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1. INTRODUÇÃO 

 
O presente instrumento tem por objetivo estabelecer e consolidar os procedimentos 

da Política de Divulgação de Informações da TERMINAIS AÉREOS DE MARINGÁ SBMG 

S.A., atendimento às exigências do artigo 8ª e demais artigos da Lei Federal Nº 13.303 

de 30 de junho de 2016, do Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016 e do artigo 

5 e demais artigos do Decreto Municipal Nº 1.435 de 14 de novembro de 2018, Lei N° 

6.404 de 15 de dezembro de 1976 e considerando as melhores práticas de governança 

corporativa. 

 

2. ALCANCE 

 

Aplica-se os procedimentos estabelecidas nesta política às “Pessoas Vinculadas”, 
nos termos do conceito previsto neste instrumento. 
 

3. DEFINIÇÕES 

 
Os termos e expressões relacionados a seguir, quando utilizados nesta Política, terão 
os seguintes significados: 
 

3.1. Ato ou Fato Relevante: 
Significa qualquer decisão de Acionista Controlador, deliberação da Assembleia 

Geral ou dos Órgãos de Administração da Companhia, ou qualquer outro ato ou 

fato de caráter político-administrativo, técnico, negocial ou econômico-financeiro 

ocorrido ou relacionado aos negócios da Companhia, em especial os relativos a 

atividades desenvolvidas, estrutura de controle, fatores de risco, dados 

econômico-financeiros, comentários dos administradores sobre o desempenho, 

políticas e práticas de governança corporativa e outras informações que possam 

impactar de modo ponderável a percepção de valor da SBMG;  

 

3.2. Agente Público: 
Significa pessoa que exerce, com ou sem remuneração, por eleição, nomeação, 

designação, contratação ou qualquer forma de investidura ou vínculo, mandato, 

cargo, emprego ou função pública, ainda que transitoriamente; 

 



 

3.3. Alta Administração: 
Para fins do disposto nesta política, pessoa ou grupo de pessoas que dirige e 
controla uma organização no mais alto nível, ficando restrito esse conceito aos 
membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva; 
 

3.4. Autoridade Competente:  
Para fins do disposto nesta política, são consideradas as pessoas que possuam 
atribuição estatutária ou normativa para deliberar sobre os assuntos tratados 
neste instrumento; 
 

3.5. Consultores Externos e Contrapartes:  
Para fins do disposto nesta política, são todas as pessoas que tenham 
conhecimento de informações privilegiadas da SBMG, ainda não divulgada ao 
mercado, em decorrência de relação comercial, profissional ou de confiança, tais 
como auditores independentes, analistas de valores mobiliários, advogados, 
consultores, assessores, contadores e instituições do sistema de distribuição de 
títulos e valores mobiliários; 
 

3.6. Informações Privilegiadas: 
Para fins do disposto nesta política, são consideradas as informações relevantes 
ainda não divulgadas ao mercado, de que tenha conhecimento e da qual deva 
manter sigilo, capaz de propiciar, para si ou para outrem, vantagem indevida, 
mediante negociação, em nome próprio ou de terceiros; 
 

3.7. Parte Relacionada: 
Para fins do disposto nesta política, são consideradas como partes relacionadas à 
SBMG: 
 

a) Acionista controlador, direto ou indireto ou co-controlador; 

 

b) Administradores que pertencem ao quadro da SBMG; 

 

c) Eventuais controladas, co-controladas e coligadas da SBMG, de seus 
acionistas controladores ou de seus Administradores, assim como outras 
sociedades que com qualquer dessas pessoas integre o mesmo grupo 
econômico; 

 



d) Qualquer parente imediato dos Administradores ou pessoa com influência 
significativa mencionados acima (ex: pais, irmãos, filhos, enteados, cônjuges, 
companheiros e etc.); 

 

e) Entidades jurídicas em relação às quais qualquer um dos indivíduos 
supracitados seja sócio, diretor, executivo ou ocupe posição de tomada de 
decisão; 

 

3.8. Pessoas Vinculadas: 
Para fins do disposto nesta política, acionista controlador, Alta Administração, 

membros do Conselho Fiscal e seus suplentes, membros dos demais órgãos com 

funções técnicas ou consultivas da SBMG, criados ou que venham a ser criados por 

disposição estatutária, empregados, consultores externos e contrapartes de contratos 

comerciais firmados com a Companhia e quem quer que, em virtude de seu cargo, 

função ou posição na Companhia, no acionista controlador, suas controladas ou 

coligadas, tenha conhecimento de informação relativa a ato ou fato relevante; 

 

3.9. Terceiros: 
Para fins do disposto nesta política fornecedores, prestadores de serviços ou quaisquer 

outras pessoas físicas ou jurídicas, inclusive seus prepostos e empregados, que 

mantenham relação contratual com a SBMG; 

 

3.10. Diretor Responsável: 
Diretor Presidente da SBMG e, na sua ausência, Diretor Vice-Presidente, ou seja, os 

membros da Diretoria Executiva.  

