CENTRO DE IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A.
CNPJ/ME nº 42.771.949/0018-83
NIRE nº 3530051760-1
Companhia aberta
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2022
Data, Horário e Local: no dia 28 de março de 2022, às 8:30 horas, por meio de vídeo conferência,
de forma digital, sendo então considerada realizada na sede social da Centro de Imagem
Diagnósticos S.A., localizada na Alameda Vicente Pinzon, nº 51, conjunto 301, Vila Olímpia, na
Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04547-130 (“Companhia”).
Convocação: convocação realizada por meio de e-mail de Convocação encaminhado aos
Membros do Conselho de Administração em 23 de março de 2022, às 18:45 horas, nos termos
do Estatuto Social da Companhia (“Estatuto Social”).
Instalação e Presença: verificada a presença da maioria dos Membros do Conselho de
Administração da Companhia, conforme assinaturas apostas na presente ata, nos termos do
artigo 11, parágrafo 3º do Estatuto Social da Companhia, ficando instalada a reunião.
Mesa: Sergio Tufik – Presidente; Simone Aparecida da Silva Pinto e Lotti Oliva – Secretária.
Ordem do Dia: examinar, discutir e deliberar sobre (i) a proposta de remuneração anual global
dos administradores para o exercício social de 2022; (ii) as matérias a serem submetidas para
deliberação dos acionistas na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada em 29
de abril de 2022 (“AGOE”), bem como sua respectiva convocação, nos termos do artigo 124 da
Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”) e
do artigo 6º, §1º, do Estatuto Social da Companhia; (iii) a aprovação da criação e instalação do
comitê de auditoria não estatutário da Companhia (“Comitê de Auditoria”) e a eleição dos seus
membros, de modo a atender ao disposto no Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil,
Bolsa, Balcão (“Regulamento do Novo Mercado”); (iv) a alteração do nome do Comitê de
Finanças, Auditoria e Riscos para Comitê de Finanças; (v) a aprovação dos seguintes documentos
ou da reforma de tais documentos, conforme o caso: (a) reforma do Regimento Interno do
Comitê de Transações com Partes Relacionadas; (b) reforma da Política de Transações com Partes
Relacionadas; (c) Regimento Interno do Comitê de Marketing e Desenvolvimento de Negócios;
(d) Regimento Interno do Comitê de Finanças; (e) reforma do Regimento Interno do Conselho de
Administração; (f) reforma da Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante e de Negociação
de Valores Mobiliários; (g) Política de Indicação de Membros do Conselho de Administração,
Comitês e Diretoria; (h) Política de Avaliação de Desempenho e Sucessão de Administradores; (i)
Política de Remuneração de Administradores; (j) Regimento Interno da Diretoria; (k) Política de
Compliance; (l) reforma do Código de Conduta e Ética nos Negócios; (m) Política de
Gerenciamento de Riscos e Controles Internos; e (n) Regimento Interno do Comitê de Auditoria;
e (iv) a contratação de auditor independente registrado na CVM para exercer a função de
Auditoria Interna da Companhia e as atribuições da área de auditoria interna da Companhia; e

