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1. INTRODUÇÃO 

 
O presente documento tem por função detalhar a POLÍTICA DE 

REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES da companhia TERMINAIS AÉREOS DE 

MARINGÁ SBMG S.A. e, por consequência, atender as 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, a Lei 

Municipal nº 10.868 de 15 de maio de 2019 (que autoriza a transformação de 

Sociedade de Economia Mista para Empresa Pública, sendo o Município de 

Maringá o acionista com a totalidade das ações da SBMG),  a Lei Federal nº 6.404 

de 15 de dezembro de 1976,  e a devida adequação às mudanças do Estatuto 

Social da SBMG, sendo instrumento da GOVERNAÇA CORPORATIVA da SBMG. 
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2. ADMINISTRADORES  

 
Conforme art. 17 do Estatuto Social da SBMG, consideram-se administradores 
os membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva. 
 
O Capítulo VII do Estatuto Social, quais sejam do artigo 17 ao XX, ditam regras 
gerais os Órgãos Estatutários, que têm total influência no presente 
documento, pois regulamentam os requisitos e vedações para 
administradores e conselheiros fiscais, suas posses e reconduções, 
desligamentos, perdas do cargo para administradores e conselheiros fiscais, 
quórum, convocação, e por fim, suas remunerações, que são o objetivo 
principal dessa Política. 
 
Para a Presente Política, destacaremos questões relativas à 
elegibilidade/temporalidade e remuneração dos membros do Conselho de 
Administração e da Diretoria Executiva. 
 
Os membros do Conselho de Administração é o órgão de deliberação 
estratégica e colegiada, ao qual compete levar a Companhia à consecução de 
seus objetivos, é composto por até 06 (seis) membros, conforme art. 34 do 
Estatuto Social da SBMG, os quais são: 
 
I – Chefe do Executivo Municipal em exercício, o qual exercerá a presidência 
do colegiado e indicará seu substituto eventual; 
 
II – 2 (dois) representantes da Municipalidade, sendo um da Secretaria da 
Fazenda e outro da Secretaria Municipal de Aceleração Econômica, Turismo e 

Comunicação; 
 
III – um representante da Edilidade; 
 
IV – Diretor Presidente da SBMG, sendo seus substitutos legais o Diretor Vice-
Presidente; 
 
V – Opcionalmente, um conselheiro convidado. 
 
O prazo máximo de gestão dos Conselheiros será de 2 (dois) anos, sendo 
permitida, no máximo 3 (três) reconduções consecutivas. 
 
Sobre a Diretoria Executiva, o art. 39 do Estatuto Social da SBMG prevê que 
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será constituída pelo Diretor Presidente e um Diretor Vice-Presidente (eleito 
dentre o corpo de Diretores Operacionais da SBMG) nomeados pelo Conselho 
de Administração. 
 
O prazo máximo de gestão dos Conselheiros e da Diretoria Executiva será de 
2 (dois) anos, sendo permitida, no máximo 3 (três) reconduções consecutivas. 

 

3. POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO 

 
A política para remuneração dos administradores deve ser compatível com a 

Política de Conformidade e de modo que não incentivem comportamento que 
elevem a exposição ao risco acima dos níveis considerados prudentes nas 
estratégias adotadas pela instituição. 

 
3.1.  Conselho de Administração e Fiscal 
 
Conforme Art. 29º do Estatuto Social da SBMG a remuneração dos membros 
estatutários será fixada anualmente em Assembleia Geral, nos termos da 
legislação vigente. É vedado o pagamento de qualquer forma de remuneração 
não prevista em Assembleia Geral. 
 
Os membros do Conselho de Administração, não receberão remuneração para tal 
e serão considerados serviços relevantes à comunidade. 
 
O membro do Conselho Fiscal, indicado pela Secretaria da Fazenda do Município 
de Maringá não receberá remuneração e também será considerado serviço 
relevante à comunidade. 
 
Os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal terão ressarcidas suas 
despesas de locomoção e estada necessárias ao desempenho da função, sempre 
que residentes fora da cidade em que for realizada a reunião.  
 
A remuneração por reunião, devida aos membros do Conselho Fiscal da 
SBMG, com exceção ao membro indicado pela Secretaria da Fazenda do 
Município de Maringá, será correspondente a um salário mínimo nacional. 

 
3.2. Diretoria Executiva 
 
Para o Diretor Presidente será pago salário a título de remuneração. Quaisquer 
outros benefícios deverão ser aprovados em Assembleia Geral. 
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Para o Diretor Vice Presidente será pago salário a título de remuneração. 
Quaisquer outros benefícios deverão ser aprovados em Assembleia Geral 
 

4. DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS E JUROS 

 
4.1. Distribuição de dividendos 

 
De acordo com o Art. 62º, inciso III do Estatuto Social no mínimo, 15% (quinze 
por cento) do lucro líquido ajustado para o pagamento de dividendos. 
 
Conforme Art. 14º do Estatuto Social a Assembleia Geral, além de outros casos 
previstos em lei, reunir-se-á para deliberar sobre a destinação do lucro líquido do 
exercício e a distribuição dos dividendos, podendo a seu critério, sua reversão ser 
destinada a retenção de lucros. 
 
Os dividendos serão pagos no prazo de 60 (sessenta) dias da data em que for 
declarado, ou até o final daquele ano, quando autorizado pela Assembleia Geral 
de acionistas. 
 

4.2. Juros sobre o capital próprio 
 
Conforme Art. 65º do Estatuto Social a Companhia poderá pagar juros sobre o 
capital próprio. 
 
O valor da remuneração, paga ou creditada, a título de juros sobre o capital 
próprio, poderá ser imputado ao valor destinado a dividendos, apurados na 
forma prevista na legislação societária pertinente. 
 

A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os juros 
pagos ou creditados à acionista (Município de Maringá), a título de remuneração 
do capital próprio, calculado sobre as contas do patrimônio líquido e limitados, 
equivalentes à taxa SELIC, a partir do encerramento do exercício social até o dia 
do efetivo recolhimento ou pagamento, sem prejuízo da incidência de juros 
moratórios quando esse recolhimento ou pagamento não se verificar na data 
fixada em lei ou Assembleia Geral, devendo ser considerada como a taxa diária, 
para a atualização desse valor durante os 5 (cinco) dias úteis anteriores à data do 
pagamento ou recolhimento, a mesma taxa SELIC divulgada no 5º (quinto) dia útil 
que antecede o dia da efetiva quitação da obrigação. 
 
O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de 
lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e 
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reserva de lucros, em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros 
a serem pagos ou creditados. 
 
Os juros estão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte de acordo com 
a legislação tributária em vigor. 

 
 

5. REGISTRO DE VERSÕES 

 

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

• Versão 1.1 – Outubro de 2018 – aprovada pelo Conselho de Administração 
em 23 de Outubro de 2018. 

• Versão 1.2 – Janeiro de 2019 – aprovada pelo Conselho de Administração 
em 03 de Janeiro de 2019. 

• Versão 1.3 – Fevereiro de 2021 – aprovada pelo Conselho de Administração 
em 03 de Fevereiro de 2021. 
  

 