 

4. PRINCÍPIOS  

 

4.1. Constituem princípios da presente Política: 

 

4.1.1. Condução da Companhia em conformidade com os valores da boa-fé, 
lealdade, transparência e veracidade e, ainda, em atendimento aos princípios 
gerais estabelecidos nas disposições legais e regulamentares aplicáveis, bem como 
nos Códigos de Conduta e Integridade e demais normas disciplinares da SBMG; 



 

4.1.2. Informação transparente, precisa e oportuna constituída como o principal 
instrumento à disposição do público investidor e, especialmente, dos acionistas da 
SBMG para que lhes seja assegurado o indispensável tratamento equitativo; 

 

4.1.3. Prestar informações corporativa objetivas, confiáveis e tempestivas, com 
qualidade e transparência, no relacionamento com a sociedade, acionistas e 
terceiros, devendo refletir fielmente as operações e a situação econômico-
financeiras da SBMG, respeitados os mais altos padrões de Governança 
Corporativa, mesmo em situações de crise; 

 

4.1.4. Garantir ampla e imediata divulgação de ato ou fato relevante; 

 

4.1.5. Divulgar com homogeneidade e simultaneidade, na gestão dos negócios, 
fatos ou atos de caráter político-administrativo, técnico, negocial ou econômico, 
capazes de afetar valor da SBMG ou influenciar a decisão dos investidores; 

 

4.1.6. Limitar o acesso às informações sobre ato ou fato relevante, antes de eventual 
divulgação ao mercado, aos profissionais diretamente envolvidos com o assunto em 
pauta, até que sua divulgação ao mercado seja oportuna; 

 

4.1.7. Zelar pelo sigilo de ato ou fato relevante não divulgado; 

 

4.1.8. Consolidar práticas de boa governança corporativa da SBMG. 

 

5. DOS PROCEDIMENTOS 

 

5.1. Das condições para divulgação: 

 

A divulgação e comunicação de informações relevantes, nos termos definidos 

nesta Política, devem observar as seguintes condições: 

 



5.1.1. A divulgação e comunicação de informações relevantes, que possam causar 
impactos nas relações com o mercado ou com as partes relacionadas à SBMG 
pelos canais institucionais da Companhia, assim como a adoção dos demais 
procedimentos aqui previstos, é obrigação do Diretor Responsável; 

 

5.1.2. Os Acionistas, os Administradores, os Conselheiros Fiscais e os membros de 
quaisquer Órgãos com Funções Técnicas, Gerentes, Coordenadores, Contrapartes 
e Consultivas da SBMG devem comunicar, por escrito, qualquer ato ou fato 
Relevante de que tenham conhecimento ao Diretor responsável que, nos termos 
desta Política, é a pessoa responsável por sua comunicação aos devidos órgãos, e 
sua divulgação à imprensa; 

 

5.1.3. Caso as pessoas mencionadas no item anterior constatem a omissão do 
Diretor Responsável no cumprimento de seu dever de comunicação e divulgação, e 
desde que não tenha sido deliberada a manutenção do sigilo sobre o ato ou fato 
relevante, tais pessoas deverão comunicar imediatamente referido ato ou fato, 
diretamente ao Conselho de Administração, para se eximirem de eventual 
responsabilidade que possa vir a ser imposta em caso de sua não divulgação, 
conforme regulamentação aplicável; 

 

5.1.4. O ato ou fato relevante será divulgado em pelo menos um dos seguintes 
canais de comunicação, conforme estabelecido na legislação pertinente e, no caso 
de omissão desta, segundo discricionariedade do Diretor responsável: 

a) Órgão Oficial do Município de Maringá; 

b) jornal de grande circulação editado na localidade em que está 
situada a sede da SBMG, ou 

c) na página da rede mundial de computadores – Site próprio da 
SBMG ou Portal da Transparência do Município de Maringá; 

 

5.1.5. A publicação no Órgão Oficial do Município de Maringá e em jornal de 
grande circulação, conforme mencionada acima, poderá, a critério do Diretor 
Responsável, ser feita de forma resumida; 

 

5.1.6. A informação constante de ato ou fato relevante deverá ser apresentada de 
forma clara e precisa, em linguagem objetiva e acessível ao público. Sempre que 
for utilizado algum conceito técnico que, a critério do Diretor Responsável, seja 



considerado como de maior complexidade, uma explicação sobre o seu significado 
deverá constar da informação divulgada; 

  

5.1.7. A veiculação de ato ou fato relevante por qualquer meio de comunicação, 
inclusive informação à imprensa, ou em reuniões de entidades de classe, 
investidores, analistas ou com público selecionado, no país ou no exterior, deverá 
ter anuência do Diretor Responsável; 

 

5.2. Das exceções à divulgação: 

 