(vii) a autorização para que a diretoria da Companhia (“Diretoria”) e eventuais procuradores,
constituídos nos termos do Estatuto Social, pratiquem todos os atos necessários à execução das
deliberações desta reunião, bem como a ratificação de todos os atos praticados até o momento
pelos membros da Diretoria e procuradores, constituídos nos termos do Estatuto Social,
envolvendo a formalização e a concretização das deliberações desta reunião.
Deliberações: colocadas em discussão as matérias constantes da ordem do dia, os membros do
Conselho de Administração resolvem, por unanimidade de votos dos presentes:
(i)
aprovar a proposta de remuneração anual global dos administradores da Companhia
para o exercício social de 2022, conforme a proposta da administração elaborada nos termos da
Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme
alterada, a qual ficará arquivada na sede da Companhia, e recomendar, em cumprimento ao
disposto no artigo 152 da Lei das Sociedades por Ações e no artigo 7º, alínea “e”, do Estatuto
Social da Companhia, a aprovação da referida proposta pelos acionistas da Companhia a se
reunir na AGOE;
(ii)
aprovar a submissão das seguintes matérias para deliberação na AGOE da Companhia,
bem como a sua respectiva convocação: (a) tomar as contas dos administradores, examinar,
discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de
dezembro de 2021, acompanhadas do relatório anual da administração e dos pareceres dos
auditores independentes e do Conselho Fiscal da Companhia; (b) fixar o limite de valor da
remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2022; e (c) deliberar
sobre a proposta de reforma do Estatuto Social da Companhia;
(iii)
aprovar a criação e instalação do Comitê de Auditoria, sendo certo que a eleição de seus
membros, nos termos do Regulamento do Novo Mercado, será feita oportunamente. Fica
também aprovado que o Comitê de Auditoria terá orçamento próprio, que será aprovado pelo
Conselho de Administração, destinado a cobrir suas despesas de funcionamento;
(iv)
aprovar a alteração do nome do Comitê de Finanças, Auditoria e Riscos para Comitê de
Finanças;
(v)
de modo a atender ao disposto no Regulamento do Novo Mercado e nos demais
dispositivos legais e regulamentares aplicáveis, bem como aprimorar a governança corporativa
da Companhia, aprovar os seguintes documentos ou a reforma de tais documentos, conforme o
caso, que, rubricados pela Mesa, ficarão arquivados na sede da Companhia:
(a) a reforma do Regimento Interno do Comitê de Transações com Partes Relacionadas,
nos termos do Anexo I à presente Ata;
(b) a reforma da Política de Transações com Partes Relacionadas, nos termos do Anexo II
à presente Ata;

(c) o Regimento Interno do Comitê de Marketing e Desenvolvimento de Negócios, nos
termos do Anexo III à presente Ata;
(d) o Regimento Interno do Comitê de Finanças, nos termos do Anexo IV à presente Ata;
(e) a reforma do Regimento Interno do Conselho de Administração, nos termos do Anexo
V à presente Ata;
(f) a reforma da Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante e de Negociação de
Valores Mobiliários, nos termos do Anexo VI à presente Ata;
(g) a Política de Indicação de Membros do Conselho de Administração, Comitês e
Diretoria, nos termos do Anexo VII à presente Ata;
(h) a Política de Avaliação de Desempenho e Sucessão de Administradores, nos termos do
Anexo VIII à presente Ata;
(i) a Política de Remuneração de Administradores, nos termos do Anexo IX à presente Ata;
(j) o Regimento Interno da Diretoria, nos termos do Anexo X à presente Ata;
(k) a Política de Compliance, nos termos do Anexo XI à presente Ata;
(l) a reforma do Código de Conduta e Ética nos Negócios, nos termos do Anexo XII à
presente Ata;
(m) a Política de Gerenciamento de Riscos e Controles Internos, nos termos do Anexo XIII
à presente Ata; e
(n) o Regimento Interno do Comitê de Auditoria, nos termos do Anexo XIV à presente Ata;
(vi)
aprovar a contratação da Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“Deloitte”) para exercer a
função de Auditoria Interna da Companhia, bem como as atribuições da área de auditoria
interna da Companhia, que nos termos nos termos do artigo 23 do Regulamento do Novo
Mercado, será responsável por: (a) monitorar a qualidade e a efetividade dos processos de
gerenciamento dos riscos e de governança, bem como dos controles internos da Companhia e
do cumprimento das normas e regulamentos associados às suas operações; (b) fornecer ao
Conselho de Administração e ao Comitê de Auditoria avaliações independentes, imparciais e
tempestivas; e (c) consolidar, avaliar, monitorar e comunicar os riscos (estratégicos, financeiros,
operacionais e de compliance) da Companhia ao Comitê de Auditoria e ao Conselho de
Administração. Para o atendimento de tais atribuições, a área de auditoria interna deverá, no
mínimo: (a) opinar sobre a contratação ou destituição dos auditores independentes da
Companhia; (b) avaliar as informações trimestrais, demonstrações intermediárias e
demonstrações financeiras; (c) acompanhar as atividades da área de controles internos da
Companhia; (d) avaliar e monitorar as exposições de risco da Companhia; e (e) avaliar,

