
FEVEREIRO DE 2021 

POLÍTICA DE TRANSAÇÕES COM 
PARTES RELACIONADAS 

 

APROVADA PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EM REUNIÃO REALIZADA 

EM 03 DE FEVEREIRO DE 2021. 



TERMINAIS AÉREOS DE MARINGÁ SBMG S.A. 

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

2 

SUMÁRIO 
 
1. INTRODUÇÃO................................................................................................. 3 

2. ALCANCE ........................................................................................................ 3 

3. DEFINIÇÕES .................................................................................................... 3 

4. DOS PROCEDIMENTOS .................................................................................. 6 

5. GOVERNANÇA E COMPLIANCE ...................................................................... 9 

6. DISPOSIÇÕES GERAIS ..................................................................................... 9 

7. DISPOSIÇÕES FINAIS .................................................................................... 10 

8. APROVAÇÃO, VIGÊNCIA E REVISÃO ............................................................ 11 

9. REGISTRO DE VERSÕES ................................................................................ 11 

 

 
  



TERMINAIS AÉREOS DE MARINGÁ SBMG S.A. 

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

3 

1. INTRODUÇÃO 

 
O presente instrumento tem por objetivo estabelecer e consolidar os 

procedimentos política de transações com parte relacionadas da TERMINAIS AÉREOS 

DE MARINGÁ SBMG S.A. para hipóteses de potenciais conflito de interesses a fim de 

garantir aos negócios da SBMG transparência, isonomia, eficiência, competitividade, 

conformidade e comutatividade e por consequência, atendimento às exigências do 

artigo 8ª 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 1435 de 30 de novembro de 2018, Lei 

Federal Nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, Lei Federal Nº 12.813 de 16 de maio de 

2013 e considerando as melhores práticas de governança corporativa. 

 

 

2. ALCANCE 

 

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. 

 

3. DEFINIÇÕES 

 
Os termos e expressões relacionados a seguir, quando utilizados nesta 

Política, terão os seguintes significados: 
 

3.1. Administrador(es): 
Significam os membros do Conselho de Administração, Diretoria Executiva, 

membros de conselhos ou comitês estatutários ou não estatutários; 

3.2. Colaborador(es): 
Significa toda pessoa que mantém vínculo estatutário ou empregatício com 

a SBMG. Trata-se dos integrantes do Conselho de Administração, dos Comitês 

estatutários ou não estatutários e da Diretoria Estatutária, bem como de todos os 

empregados em tempo integral, parcial, temporário, cedidos, terceirizados, bem 

como estagiários; 
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3.3. Influência Significativa: 
 

Para fins do disposto nesta política, é considerado o poder de influenciar as 
decisões sobre políticas financeiras e operacionais da SBMG, mas sem que haja 
controle individual ou conjunto dessas políticas; 
 

3.4. Parte Relacionada:  
Para fins do disposto nesta política, são consideradas como parte 

relacionada 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 etc); 

 

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

 

3.5. Transação entre partes relacionadas:  
 

Para fins do disposto nesta política, são consideradas transações celebradas 
entre Partes Relacionadas que envolvam a transferência de recursos, serviços ou 
obrigações, independentemente de haver ou não um preço em contrapartida; 

 

3.6. Pessoal chave da Administração:  
 

Pessoas que têm autoridade e responsabilidade pelo planejamento, direção 
e controle das atividades da SBMG, direta ou indiretamente, incluindo qualquer 
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administrador (Diretoria Executiva, Conselho de Administração e Fiscal); 
 

3.7. Partes não relacionadas: 
 

Para fins do disposto nesta política, não são consideradas como partes 
relacionadas: 

 
a) Duas entidades simplesmente por terem administrador ou outro 

membro do pessoal Chave da Administração em comum; 

 

b) Entidades que proporcionam financiamentos; 

 

c) Sindicatos; 

 

d) Entidades prestadoras de serviços públicos; 

 

e) Cliente, fornecedor, concessionário ou agente geral com quem a 
SBMG mantém volume significativo de negócios, meramente em razão da 
resultante dependência econômica; 

 

3.8. Condições de Mercado: 
 

Para fins do disposto nesta política, são consideradas termos e condições de 

mercado as transações praticadas habitualmente por empresas correntes, que não são 

partes relacionadas, em relação a transações de mesma natureza, no que se refere a 

regime ou forma de contratação, alocação de riscos, e preços, prazos e qualidade; 

 

3.9. Conflito de Interesse: 
 

Para fins do disposto nesta política, o conflito de interesse nasce quando existe 

uma situação que gera um confronto entre interesses públicos e privados, que possa 

comprometer o interesse coletivo ou influenciar, de maneira imprópria, o 

desempenho da função dentro da SBMG;  

 

3.10. Informação Privilegiada: 
 



TERMINAIS AÉREOS DE MARINGÁ SBMG S.A. 