5.2.1. Os atos ou fatos relevantes podem, de forma excepcional, deixar de ser 
divulgados se os Acionistas, Conselho de Administração e Diretoria Executiva da 
SBMG entenderem que sua revelação colocará em risco interesse legítimo da 
Companhia, devendo obrigatoriamente ser adotados os procedimentos 
estabelecidos nesta Política com o propósito de garantir o sigilo de tais 
informações; 

 

5.2.2. Caso o Ato ou Fato Relevante esteja relacionado a operações que envolvam 
diretamente os Acionistas, estes poderão instruir o Diretor Responsável a não 
divulgar o Ato ou Fato Relevante, expondo os motivos de sua decisão; 

 

5.2.3. Sempre que a Alta Administração decidir pela guarda de sigilo sobre 
informação de ato ou fato relevante e essa escapar ao seu controle, o Diretor 
Responsável deve divulgar a respectiva informação, imediatamente, por meio dos 
canais de comunicação constantes no item 5.1.4; 

 

 

5.3. Da Preservação do Sigilo: 

 

5.3.1. Os Acionistas, Diretores, membros do Conselho de Administração, do 
Conselho Fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados 
por disposição estatutária, quando instalados, além dos demais empregados da 
SBMG, deverão preservar o sigilo das informações confidenciais pertinentes a Atos 
ou Fatos Relevantes aos quais tenham acesso privilegiado em razão do cargo ou 
posição que ocupem, sempre respeitando os procedimentos estabelecidos nesta 
Política, até sua efetiva divulgação ao público, assim como zelar para que 
subordinados e terceiros de sua confiança também o façam; 



 

5.3.2. Para o propósito de preservação do sigilo a que se refere ao item anterior, 
as pessoas ali mencionadas deverão observar e zelar pela observância dos 
seguintes procedimentos, sem prejuízo da adoção de outras medidas que se 
mostrem apropriadas diante de cada situação concreta: 

 

 

a) Divulgar a informação confidencial estritamente àquelas 
pessoas que dela imprescindivelmente precisem tomar 
conhecimento; 

 

b) Não discutir a informação confidencial na presença de terceiros 
que dela não tenham conhecimento, ainda que se possa esperar 
que referido terceiro não possa intuir o significado da conversa; 

 

c) Não discutir a informação confidencial em conferências 
telefônicas abertas ao público em geral; 

 

d) Manter documentos de qualquer espécie referentes à 
informação confidencial, inclusive anotações pessoais manuscritas, 
em local, ao qual tenha acesso apenas pessoas autorizadas a 
conhecer a informação; 

 

e) Gerar documentos e arquivos eletrônicos referentes à 
informação confidencial sempre com proteção de sistemas de 
senha; 

 

f) Não circular internamente os documentos que contenham 
informação confidencial, os quais deverão ser sempre entregues 
diretamente ao destinatário; 

 

6. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

6.1. Acompanhamento e Monitoramento da Política: 
 



6.1.1. Cabe ao Diretor Responsável verificar, diante da ocorrência de Ato ou Fato 
Relevante, o adequado cumprimento desta Política, informando imediatamente 
qualquer irregularidade ao Conselho de Administração da SBMG. 

 

6.1.2. Na ocorrência de violação do sigilo de Ato ou Fato Relevante previamente a sua 
divulgação ampla, deverá o Diretor Responsável adotar providências administrativas 
para que sejam realizadas investigações e diligências na empresa, de acordo com suas 
normas internas, com o propósito de verificar o motivo que provocou a eventual 
violação do sigilo da informação. 

 

 

6.1.3. O Diretor Responsável deverá encaminhar o resultado das investigações ao 
Conselho de Administração da Companhia, para as providências cabíveis, 
acompanhadas de eventuais recomendações e sugestões de alteração desta Política, 
que possam futuramente evitar a quebra do sigilo de informações confidenciais. 

6.1.4. Se respeitará o disposto nos arts. 85 a 90 da Lei nº 13.303 de 30 de junho de 
2016, no que se refere à fiscalização pelo Estado e pela Sociedade. 

7. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

7.1. Infrações e Sanções: 

 

7.1.1. Sem prejuízo das sanções cabíveis nos termos da legislação vigente, a serem 
aplicadas pelas autoridades competentes, em caso de violação dos termos e 
procedimentos estabelecidos nesta Política, caberá ao Conselho de Administração 
da Companhia tomar as medidas disciplinares que forem cabíveis no âmbito 
interno e conforme previsto no Código de Conduta e Integridade da SBMG. 

7.1.2.  

7.2. Referências: 

7.2.1. Foram utilizadas como referência para elaboração desta Politica o Estatuto 
Social da SBMG, o Código de Conduta e Integridade e legislação aplicável. 

 

 



8. APROVAÇÃO, VIGÊNCIA E REVISÃO 

 

8.1. A presente Política foi aprovada pelo Conselho de Administração, e estará 
vigente por 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. 