monitorar, e recomendar à administração a correção ou aprimoramento das políticas internas
da Companhia, incluindo a Política de Transações com Partes Relacionadas.
As funções da área de auditoria interna serão exercidas pela Deloitte, nos termos do artigo 23
do Regulamento do Novo Mercado, tendo estrutura e orçamento suficientes para o
desempenho das atribuições acima detalhadas e deverá reportar suas atividades ao Comitê de
Auditoria que, por sua vez, se reportará ao Conselho de Administração. Fica também consignado
que ao menos uma vez ao ano, a suficiência de estrutura e orçamento referida acima será
reavaliada pelo Conselho de Administração ou pelo Comitê de Auditoria da Companhia; e
(vii)
autorizar a Diretoria a praticar todos os atos necessários à execução das deliberações
desta reunião, bem como ratificar todos os atos praticados até o momento pelos membros da
Diretoria envolvendo a formalização e a concretização das deliberações desta reunião.

Encerramento, Lavratura e Leitura da Ata: encerrados os trabalhos, foi lavrada a presente ata,
a qual foi lida e devidamente aprovada por todos os conselheiros presentes.
São Paulo/SP, 28 de março de 2022.
Assinaturas na próxima página
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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2022
ANEXO I
REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ DE TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
DA CENTRO DE IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A.
CAPÍTULO I
OBJETO DO REGIMENTO INTERNO
1.1.

O presente “Regimento Interno do Comitê de Transações com Partes Relacionadas”
(“Regimento Interno”), aprovado em reunião do Conselho de Administração da Centro de
Imagem Diagnósticos S.A. (“Conselho de Administração” e “Companhia”, respectivamente),
disciplina o funcionamento do Comitê de Transações com Partes Relacionadas (“Comitê”) da
Companhia, bem como define suas responsabilidades e atribuições, observado entre outras
normas aplicáveis, (i) as diretrizes de governança corporativa do estatuto social da Companhia
(“Estatuto Social”); (ii) o “Código de Conduta e Ética nos Negócios” da Companhia, aprovado em
reunião do Conselho de Administração; (iii) a “Política de Transações com Partes Relacionadas”
da Companhia, aprovada em reunião do Conselho de Administração (“Política de Transações
com Partes Relacionadas”); (iv) a Lei das Sociedades por Ações; as normas aplicáveis emanadas
pela CVM; (v) o Regulamento do Novo Mercado; e (vi) o Código Brasileiro de Governança
Corporativa – Companhias Abertas, elaborado pelo Grupo de Trabalho Interagentes,
coordenado pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC).
1.1.1
Havendo conflito entre as disposições previstas neste Regimento Interno e no
Estatuto Social, prevalecerá o disposto no Estatuto Social.
1.1.2.
Este Regimento Interno é aplicável ao Comitê como órgão e, sempre que cabível,
a cada um de seus membros.
1.1.3.
Os termos iniciados em letras maiúsculas e que aqui não forem definidos terão
o significado que lhes foi atribuído na Política de Transações com Partes Relacionadas.
1.2.

O Comitê é um órgão colegiado não estatutário e não deliberativo, de assessoramento
ao Conselho de Administração.
1.3.

O funcionamento, a apresentação de pareceres e de recomendações do Comitê ao
Conselho de Administração serão regulados por este Regimento Interno.

1.4.

