conselho de 
Administração.  

N/A Conselho de 
Administração 

N/A 

Conceder afastamento e 
licença ao Diretor-
Presidente da Companhia. 

N/A Conselho de 
Administração 

N/A 

Aprovar o Regimento 
Interno da Companhia, 
Política de Conformidade e 
Código de Conduta e 
Integridade.  

Diretoria 
Executiva 

Conselho de 
Administração 

N/A 

Aprovar o Regulamento de 
Licitações.  

Diretoria 
Executiva 

Conselho de 
Administração 

N/A 

Discutir, aprovar e 
monitorar decisões 
envolvendo práticas de 
governança corporativa, 
relacionamento com partes 
relacionadas, e Código de 
Conduta e Integridade dos 
agentes.  

Diretoria 
Executiva 

Conselho de 
Administração 

N/A 

Subscrever Carta Anual 
com a explicação dos 
compromissos de 
consecução de objetivos de 
políticas públicas.   

N/A  Diretoria 
Executiva 

N/A 

Aprovação da Política de 
Divulgação de Informações 
visando a eliminação do 
risco de contradição de 
informações por parte das 
áreas e executivos da 
Companhia.  

N/A Diretoria 
Executiva 

N/A 

Aprovar e fiscalizar o 
cumprimento das metas e 
resultados específicos a 
serem alcançados pelos 
membros da Diretoria 

N/A Diretoria 
Executiva 

N/A 
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Executiva.   

Aprovar acordos coletivos 
de trabalho, remuneração 
e benefícios de 
empregados. 

N/A Diretoria 
Executiva 

N/A 

Aprovar o quantitativo de 
pessoal próprio e de cargos 
de comissão. 

Diretoria 
Executiva 

Conselho de 
Administração 

N/A 

Analisar, ao menos 
trimestralmente, o 
balancete e demais 
demonstrações financeiras 
elaboradas pela 
Companhia para analisar 
potenciais desvios do 
orçamento.  

N/A Diretoria 
Executiva 

N/A 

Determinar a 
implementação e 
supervisionar os sistemas 
de gestão de riscos e de 
controle interno 
estabelecidos para a 
mitigação dos riscos a que 
a Companhia está exposta, 
incluindo riscos á 
integridade, regulatórios, 
financeiros, operacionais e 
de corrupção e fraude.  

Diretoria 
Executiva 

Conselho de 
Administração 

N/A 

Estabelecer as faixas de 
Tolerância ao Risco, tomar 
conhecimento sobre os 
riscos classificados como 
intoleráveis.  

Diretoria 
Executiva 

Conselho de 
Administração 

N/A 

Aprovar o plano de 
contingência para risco que 
impacte na continuidade 
do negócio.  

Diretoria 
Executiva 

Conselho de 
Administração 

N/A 

Gerir as atividades da 
Companhia para avaliar os 
seus resultados.  

N/A Diretoria 
Executiva 

N/A 

Monitorar a 
sustentabilidade dos 

Diretoria 
Executiva 

Conselho de 
Administração 

N/A 
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negócios, os riscos 
estratégicos e respetivas 
medidas de mitigação.  

Deliberar sobre riscos 
estratégicos relevantes 
reportados pelo Comitê de 
Compliance quando 
reportados.  

Diretoria 
Executiva 

Conselho de 
Administração 

N/A 

Elaborar relatórios 
gerenciais com indicadores 
da gestão.  

Diretoria 
Administrativa 

Diretoria 
Executiva 

N/A 

Aprovar os orçamentos 
anuais e acompanhar a sua 
execução.  

N/A Diretoria 
Executiva 

N/A 

Definir a estrutura 
organizacional da empresa 
e a distribuição interna das 
atividades administrativas.  

N/A Diretoria 
Executiva 

N/A 

Aprovar a estrutura 
organizacional da empresa 
e a distribuição das 
atividades administrativas.  

Diretoria 
Executiva 

Conselho de 
Administração 

N/A 

Aprovar normas internas 
da empresa.  

N/A Diretoria 
Executiva 

N/A 

Cumprir e fazer cumprir 
esta política, as 
deliberações da 
Assembleia Geral, do 
Conselho de 
Administração, bem como 
avaliar as recomendações 
do conselho fiscal.  

N/A Diretoria 
Executiva 

N/A 

Deliberar sobre assuntos 
que lhe submeta qualquer 
Diretor.  

N/A Diretoria 
Executiva 

N/A 

Divulgar e colocar em vigor 
as decisões tomadas pela 
Diretoria Executiva.  

N/A Diretoria 
Executiva 

N/A 

Aprovar o Relatório de 
Sustentabilidade 

N/A Diretoria 
Executiva 

N/A 


