Regimento Interno do
Comitê de Auditoria

Aprovado pelo Conselho de Administração em 30 de maio de 2018.

Índice

1

Regimento Interno ................................................................................................................................................3

2

Missão do Comitê .................................................................................................................................................3

3

Competências e Atribuições .................................................................................................................................3

4

Restrições aos membros do Comitê .....................................................................................................................6

5

Composição do Comitê .........................................................................................................................................7

6

Mandato ...............................................................................................................................................................7

7

Indicação ...............................................................................................................................................................7

8

Coordenação do Comitê. ......................................................................................................................................8

9

Remunerações dos Membros ...............................................................................................................................8

10

Despesas e Contratações Adicionais .....................................................................................................................8

11

Reuniões ...............................................................................................................................................................9

12

Quorum para Instalação das Reuniões .................................................................................................................9

13

Atas de Reuniões ................................................................................................................................................10

14

Advertências e Manutenção do Mandato ..........................................................................................................10

15

Casos Omissos .....................................................................................................................................................10

2

1

REGIMENTO INTERNO

1.1

Este Regimento Interno dispõe sobre a composição do Comitê de Auditoria (o “Comitê”) da
Paranapanema S.A. (“Paranapanema” ou “Companhia”), as atribuições e responsabilidades de seus
membros, as rotinas de trabalho, reuniões e princípios que nortearão o seu funcionamento.

1.2

O referido documento interno foi aprovado pelos membros do Comitê e pelo Conselho de
Administração em 10 de novembro de 2010, data em que este Regimento Interno entra em vigor,
e revisado em 30 de junho de 2016, em 26 de outubro de 2016, em 25 de maio de 2017 e em 30 de
maio de 2018.
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MISSÃO DO COMITÊ

2.1

O Comitê tem a missão de atuar como assessoria ao Conselho de Administração, com foco em
gestão e controle, avaliando os atos da administração e incentivando a adoção das melhores
práticas de mercado.

2.2

Por ser um órgão de assessoramento, as decisões do Comitê constituem-se em recomendações ao
Conselho de Administração da Paranapanema e devem sempre visar o aprimoramento dos
processos da Companhia, a confiabilidade dos dados reportados ao Mercado e a proteção do seu
Patrimônio.
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COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES

3.1

As competências e atribuições do Comitê são as descritas a seguir e deverão ser desempenhadas
pelos seus membros, sempre que requerido pelo Conselho de Administração, ao longo do exercício
de sua função:

Qualidade e integridade dos relatórios financeiros
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a)

Monitorar a qualidade e integridade das demonstrações financeiras trimestrais, intermediárias e
anuais da Companhia, incluindo as divulgações constantes do relatório da Administração;

b)

Assessorar o Conselho de Administração no processo de supervisão da elaboração das
demonstrações financeiras da Companhia e demais relatórios exigidos por lei;

c)

Avaliar, em conjunto, com os auditores independentes:
i.

Políticas e práticas contábeis;

ii.

Tratamentos alternativos selecionados para a adoção de princípios e práticas contábeis;

iii.

Adequação das estimativas contábeis e julgamentos relevantes;

iv.

Adequação dos métodos de avaliação de riscos;

v.

Os resultados da avaliação efetuada;

vi.

Dificuldades encontradas no decorrer da auditoria;

vii.

Situação de processos judiciais ou administrativos em curso perante as autoridades
competentes que possam ter impacto relevante nos negócios.

d)

Assessorar a Administração da Companhia em casos de conflitos com os auditores independentes,
relativamente às demonstrações financeiras ou à aplicação dos princípios de contabilidade
geralmente aceitos, estabelecendo um protocolo de comunicação entre os auditores
independentes e a Administração;

e)

Revisar as divulgações sobre resultados, informações econômico-financeiras e indicadores de
desempenho fornecidos aos analistas financeiros, agências de avaliação e imprensa especializada
(“press releases”);

Aderência às normas legais, estatutárias e regulatórias
f)

Contribuir para o estabelecimento e manutenção de relações éticas entre todos os públicos da
Companhia;

g)

Zelar pela aplicação do Código de Ética;

h)

Contribuir para a prática de atividades lícitas em quaisquer transações, recolhimento de tributos e
cumprimento à lei;

i)

Avaliar com independência eventuais conflitos de interesse envolvendo acionistas, conselheiros,
diretores, gestores, auditores e outros e propor ao Conselho medidas corretivas apropriadas, se for
o caso;

j)

Avaliar, monitorar e recomendar à Administração a correção ou aprimoramento das políticas
internas da Companhia;

k)

Avaliar e monitorar, juntamente com a administração e a área de auditoria interna, a adequação
das transações entre partes relacionadas realizadas pela Companhia e suas respectivas
evidenciações;

l)