Na execução de suas responsabilidades, o Comitê manterá relacionamento efetivo com
a administração da Companhia, com o intuito de obter as informações pertinentes e os subsídios
eventualmente necessários para a emissão de relatórios de recomendação desua competência.
CAPÍTULO II
COMPOSIÇÃO, FUNCIONAMENTO E REMUNERAÇÃO
2.1.
O Conselho de Administração da Companhia elegerá os membros do Comitê e seu
coordenador (“Coordenador”).
2.2.
O Comitê será composto por 3 (três) membros, sendo majoritariamente, conselheiros
independentes.
2.3.
Aos membros do Comitê será outorgado mandato unificado de dois anos, coincidindo
com o mandato dos membros do Conselho de Administração.
2.4.
O Conselho de Administração poderá eleger ou destituir membros do Comitê a qualquer
tempo.
2.5.
A função de membro do Comitê é indelegável, devendo ser exercida respeitando-se os
deveres de lealdade e diligência, bem como evitando quaisquer situações de conflito que
possam afetar os interesses da Companhia e de seus acionistas.
2.6.
No caso de vacância de cargo de membro do Comitê, em decorrência de destituição,
renúncia, morte, impedimento comprovado, invalidez ou perda do mandato ou outras hipóteses
previstas em lei, o Conselho de Administração deverá promover a indicação do substituto para
completar o mandato do substituído.
2.7.
Excetuadas as prerrogativas e deveres do Coordenador, não haverá qualquer
hierarquia entre os membros do Comitê, os quais não terão, em conjunto ou isoladamente,
qualquer atribuição na administração da Companhia e nem poderão representá-la na prática de
quaisquer atos.
2.8.
Aos membros do Comitê é vedado o recebimento, direto ou indireto, de qualquer
remuneração por parte da Companhia e/ou de suas subsidiárias, controladas, coligadas e/ou sob
controle comum, em decorrência de contratações para prestação de serviços, fornecimento de
produtos ou operações de qualquer outra natureza, excetuados: (i) a remuneração auferida pelo
exercício da função de membro do Comitê, no montante fixado pelo Conselho; (ii) a
remuneração auferida a título de pró labore em contrapartida ao exercício de certas funções
para a Companhia e/ou para suas subsidiárias, controladas, coligadas e/ou sob controle comum;
(iii) valores recebidos a título de dividendos, juros sobre capital próprio e/ou de distribuição de
resultados a qualquer título, e; (iv) os montantes fixos decorrentes de planos de aposentadoria
por serviços prestados à Companhia, desde que desvinculados da continuidade do exercíciode

seu cargo no Comitê.
2.9.
O Comitê funcionará em caráter permanente reportando-se ao Conselho de
Administração da Companhia.
CAPÍTULO III
ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES
3.1.
O Comitê é responsável por analisar: (i) as comunicações (e documentos de suporte)
enviadas por acionistas da Companhia, por Pessoas Chave a respeito de transações entre tais
pessoas (ou os respectivos Membros Próximos da Família) e a Companhia; (ii) quaisquer outras
comunicações (e documentos de suporte) referentes a potenciais Transações com Partes
Relacionadas. A partir de tal análise e observadas as previsões da Política de Transações com
Partes Relacionadas, o Comitê deverá apurar se a transação configura uma Transação com
Partes Relacionadas e, em tal caso, deverá notificar os órgãos e pessoas aplicáveis para submeter
a transação aos procedimentos detalhados na Política de Transações com Partes Relacionadas.
3.2.
O Comitê, terá as seguintes atribuições e responsabilidades, além de outras
estabelecidas pelo Conselho de Administração e/ou contidas neste Regimento Interno e na
Política de Transações com Partes Relacionadas:
a)
analisar e emitir opinião ao Conselho de Administração sobre Transações com Partes
Relacionadas;
b)

cumprir e atuar como guardião da Política de Transações com Partes Relacionadas.

3.3.
O Coordenador será responsável pela supervisão e organização administrativa do
Comitê, competindo-lhe, com o auxílio do Secretário, a preparação, a organização, a elaboração
e a distribuição das agendas, das atas das reuniões e das informações/documentos necessários
para a discussão das matérias constantes da pauta da reunião. O Coordenador será responsável,
ainda, pelo encaminhamento das recomendações do Comitê ao Conselho de Administração da
Companhia, que as receberá na pessoa do seu Presidente.
3.4.

O Secretário do Comitê terá as seguintes atribuições:

a) prover todo o apoio logístico para a realização das reuniões do Comitê, emitindo, em
nome de seu Coordenador, as respectivas convocações;
b) secretariar os trabalhos do Comitê, lavrando as respectivas atas de reunião e/ou
pareceres; e
c)

manter organizados em arquivo os documentos do Comitê em livro próprio.