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

6 

 Referente a assuntos sigilosos ou aquela relevante ao processo de decisão no 

âmbito da SBMG e que tenha repercussão econômica ou financeira e que não seja de 

amplo conhecimento público; 

O ocupante de cargo ou emprego na SBMG deve agir de modo a prevenir ou a 

impedir possível conflito de interesses e a resguardar informação privilegiada. No caso 

de dúvida sobre como prevenir ou impedir situações que configurem conflito de 

interesses, o colaborador deve contatar o Comité de Compliance da SBMG.  

 

4. DOS PROCEDIMENTOS 

 

4.1. Das condições: 
 

As transações com partes relacionadas, nos termos definidos nesta Política, 

devem observas as seguintes condições: 

 

4.1.1. Atender os termos e condições de mercado e as regras e diretrizes 
estabelecidas nesta política e ainda, estar em consonância com as demais práticas 
utilizadas pela SBMG, a exemplo das disposições constantes no Código de Conduta 
e Integridade da Companhia; 

 

4.1.2. As transações entre partes relacionadas deverão ser aprovadas pelo 
Conselho de Administração da SBMG, nos termos estabelecidos no Estatuto Social 
da Companhia; 

 

4.1.3. O Conselho de Administração poderá rejeitar a celebração do negócio 
pretendido ou determinar alterações nos seus termos, de maneira equitativa e no 
melhor interesse da SBMG; 

 

4.1.4. Na análise dos termos das Transações Entre Partes Relacionadas submetidas 
à aprovação, o Conselho de Administração deverá averiguar se as transações em 
questão: 

 

 

4.1.4.1. Terão tratamento isonômico se fossem realizadas entre duas 
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entidades de mercado que não sejam partes relacionadas; 

 

4.1.4.2. Serão realizadas em condições de mercado e de acordo com o 
estabelecido nesta política e, ainda, se estarão em consonância com as 
demais práticas utilizadas pela SBMG e as diretrizes do Código de Conduta e 
Integridade. Para qualquer transação entre parte relacionada deve ser 
constituída uma equipe multidisciplinar experta na natureza do objeto 
contratado para emissão de um parecer técnico. Posteriormente, o Comitê 
de Compliance avaliará esse parecer, cabendo ao Conselho de 
Administração decidir se aprova transação baseado em toda a informação 
disponível; 

 

4.1.4.3. Representam a melhor alternativa, dentre as existentes no 
mercado, para a operação com Partes Relacionadas pretendida; 

 

4.1.4.4. Estão fundadas em motivos justificáveis, econômicos e 
estratégicos, devendo ser analisadas com as seguintes informações, além de 
outras que julgar relevante: 

 

4.1.4.4.1. Os termos da transação com Parte relacionada; 

 

4.1.4.4.2. Os interesses da Parte relacionada; 

 

4.1.4.4.3. O objetivo e oportunidade da Transação com Parte 
Relacionada; 

 

4.1.4.4.4. A posição contratual da SBMG na Transação com Parte 
Relacionada, e a natureza de sua participação; 

 

4.1.4.4.5. Se a transação com Parte Relacionada envolver a 
venda de um ativo, a descrição do ativo, incluindo a 
data de aquisição e valor contábil ou custo atribuído; 

 

4.1.4.4.6. Informações sobre as potenciais contrapartes na 
Transação com Parte Relacionada; 
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4.1.4.4.7. O montante financeiro aproximado da Transação com 
Parte Relacionada, bem como o valor do interesse da 
Parte Relacionada; 

 

4.1.4.4.8. Descrição de eventuais provisões ou limitações 
impostas à SBMG como resultado de celebração da 
Transação com Parte Relacionada; 

 

4.1.4.4.9. Se a Transação com Parte Relacionada envolve algum 
risco de reputação para a SBMG;  

 

4.1.4.4.10. Qualquer outra informação que possa ser relevante 
para os acionistas e investidores, diante das 
circunstancias da Transação com Parte Relacionada;  

 

4.1.4.4.11. Potenciais obrigações financeiras da SBMG 
decorrentes da execução do contrato; 

 

4.1.4.4.12. Parecer jurídico sobre a transação com a Parte 
Relacionada. 

 

4.1.5. As Transações com Partes Relacionadas deverão ser divulgadas nas 
demonstrações contábeis da SBMG, conforme os critérios de materialidade 
trazidos pelas normas e as boas práticas contábeis; 

 

4.1.6. As contratações com Partes relacionadas devem ser monitoradas, 
observando-se o atendimento aos requisitos estabelecidos nesta política no curso 
da execução do contrato, devendo ser elaborados relatórios em que sejam 
avaliados, no mínimo, o que segue: 

 