Avaliar e recomendar as transações entre partes relacionadas que requererem, nos termos da
Política de Transações entre Partes Relacionadas e Conflito de Interesse da Companhia, a aprovação
do Conselho de Administração;

m) Acompanhar os trabalhos da Linha Ética da Companhia;
n)
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Receber, encaminhar a apuração e acompanhar as informações, e em especial denúncias, recebidas
através de canal de comunicações anônimas estabelecido de acordo com regras e sistemática
definidas pelo Conselho de Administração, ou recebidas através de outra fonte, relativas a práticas
contábeis, auditoria e Controles Internos, ou ainda, sobre fraudes ou crimes, reais ou potenciais, e
sugerir providências cabíveis;

Adequação dos processos relativos à gestão de riscos e controles internos
o)

Examinar o processo de avaliação dos sistemas de identificação de riscos e de controles internos;

p)

Examinar as condições de controles de riscos operacionais;

q)

Supervisionar as atividades das funções de Controles Internos e de gerenciamento de riscos da
Companhia

r)

Participar da fixação da estrutura de Controles Internos dos processos relevantes da Companhia e
auxiliar a Diretoria na sua revisão periódica, visando obter a boa eficácia dos mesmos

s)

Avaliar a determinação dos parâmetros do modelo de gestão de riscos financeiros da Companhia e
as políticas de gerenciamento de riscos, seus recursos e tolerância máxima determinada pela
Administração;

t)

Avaliar a adequação dos recursos humanos e financeiros destinados à gestão de riscos da
Companhia;

u)

Avaliar e monitorar as exposições de risco da Companhia, podendo inclusive requerer informações
detalhadas de políticas e procedimentos relacionados com a remuneração da administração, a
utilização de ativos da companhia e as despesas incorridas em nome da Companhia;

v)

Analisar os planos de continuidade de negócios e de gestão de crises;

w) Examinar a metodologia e os planos de contratação de seguros;
Atividades dos auditores internos e independentes
x)

Recomendar ao Conselho a contratação ou destituição dos auditores independentes para a
elaboração de auditoria externa independente ou para qualquer outro serviço, opinando sobre seus
honorários, e avaliar os resultados dos serviços por eles prestados;

y)

Supervisionar as atividades dos auditores independentes a fim de avaliar (a) sua independência, (b)
a qualidade dos serviços prestados e (c) a adequação dos serviços prestados às necessidades da
Companhia;

z)

Examinar, previamente, as propostas e o escopo de serviços apresentados pelos auditores
independentes da Companhia, e formular recomendações quanto à aceitação ou rejeição das
mesmas ao Conselho;

aa) Revisar, no mínimo anualmente, em conjunto com os auditores independentes:
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–

Os procedimentos internos da empresa de auditoria independente com referência a controle
de qualidade;

–

Quaisquer questões relevantes identificadas na mais recente revisão de controle de
qualidade a que os auditores independentes estiveram sujeitos, efetuada por outros
auditores independentes ou decorrente de programa interno para tais revisões;

–

Quaisquer questionamentos ou investigações relacionadas aos auditores independentes,
conduzidas por autoridades governamentais ou profissionais ou órgãos reguladores nos
cinco anos precedentes ao exercício corrente.

bb) Supervisionar as atividades da área de Auditoria Interna da Companhia;
cc) Examinar, previamente, as propostas e o escopo do Plano Anual de Auditoria Interna, elaborado
pela área de Auditoria Interna, e formular ao Conselho recomendações quanto à aceitação ou
rejeição das mesmas;
dd) Revisar a estrutura organizacional e qualificações dos membros da Auditoria Interna, seu plano
anual de trabalho e resultados alcançados no desenvolvimento de suas funções;
Demais atividades
ee) Monitorar a implementação de projetos quando determinado pelo Conselho de Administração;
ff)

Revisar informações relevantes destinadas ao público interno ou a terceiros, quando requerido pela
Diretoria Executiva;

gg) Atender solicitações do Conselho de Administração a respeito de assuntos sob sua
responsabilidade;
hh) Emitir relatórios e pareceres, quando for o caso, referentes a exames e avaliações inerentes ao
desempenho de suas funções;
ii)

Emitir relatório anual de atividades, a ser encaminhado ao Conselho de Administração; e

jj)

Facilitar e otimizar a comunicação entre o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal, a Diretoria
Executiva e as Auditorias Interna e Externa Independente.
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RESTRIÇÕES AOS MEMBROS DO COMITÊ

4.1.

