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POLÍTICA DE DOAÇÕES E PATROCÍNIO

1. OBJETIVO
Estabelecer os princípios e regras a serem observados pela Paranapanema S.A.
(“Paranapanema” ou “Companhia”) nas decisões relativas as suas doações e patrocínios, com
observância à legislação aplicável e às boas práticas de Governança Corporativa sobre o tema (a
“Política”).
2. APLICAÇÃO
Aplica-se a todos os administradores e colaboradores da Paranapanema e de suas controladas.
3. REFERÊNCIAS








Lei das Sociedades Anônimas (Lei 6.404/1976)
Lei Anticorrupção (Lei 12.846/2013)
Instrução CVM nº 480
Regulamento do Novo Mercado
Código de Ética
Política de Transações com Partes Relacionadas e Conflito de Interesses
Política de Alçadas

4. DEFINIÇÕES
4.1. Doação: É a disposição gratuita de um ou vários bens, ou contribuição pecuniária para pessoa
jurídica ou física.
4.2. Patrocínio: É uma contribuição em dinheiro, bens ou serviços por pessoa física ou jurídica para
financiamento de determinados projetos, em troca da divulgação ou propaganda de sua
marca, seus produtos ou outro benefício.
4.3. Tabela de Alçada: Significa a Tabela de Delegação de Autoridade e Limites de Alçada,
aprovada pelo Conselho de Administração.
5. DIRETRIZES
5.1. A Paranapanema acredita que as doações e atividades de patrocínio, quando bem planejadas
e executadas, podem contribuir para:






Reforçar relacionamentos existentes, assim como construir novos
Valorizar e motivar funcionários por meio de ações sociais
Aumentar a familiaridade e o reconhecimento da marca
Promover os valores essenciais da Companhia
Promover o desenvolvimento das comunidades do entorno da Companhia, por meio de
apoio a projetos socioambientais
 Criar uma plataforma para o relacionamento da Companhia com seus públicos estratégicos
(stakeholders)

ÁREA EMITENTE: JURÍDICA

Pág. 1

Tipo de Instrumento

POLÍTICA

Número

Versão

POL 01.006

03

Título

POLÍTICA DE DOAÇÕES E PATROCÍNIO

5.2. A promoção e o financiamento de projetos filantrópicos, culturais, sociais ou ambientais são
admitidos se apresentarem relação explícita e direta com o negócio da Paranapanema ou se
contribuírem, de forma facilmente identificável, para o seu valor.
5.3. A Paranapanema poderá apoiar ações e projetos que promovam transformações positivas na
sociedade brasileira, em especial a sociedade que a circunda. Deverão ser priorizados ações e
projetos educacionais, culturais, sociais, esportivos e ambientais, especialmente aqueles
relacionados com as comunidades nos entornos da Companhia, e aqueles que contribuam
para estabelecer um elo diferenciado e atrativo entre a Companhia e uma determinada
audiência.
5.4. As ações e projetos apoiados pela Paranapanema devem considerar os valores essenciais da
marca: qualidade, segurança e respeito ao meio ambiente.
5.5. A realização de doações e patrocínios deve estar alinhada aos valores do Código de Ética da
Paranapanema, às estratégias de negócios da Companhia e às alçadas competentes, bem
como, às políticas e normas correlatas.
5.6. Sob estes princípios cabe à Diretoria Executiva propor a destinação de recursos financeiros,
humanos, e/ou materiais a atividades de Patrocínio ou Doações para o desenvolvimento das
comunidades ou instituições de interesse da Paranapanema.
5.7. É imprescindível que as doações e patrocínios sejam fundamentados, formalizados e
contabilizados de forma precisa e detalhada, permitindo às partes interessadas o completo
acesso às informações sobre a aplicação dos valores dispendidos.
5.8. Para que a solicitação de doação ou patrocínio seja atendida, é necessário o envio do pedido,
por escrito, em papel timbrado ou identificação da pessoa física ou jurídica solicitante,
contendo as seguintes informações: razão social, CNPJ, Inscrição Estadual, endereço
completo, nome e telefone de contato, descrição do objeto e outras informações relevantes.
5.9. A pessoa beneficiária deverá apresentar documentação a ser solicitada pela Companhia a fim
de se averiguar sua idoneidade e conformidade legal. As propostas serão avaliadas pelas áreas
ou comissões afins a cada projeto.
5.10. Os dispêndios deverão ser aprovados e autorizados conforme os itens 33 e 35 da Tabela de
Alçadas, independentemente de os recursos financeiros constarem no orçamento anual da
Companhia.
5.11. É recomendável que um contrato de doação ou patrocínio seja formalizado para definir as
responsabilidades das partes, a necessidade de prestação de contas sobre o valor aplicado e
cláusula de anticorrupção.
5.12. Quando a doação ou o patrocínio forem realizados em dinheiro, o crédito será efetuado em
conta corrente em nome da entidade ou pessoa beneficiária.
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5.13. São vedadas as doações e patrocínios:
5.13.1. sejam oferecidas, prometidas ou concedidas com a finalidade de se obter vantagem
inadequada ou influenciar a ação de qualquer pessoa, seja agente público, fornecedor,
terceiro, dentre outros, independentemente da idoneidade da organização a ser
favorecida;
5.13.2. para pessoa beneficiária que tenham algum histórico de envolvimento com corrupção
ou fraude;
5.13.3. para pessoa beneficiária que seja administrada, direta ou indiretamente, por pessoas
politicamente expostas ou por agentes públicos, que tenham suas atividades
relacionadas com o negócio da Companhia, de forma a evitar situação que gere
potencial conflito de interesse
5.13.4. de qualquer natureza que tenha cunho político-partidário ou religioso; ou
5.13.5. quaisquer instituições ou pessoas que promovam ou de alguma forma fomentem
ações de preconceito, discriminação ou contrárias a preservação do meio-ambiente.
6. RESPONSABILIDADES
6.1. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO




Aprovar alterações e atualizações da Política que se fizerem necessárias
Aprovar, conforme Tabela de Alçadas, a destinação de recursos financeiros, humanos e/ou
materiais para Doações e Patrocínios realizados pela Companhia
Zelar pelo cumprimento integral da Política

6.2. DIRETORIA EXECUTIVA




Aprovar, conforme Tabela de Alçadas, a destinação de recursos financeiros, humanos e/ou
materiais para Doações e Patrocínios realizados pela Companhia
Propor a destinação de recursos financeiros, humanos e/ou materiais para Doações e Patrocínios
Zelar pelo cumprimento integral da Política

6.3. COMUNICAÇÃO INTERNA



Divulgar, promover e zelar a Política
Monitorar e evidenciar a correta aplicação dos recursos destinados

7. RISCOS ENVOLVIDOS
A observação desta Política poderá minimizar, dentre outros, os impactos dos seguintes riscos:
 Não atendimento das expectativas dos nossos stakeholders.
8. ANEXOS
 Não aplicável.
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