4.1.6.1. Orçamento e realização dos investimentos programados pela 
sociedade e efetivados por partes relacionadas, aferindo a sua 
conformidade com os termos e condições de mercado; 
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4.1.6.2. Risco das contratações para a execução de obras de 
engenharia, fornecimento de bens e prestação de serviços relevantes para o 
interesse da SBMG;  

 

4.1.6.3. Cumprimento de condicionantes socioambientais estabelecidas 
pelos órgãos ambientais, quando for o caso. 

 

5. GOVERNANÇA E COMPLIANCE 

 

5.1. Nas transações com partes relacionadas da SBMG, devem ser observadas as 
regras dispostas neste item, além daquelas fixadas no item anterior: 

 

5.1.1. A análise da transação com parte relacionada deve ser analisada pelo Comitê 
de Compliance e aprovada pelo Conselho de Administração; 

 

5.1.2. O parecer técnico de que se trata o item anterior deve ser submetido à 
avaliação do Conselho de Administração, sendo peça relevante para a tomada de 
decisão; 

 

5.1.3. A contratação com parte relacionada deve ser submetida à aprovação do 
Conselho de Administração da SBMG, na forma do art. 18, inciso I, da lei n° 13.303 
de 2016 e, deve respeitar o Regulamento de Licitações e Contratos da SBMG. 
  

6. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

6.1. Obrigação de Divulgação 

 

6.1.1. A SBMG estará obrigada a divulgar transações com partes relacionadas nos 
termos do artigo 247, da Lei Federal n° 6.404/76; 

 

6.1.2. A divulgação deve ser feita em notas explicativas às demonstrações 
financeiras, devendo ser fornecidas informações suficientes para a identificação das 
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partes relacionadas e de quaisquer condições essenciais inerentes às transações 
mencionadas, de modo a facultar aos acionistas o exercícios do direito de 
fiscalização e acompanhamento dos atos de gestão da SBMG, sem prejuízo do 
dever de promover sua ampla divulgação ao mercado, quando a operação 
configurar fato relevante ou quando da divulgação das demonstrações financeiras; 

 

6.1.3. As notas explicativas devem observar os princípios contábeis aplicáveis, as 
regras constantes do Pronunciamento Técnico CPC n° 05 emitido pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis e no padrão International Financial Reporting 
Standards – IFRS; 

 

6.2. Das transações vedadas: 

 

6.2.1. Transações realizadas em condições que não sejam as de mercado ou ainda, 
que de alguma forma possam prejudicar os interesses da SBMG; 

 

6.2.2. Transações que envolvam a participação de colaboradores e administradores 
cujos negócios de natureza particular ou pessoal interfiram ou conflitem com os 
interesses da SBMG ou decorram da utilização de informações confidenciais obtidas 
em razão do exercício do cargo ou função que ocupem na SBMG; 

 

6.3. Reporte: 

 

6.3.1. Caso qualquer Administrador ou colaborador identifique que está diante de 
um conflito de Interesses, ainda que potencial ou iminente, deverá reportar tal fato 
por meio de Canal de Denúncias disponibilizado em sítio eletrônico da SBMG. As 
situações endereçadas serão processadas pelas unidades internas de governança, 
que a depender da situação, encaminhará ao Conselho de Administração ou 
Diretoria Executiva para que tome as medidas administrativas cabíveis; 

 

7. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

7.1. Penalidades: 
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7.1.1. As violações desta Política serão examinadas pelas comitê de Compliance da 
SBMG, que recomendará as medidas cabíveis, alertando, ainda, que certas 
condutas poderão constituir crime, sujeitando os responsáveis às consequências 
previstas na legislação vigente; 

 

7.2. Ciência e Certificação: 

 

7.2.1. Deverão ter ciência sobre esta Política todos os empregados e administradores 
da SBMG; 

 

7.2.2. Os casos omissos, dúvidas ou questões sobre a interpretação, o alcance ou os 
procedimentos referentes a qualquer assunto a ser tratado em relação a essa Política 

serão submetidos ao Comitê de Compliance da SBMG; 

 

7.3. Referências: 

 

7.3.1. Foram utilizadas como referência para elaboração desta Política o Estatuto 
Social da SBMG, o Código de Conduta e Integridade, a Política de Licitações e 
Contratos e legislação aplicável. 

 

 

8. APROVAÇÃO, VIGÊNCIA E REVISÃO 

 

A presente Política foi aprovada pelo Conselho de Administração e estará vigente por 
prazo indeterminado, devendo ser revisada com caráter obrigatório anualmente, 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. Está política 
será aprovada obrigatoriamente todos os anos pelo Conselho de Administração.  

 

9. REGISTRO DE VERSÕES 
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• 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. 

 

   
   

   

         

         

   
   

   

         

      

      

      

 