Com o intuito de conceder maior credibilidade ao Comitê, foram estabelecidas algumas regras que
devem nortear a conduta de seus membros, vedando-lhes o exercício de algumas atividades,
conforme descrito a seguir:

a)

Receber qualquer tipo de vantagem de terceiros ou da Companhia, além da remuneração que lhe
seja porventura atribuída na forma prevista neste Regimento, em razão do exercício do cargo e/ou
do prestígio da função.

b)

Usar, em benefício próprio ou de terceiros, com ou sem prejuízo para a Paranapanema, as
oportunidades comerciais e financeiras de que tenha conhecimento em razão do exercício de sua
função.

c)

Adquirir, para revender com lucro, bem ou direito que sabe ser necessário à Paranapanema ou que
ela esteja interessada em adquirir.
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d)

Valer-se de informações privilegiadas, confidenciais e/ou sigilosas para obter vantagem para si ou
para terceiros.
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COMPOSIÇÃO DO COMITÊ

5.1

O Comitê será composto por até três (3) membros integrantes do Conselho de Administração, e até
(2) membros externos, estes com reconhecida experiência em auditoria e controles.
Adicionalmente, o gerente de auditoria interna da companhia participará do Comitê na qualidade
de convidado permanente.

5.2

Os membros externos serão indicados pelo Conselho de Administração e deverá, por formação
acadêmica ou por experiência profissional comprovada nas áreas de contabilidade, auditoria
independente ou administração financeira, ter, cumulativamente:

a)

Conhecimento dos princípios de contabilidade geralmente aceitos no Brasil e dos princípios
internacionais de contabilidade (IFRS – International Financial Reporting Standards);

b)

Habilidade na aplicação dos princípios referidos no item imediatamente acima;

c)

Experiência na preparação, auditoria, análise ou avaliação de demonstrações financeiras de
abrangência e complexidade similares às da Paranapanema;

d)

O domínio de regras e procedimentos referentes aos controles internos utilizados na elaboração
de demonstrações financeiras e

e)

Conhecimento das atribuições e do funcionamento do Comitê, especialmente em relação ao
recomendado pelo IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa.

5.3

O Comitê será subordinado ao Conselho de Administração.

5.4

Além das disposições legais e estatutárias, os membros indicados para compor o Comitê devem
preencher os seguintes requisitos: possuir capacidade de ler e entender relatórios gerenciais,
financeiros e contábeis; não apresentar conflito de interesse com a Companhia; ter afinidade com
seus valores; ter integridade pessoal; possuir disponibilidade de tempo para participar das
reuniões, preparando-se de maneira adequada para sua participação; e possuir visão estratégica
do negócio desenvolvido pela Companhia.
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MANDATO

6.1.

O mandato dos membros do Comitê se estenderá até a realização da Assembleia Geral Ordinária
que eleger o Conselho de Administração.
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INDICAÇÃO

7.1.

Os membros do Comitê serão indicados pelo Conselho de Administração.
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7.2.

7.3.

É permitida a recondução do mandato dos membros do Comitê, sendo esta admitida após uma
análise de desempenho, sem necessidade de registro oficial, a ser realizada pelo Conselho de
Administração.
Os membros do Comitê poderão ser destituídos:

a)

Quando deixarem de atender aos requisitos previstos no presente Regimento;

b)

Quando perderem sua condição de membros do Conselho de Administração da Paranapanema,
encerrando-se o mandato automaticamente; ou

c)

Por decisão do Conselho de Administração da Paranapanema.
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COORDENAÇÃO DO COMITÊ

8.1.

Um dos membros do Conselho de Administração integrante do Comitê será indicado, pelo Conselho
de Administração, para exercer a função de Coordenador, tendo suas atribuições previstas neste
Regimento. Os demais membros do Comitê não terão designação específica.
Será de responsabilidade do Coordenador o reporte dos trabalhos realizados pelo Comitê em
Reunião do Conselho de Administração.
O Coordenador do Comitê deve avaliar previamente, junto com o Secretário do Conselho de
Administração, os temas a serem apresentados pelo Comitê nas reuniões do Conselho de
Administração.
Cabe ao Coordenador do Comitê requerer ao Presidente do Conselho de Administração a
convocação das reuniões extraordinárias, conjuntas do Conselho de Administração e do Comitê,
sempre que julgar que o tempo de espera para próxima Reunião possa acarretar prejuízo, de
qualquer natureza, à Paranapanema.

8.2.
8.3.

8.4.
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REMUNERAÇÕES DOS MEMBROS

9.1.

Caberá aos membros do Comitê a remuneração que vier a ser estabelecida pelo Conselho de
Administração, para o exercício das funções a eles inerentes.
Os membros do Comitê perceberão a remuneração que lhes forem cabíveis mediante a realização
e participação nas reuniões, sendo certo que, em caso de não realização de reunião ou ausência do
membro, nenhuma remuneração será devida.
Um membro do Conselho de Administração que participar da composição de mais de um Comitê
de Assessoramento do Conselho de Administração, fará jus a remuneração de um único Comitê de
Assessoramento.

9.2.

