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REGIMENTO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

1. OBJETIVO
O Comitê de Auditoria (CA) tem por objetivo aconselhar o Conselho de Administração sobre as
demonstrações financeiras da Companhia, emitir recomendações e opiniões para que o
Conselho de Administração possa promover a adequada apresentação das DF´s
(Demonstrações Financeiras) para que a Diretoria e a Auditoria Interna possam desempenhar
regularmente as suas funções, assim como os auditores independentes possam avaliar DF´s, as
práticas da Diretoria e da auditoria interna.
Sem prejuízo das atividades acima mencionadas, o CA também poderá emitir recomendações e
opiniões para que o Conselho de Administração possa promover a responsabilização da Diretoria
e a avaliação quanto à integridade e efetividade dos controles internos implementados pela
Companhia.
2. ABRANGÊNCIA
Administração da Empreendimentos Pague Menos S/A.
3. CONSIDERAÇÕES
3.1- Este Regimento Interno, organizado em conformidade com o Estatuto Social da
Empreendimentos Pague Menos S.A. (“Companhia”), estabelece procedimentos a serem
observados pelo Comitê de Auditoria Estatutário, de funcionamento permanente, na forma das
previsões contidas no Artigo 22 do Estatuto Social da Companhia.
3.2- Compete ao Conselho de Administração a alteração deste Regimento.
4. RESPONSABILIDADES
4.1- Compete ao CAE:
4.1.1- Opinar sobre a contratação e destituição do auditor independente para a elaboração de
auditoria externa independente ou para qualquer outro serviço;
4.1.2- Supervisionar as atividades:
a) dos auditores independentes, a fim de avaliar:
 a sua independência;
 a qualidade dos serviços prestados; e



a adequação dos serviços prestados às necessidades da companhia;

b) da área de auditoria interna da companhia; e
c) da área de elaboração das demonstrações financeiras da companhia;
4.1.3- Monitorar a qualidade e integridade:
a) dos mecanismos de controles internos;
b) das informações trimestrais, demonstrações intermediárias e demonstrações financeiras da
companhia; e
c) das informações e medições divulgadas com base em dados contábeis ajustados e em dados
não contábeis que acrescentem elementos não previstos na estrutura dos relatórios usuais das
demonstrações financeiras;
4.1.4- avaliar e monitorar as exposições de risco da companhia, podendo inclusive requerer
informações detalhadas de políticas e procedimentos relacionados com:
a) a remuneração da administração;
b) a utilização de ativos da companhia; e
c) as despesas incorridas em nome da companhia;
4.1.5- avaliar e monitorar, juntamente com a administração e a área de auditoria interna, a
adequação das transações com partes relacionadas realizadas pela companhia e suas
respectivas evidenciações; e
4.1.6- elaborar relatório anual resumido, a ser apresentado juntamente com as demonstrações
financeiras, contendo a descrição de:
a) suas atividades, os resultados e conclusões alcançados e as recomendações feitas; e
b) quaisquer situações nas quais exista divergência significativa entre a administração da
companhia, os auditores independentes e o CAE em relação às demonstrações financeiras da
companhia.
4.2- O CAE é composto por 3 (três) membros, indicados pelo conselho de administração, que
exercerão seus cargos por, no máximo, 2 (dois) anos, podendo ser renovado por igual período
sendo:
a) 1 (um) membro do conselho de administração da companhia, que não participa da diretoria; e
b) 2 (dois) membros independentes.
4.3- Ao menos 1 (um) dos membros do CA deve ter reconhecida experiência em assuntos de
contabilidade. Portanto, o membro do CA deve possuir:
a) Conhecimento dos princípios contábeis geralmente aceitos e das demonstrações financeiras;
b) Habilidade para avaliar a aplicação desses princípios em relação às principais estimativas
contábeis;
c) Experiência preparando, auditando, analisando ou avaliando demonstrações financeiras que
possuam nível de abrangência e complexidade comparáveis aos da companhia;

