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1. OBJETIVO
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
Partes Relacionadas, de funcionamento permanente, na forma das previsões contidas no Artigo 22
do Estatuto Social da Companhia.
O CPR – Comitê de Partes Relacionadas tem por objetivo avaliar as transações entre partes
relacionadas e a Companhia e suas subsidiárias e propor ao Conselho de Administração a
contratação, renegociação ou descontinuidade de um serviço, negócio, contrato ou qualquer
operação com partes relacionadas, exceto se de outra forma previsto no acordo de acionistas da
Companhia devidamente arquivado na sede social.

2. ABRANGÊNCIA
Aplica-se à PAGUE MENOS

3. DESCRIÇÃO DA POLÍTICA
3.1- RESPONSABILIDADES
3.1.1- Compete ao Conselho de Administração a alteração deste Regimento.
3.1.2- Compete ao CPR:
3.1.2.2– Aprovar ou não transações com partes relacionadas sobre a negociação da
Companhia para com suas partes relacionadas, observado o item 4.1 da política
(vide abaixo)
Para transações com valores até R$ 50.000,00 isoladamente ou somatório de 12
parcelas do mesmo evento, é necessária formalização pelo solicitante, aprovação
pelo Vice-Presidente Financeiro de cotação de ao menos 2 (dois) outros fornecedores
além da Parte Relacionada e comprovação de melhor condição comercial e
equiparadas as competências técnicas
Estão dispensadas de aprovação, operações com critérios previamente estabelecidos
ou que respeitem condições de mercado, desde que dentro dos limites operacionais
correlatos (limite de crédito, limite de endividamento etc.).

3.1.2.3- Supervisionar as transações com partes relacionadas e prezar pela adequação
das transações com partes relacionadas realizadas pela companhia e suas
respectivas evidenciações;
3.1.2.4– Avaliar e monitorar as exposições de risco da companhia, podendo inclusive
requerer informações detalhadas de políticas e procedimentos vinculados a partes
relacionadas;
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3.1.2.5– 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 respectivo CPR
em relação às demonstrações financeiras da companhia.
3.2- COMPOSIÇÃO
O CPR será composto, dentre outros membros, pelos Conselheiros Independentes e suas
deliberações serão tomadas de forma unânime.
3.3 – REUNIÕES
O CPR irá reunir-se sempre que necessário, ou quando existir algum fato ou transação relevante
que envolva as partes relacionadas da Companhia. 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.
As reuniões ordinárias e/ou extraordinárias serão convocadas pelo Diretor de Relação com
Investidores 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.
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 CPR.
É permitida a participação de terceiros nas reuniões do CPR, desde que tal participação seja
necessária para os trabalhos conjuntos do CPR e seja aprovada pela maioria simples dos
membros presentes em reunião. Tais terceiros não participarão das recomendações emitidas
pelo CPR.
O CPR pode, no âmbito de suas atribuições, utilizar-se do trabalho de especialistas, o que não o
eximirá de suas responsabilidades perante a Companhia.
A contratação de especialistas externos para o suporte às atividades do CPR, decidida pela
maioria de seus membros, deverá ser requisitada ao Conselho de Administração, que a aprovará
e estabelecerá os critérios e condições da contratação.
As recomendações do CPR 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 CPR.
As decisões dos membros do CPR deverão ser tomadas visando os interesses da Companhia,
de modo que os membros deverão ser independentes com relação à matéria objeto de
recomendação.
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 CPR, cumprindo-lhe cientificá-los do seu impedimento e fazer consignar em
ata a natureza e extensão do seu interesse.
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Nenhum membro do CPR 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.
As reuniões deverão ser transcritas em atas e assinadas pelos membros. Das atas deverão
constar os pontos mais relevantes das discussões, recomendações emitidas, relação dos
membros presentes, justificativas das ausências e providências recomendadas.
A ata de cada reunião deverá ser lida, aprovada e assinada ao final da própria reunião ou durante
o início da reunião subsequente. O Secretário encaminhará cópias de referida ata a todos os
membros do CPR. Se necessário, os assuntos registrados em ata poderão ser encaminhados às
áreas responsáveis para tomada das providências recomendadas pelo CPR.
3.4 – INTERAÇÃO COM OS DEMAIS ÓRGÃOS DA COMPANHIA
O Coordenador deverá reportar ao Conselho de Administração as recomendações e atividades
desempenhadas pelo CPR, sendo facultado o envio das atas das reuniões, estudos,
apresentações e demais documentos utilizados durante as reuniões.
Mediante solicitação expressa, o CPR poderá receber cópias das atas das assembleias gerais,
das reuniões dos demais Comitês, do Conselho de Administração, da Diretoria e do Comitê de
Auditoria, bem como demais esclarecimentos e informações que entender necessários para o
desempenho de suas funções, desde que permitido por lei e pelo Estatuto Social da Companhia.
3.5 – RELATÓRIO ANUAL
Anualmente, por ocasião da elaboração do Relatório da Administração, o CPR deverá elaborar e
submeter ao Conselho de Administração relatório escrito, sumarizando suas atividades,
desenvolvidas durante o exercício findo, bem como as eventuais recomendações de destaque
que tenha apresentado.
3.6– DISPOSIÇÕES GERAIS
Em caso de conflitos entre as disposições do presente Regimento, do Acordo de Acionistas
arquivado na sede social da Companhia ou do Estatuto Social da Companhia, prevalecerão as
disposições dos documentos, na seguinte ordem:
(a) Estatuto Social;
(b) Acordo de Acionistas e,
(c) Este Regimento.

4. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
POL017-Politica de Transações com Partes Relacionadas e demais situações de conflitos de interesse

5. REGISTRO DE ALTERAÇÕES DO CONTEÚDO
REV

00
01

DATA EMISSÃO

PUBLICADO A
PARTIR DE

02.04.2017

17.04.2017

25.04.19

02.05.19

DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

Emissão inicial
Adequação ao novo formato/padrão.
Alteração no item 3.1.2.2

TEMPO DE RETENÇÃO
DO DOCUMENTO
OBSOLETO

-
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