9.3.
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DESPESAS E CONTRATAÇÕES ADICIONAIS

10.1. Qualquer despesa razoável e necessária para execução das atividades do Comitê, tal como a
contratação de serviços especializados e realização de viagens, deverá ser submetida ao Conselho
de Administração, respeitando-se as políticas em vigor da Companhia.
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10.2. Para o exercício de seu mandato, fica facultado aos membros do Comitê convidar assessores
técnicos externos especializados para participar das reuniões do Comitê e prestar suporte técnico
na análise de determinadas matérias, conforme conveniência de cada membro e às suas próprias
expensas. Para acesso ao material apropriado ou participação nas reuniões do Comitê, o
Coordenador cuidará para que as informações da Companhia estejam devidamente protegidas, por
meio de assinatura de acordo de confidencialidade apropriado, sendo cada membro responsável
pela disponibilização e uso das informações pelos assessores que vierem a ser consultados.
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REUNIÕES

11.1. O Comitê da Paranapanema deverá reunir-se mensalmente, e sempre que forem convocados na
forma deste Regimento.
11.2. As Reuniões do Conselho de Administração constituem o fórum de reporte das recomendações e
análises acerca dos temas discutidos, bem como das informações sobre a execução do cronograma
anual de atividades do Comitê.
11.3. As convocações para qualquer reunião do Comitê serão enviadas pelo Coordenador do Comitê, por
meio de carta, telegrama, fax, e-mail ou qualquer forma que permita a comprovação do
recebimento da convocação pelo destinatário, membros do órgão ou convidados, quando aplicável.
11.4. As convocações para as reuniões ordinárias devem ser realizadas pelo Coordenador do Comitê com,
no mínimo, cinco (05) dias de antecedência da data prevista.
11.5. As reuniões extraordinárias do Comitê da Paranapanema poderão ser convocadas pelo
Coordenador do Comitê, ou quando o Conselho de Administração julgar necessário.
11.6. As convocações de reuniões emergenciais deverão ser feitas com prazo de dois (2) dias de
antecedência.
11.7. A pauta das reuniões do Comitê será definida pelo Conselho de Administração, em conjunto com o
Coordenador do Comitê.
11.8. Não serão objeto de pauta de reunião deste Comitê, ordinária ou extraordinária, temas relativos à
gestão cotidiana da Paranapanema, a menos que possuam relevância estratégica e indicação
expressa do Conselho de Administração.
11.9. As sugestões de temas a serem discutidos em reuniões devem ser encaminhadas, via e-mail, para
o Coordenador do Comitê, junto ao pedido de realização da reunião, nos casos de reunião
extraordinária.
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QUORUM PARA INSTALAÇÃO DAS REUNIÕES

12.1. As reuniões do Comitê serão instaladas com a presença de no mínimo dois (2) membros.
12.2. Independente dos cargos exercidos, os votos de todos os membros do Comitê são iguais em peso.
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13

ATAS DE REUNIÕES

13.1. As atas de reunião do Comitê deverão ser elaboradas e assinadas ao término de cada reunião. Caso
não seja possível efetuar este procedimento, esta deverá ser encaminhada, por e-mail, para os
demais membros do Comitê pelo seu Coordenador em um prazo de até cinco (5) dias após a data
de realização da reunião.
13.2. A cada um dos membros do Comitê caberá responder ao e-mail, aceitando o conteúdo da ata ou
justificando o motivo do não aceite. A resposta ao conteúdo da ata deverá ser enviada, ao
Coordenador do Comitê, até o final do dia do recebimento do referido e-mail. Nestes casos, a
aprovação formal da referida ata se dará na reunião subsequente.
13.3. Nas atas das reuniões deverão ser registrados: data, local, nome dos membros do Comitê
presentes, registros em geral, assuntos tratados, exposições efetuadas e resultado das votações
com a identificação dos eventuais votos divergentes e/ou votos convergentes com ressalva, bem
como as situações de empate.
13.4. As informações documentadas nas atas de reunião do Comitê são sigilosas e não devem ser
divulgadas para terceiros, exceto para o Conselho de Administração.
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ADVERTÊNCIAS E MANUTENÇÃO DO MANDATO

14.1. Caso seja identificado o descumprimento de alguma Política interna da Companhia ou do presente
Regimento por algum dos membros do Comitê, caberá ao Coordenador adverti-lo, mediante
comunicação formal, por e-mail, indicando detalhadamente o motivo da advertência. Se um
membro do Comitê atinge o número de três (3) advertências, o Coordenador deverá alertar o
Conselho de Administração acerca do caso e ele, então, arbitrará quanto a sua permanência ou
destituição no Comitê.
14.2. Qualquer membro do Comitê perderá imediatamente o mandato caso seja identificada a
responsabilidade por divulgação de informação confidencial.
15

CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos neste Regimento deverão ser resolvidos pelo Conselho de Administração, nos
casos em que o Comitê não se considerar capaz ou confortável para resolver.
*
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