d) Formação educacional compatível com os conhecimentos de contabilidade societária
necessários às atividades do CA; e
e) Conhecimento de controles internos e procedimentos de contabilidade societária.
4.4- É vedada a participação de diretores da companhia, suas controladas, controladora,
coligadas ou sociedades em controle comum, diretas ou indiretas, no CA.
4.5- O membro do CA não pode ser, ou ter sido, nos últimos 5 (cinco) anos:
a) Diretor ou empregado da companhia, sua controladora, controlada, coligada ou sociedade em
controle comum, diretas ou indiretas; ou
b) Responsável técnico da equipe envolvida nos trabalhos de auditoria da instituição; e
4.6- O membro do CA não pode ser cônjuge, parente em linha reta ou linha colateral, até o
terceiro grau, e por afinidade, até o segundo grau, das pessoas referidas no inciso I.
4.7- Os membros do CA devem atender aos requisitos previstos no art. 147 da Lei nº 6.404, de
15 de dezembro de 1976.
4.8- Tendo exercido mandato por qualquer período, os membros do CA só poderão voltar a
integrar tal órgão, na mesma companhia, após decorridos, no mínimo, 3 (três) anos do final do
mandato.
5. DESCRIÇÃO DA POLÍTICA
5.1- O CA irá reunir-se sempre que necessário, mas no mínimo bimestralmente, de forma que
as informações contábeis sejam sempre apreciadas antes de sua divulgação. As reuniões serão
realizadas, preferencialmente, nas dependências da Companhia, sendo que, em casos especiais
e devidamente justificados, o Coordenador poderá convocar a reunião em lugar diverso.
5.2- As reuniões ordinárias e/ou extraordinárias serão convocadas pelo Coordenador do CA ou
por uma pessoa da Companhia designada pelo mesmo, por escrito, sendo admitida a
convocação por correio eletrônico (email), com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis.
5.3- A reunião será instalada com a presença da totalidade dos membros, em primeira
convocação, sendo facultada a participação por conferência telefônica ou videoconferência, e
instalar-se-á com qualquer número, em segunda convocação. As reuniões poderão realizar-se
validamente, independentemente de convocação, caso se verifique a presença de todos os
membros do CA.
5.4- É permitida a participação de terceiros nas reuniões do CA, desde que tal participação seja
necessária para os trabalhos conjuntos do CA e seja aprovada pela maioria simples dos
membros presentes em reunião. Tais terceiros não participarão das recomendações emitidas
pelo CA.
5.5- O CA pode, no âmbito de suas atribuições, utilizar-se do trabalho de especialistas, o que
não o eximirá de suas responsabilidades perante a Companhia.

5.6- A contratação de especialistas externos para o suporte às atividades do CA, decidida pela
maioria de seus membros, deverá ser requisitada ao Conselho de Administração, que a aprovará
e estabelecerá os critérios e condições da contratação.
5.7- As recomendações do CA serão tomadas por maioria simples de votos, excluídos os votos
de eventuais membros com interesses conflitantes com o da Companhia. Havendo empate em
virtude da ausência de um de seus membros, será convocada reunião extraordinária para
apreciação da matéria. Para o cômputo de votos será utilizado o critério de 01 (um) voto por
membro do CA.
5.8- As decisões dos membros do CA deverão ser tomadas visando os interesses da Companhia,
de modo que os membros deverão ser independentes com relação à matéria objeto de
recomendação.
5.9- É vedado aos membros intervir em qualquer operação em que tiver interesse conflitante com
o da Companhia, bem como na recomendação a respeito do conflito de interesses tomada pelos
demais membros do CA, cumprindo-lhe cientificá-los do seu impedimento e fazer consignar em
ata a natureza e extensão do seu interesse.
5.10- Nenhum membro do CA poderá participar de operação ou recomendação que envolva
parente ou empresa da qual seja, direta ou indiretamente, sócio, acionista, administrador ou,
ainda, empregado ou prestador de serviços.