3.5.
Ressalvada a hipótese de conflito de interesses prevista nesse Regimento Interno,
todas as informações e documentos necessários ao cumprimento de suas atribuições serão

igualmente fornecidos ou disponibilizados a todos os membros em exercício do Comitê,de forma
simétrica e simultânea, não podendo qualquer deles dispor de informação não fornecida aos
demais para embasamento de seus respectivos posicionamentos/recomendações.
CAPÍTULO IV
REUNIÕES
4.1.
As reuniões do Comitê serão convocadas sempre que solicitado pelo Conselho de
Administração ou pela diretoria estatutária da Companhia para a análise de potencial Transação
com Partes Relacionadas e/ou sempre que se fizer necessário para o bom cumprimento das
atribuições desse Comitê em consonância com os melhores interesses da Companhia.
4.2.
As reuniões do Comitê serão presididas por seu Coordenador, sendo que a convocação
poderá ser realizada por meio eletrônico (e-mail), e sempre com pelo menos 03 (três) dias de
antecedência.
4.3.
As convocações deverão ser acompanhadas, sempre que possível, do material
necessário à análise e reflexão dos itens constantes da pauta, de modo a permitir o
posicionamento e recomendação dos membros do Comitê.
4.4.
Independente das formalidades de convocação serão regulares as reuniões a que
comparecerem todos os membros do Comitê.
4.4.1. A pauta das reuniões do Comitê será definida pelo Coordenador, podendo os demais
membros, entretanto, sugerir a inclusão de assuntos adicionais.
4.5.
As recomendações do Comitê serão emitidas de acordo com o entendimento da maioria
de seus membros.
4.6.
Os membros do Comitê deverão participar de, no mínimo, 75% (setenta e cinco por
cento) das reuniões realizadas em cada mandato.
4.7.
As reuniões poderão ocorrer de forma presencial, por teleconferência ou
videoconferência ou, ainda, por meio eletrônico (e-mail).
4.8.
Os membros do Conselho de Administração, diretores estatutários, empregados,
auditores internos, externos e consultores da Companhia poderão assistir às reuniões do Comitê
sempre que por esteconvocados, porém sem direito de emitir recomendações que é restrito aos
membros do Comitê.
4.9.
As atas de reuniões do Comitê, bem como os pareceres exarados por este, serão
devidamente lavrados em livro próprio, sem que haja necessidade de autenticação pelaJunta
Comercial competente, bastando que tal livro seja arquivado na sede da Companhia.

CAPÍTULO V
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
5.1.
Com o objetivo de aumentar continuamente a sua efetividade, o Conselho de
Administração deverá realizar, no mínimo a cada 1 (um) ano, a avaliação do Comitê de Auditoria
e do seu processo de funcionamento e a avaliação individual de seus membros.
5.1.1.
Será elegível para participar do processo de avaliação o membro do Comitê de
Auditoria que estiver na função por, pelo menos, 2 (duas) reuniões ordinárias desde a última
avaliação.
5.1.2.
A coordenação do processo de avaliação de desempenho é de responsabilidade
do Coordenador.
5.2.
Os resultados consolidados das avaliações Comitê serão disponibilizados a todos os
membros do Comitê e do Conselho de Administração. Os resultados das avaliações individuais
serão disponibilizados à pessoa em questão, ao Coordenador e ao Presidente do Conselho de
Administração.
CAPÍTULO VI
DEVERES E PRERROGATIVAS DO COMITÊ E DE SEUS MEMBROS
6.1.
Os membros do Comitê ficam sujeitos aos mesmos deveres dos membros da
administração da Companhia relativamente aos artigos 153, 154, 155 e 156 da Lei nº.
6.404/1976, do(s) Acordo(s) de Acionistas da Companhia, do Estatuto Social da Companhia, do
Código de Conduta da Companhia, das políticas internas da Companhiae desse Regimento.
6.2.
Os membros do Comitê, além de observar os deveres indicados acima, devem pautar
sua conduta por elevados padrões éticos, bem como observar e estimular as boas práticas de
governança corporativa na Companhia, não podendo divulgar a terceiros documentos ou
informações sobre seus negócios, devendo guardar sigilo sobre qualquer informação relevante,
privilegiada ou estratégica da Companhia, obtida em razão de seu cargo, bem como zelar para
que terceiros a ela não tenham acesso, sendo-lhe proibido valer-se da informação para obter,
para si ou para outrem, qualquer tipo de vantagem.
6.3.
Em relação à ocorrência de eventuais conflitos de interesse de membros do Comitê, o
membro em conflito de interesses deverá abster-se de participar das reuniões e/ou discussões
envolvendo matéria em relação à qual está conflitado, devendo, ainda, declarar ao Comitê a
extensão do conflito de seus interesses pessoais com os interessesda Companhia.
6.4.
Para o exercício de suas atribuições, o Comitê poderá solicitar a contratação, pela
Companhia, de especialistas externos.
6.5.
O Comitê deverá prestar contas de suas atividades ao Conselho, sempre que solicitado
por este.

CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1.
Os casos omissos neste Regimento Interno e eventuais dúvidas de interpretação serão
resolvidos pelo Coordenador, “ad referendum” do Conselho de Administração.
7.2
As violações dos termos do presente Regimento Interno serão examinadas pelo
Conselho de Administração, que adotará as medidas cabíveis.
7.3
Este Regimento Interno entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho e
somente poderá ser alterado por deliberação do Conselho de Administração, podendo ser
consultado no website de Relação com Investidores da Companhia (ri.alliar.com).
***
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ANEXO II
POLÍTICA DE TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
DA CENTRO DE IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A.
1. Objetivo e Aplicação

A presente POLÍTICA DE TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS ("Política") tem por
objetivo estabelecer as regras e os procedimentos a serem aplicados em todas as transações
envolvendo, de uma lado, a Companhia e Partes Relacionadas (conforme definido nesta Política)
ou em situações envolvendo conflito de interesses, com a finalidade de assegurar que as
decisões da Companhia sejam tomadas no melhor interesse da Alliar e de seus acionistas,
assegurando, ainda, transparência aos acionistas e ao mercado em geral e equidade de
tratamento com fornecedores e clientes, consoante as melhores práticas de governança
corporativa.
1.2.
Esta Política aplica-se a Companhia, todas as suas entidades controladas (diretas e
indiretas), seus funcionários, administradores, membros dos comitês de assessoramento, bem
como qualquer pessoa física ou jurídica que seja considerada Parte Relacionada nos termos
desta Política.
1.1.

Definições

2.

Para fins desta Política, é considerada "Parte Relacionada" a pessoa ou sociedade que
está relacionada com a Companhia e/ou qualquer de suas sociedades controladas, conforme
indicado a seguir:
2.1.

(i)

Uma pessoa, ou um Membro Próximo da Família desta pessoa, será uma Parte Relacionada da
Companhia, caso:

a.

tenha Controle pleno ou compartilhado da Companhia ou de qualquer de suas Subsidiárias;

b.

tenha Influência Significativa sobre a Companhia ou qualquer de suas Subsidiárias;

c.

seja Pessoa Chave da administração da Companhia, de qualquer de suas Subsidiárias ou do
Controlador da Companhia ou de qualquer de suas Subsidiárias.

(ii)

Na definição de parte relacionada, uma coligada inclui controladas dessa coligada e uma
entidade sob controle conjunto (joint venture) inclui controladas de entidade sob controle
compartilhado (joint venture). Portanto, por exemplo, a controlada de uma coligada e o
investidor que exerce influência significativa sobre a coligada são partes relacionadas um com

o outro.
(iii)

Uma sociedade será uma Parte Relacionada da Companhia se:

a.

a sociedade fizer parte do mesmo grupo econômico da Companhia ou de qualquer de suas
Subsidiárias;

b.

a sociedade for coligada, controlada ou controladora da Companhia ou de qualquer de suas
Subsidiárias;

c.

a sociedade e a Companhia ou qualquer de suas Subsidiárias estiverem sob o controle comum
ou controle conjunto (joint venture) de uma terceira sociedade ou de uma ou mais pessoas;

d.

a sociedade exercer Influência Significativa sobre a Companhia ou sofrer Influência
Significativa da Companhia;

e.

a sociedade for coligada, controlada em conjunto (joint venture) ou sob controle comum de
uma terceira sociedade pertencente ao mesmo grupo econômico da Companhia ou de
qualquer de suas Subsidiárias;

f.

a sociedade for controlada, direta ou indiretamente, ainda que sob controle conjunto (joint
venture), de qualquer pessoa referida no item 2.1 (i) “a” acima;

g.

qualquer pessoa identificada no item 2.1 (i) “a” acima exercer Influência Significativa sobre
tal sociedade ou for Pessoa Chave da administração de tal sociedade; ou

h.

a entidade, ou qualquer membro de grupo do qual ela faça parte, forneça serviços de pessoalchave da administração da entidade que reporta ou à controladora da entidade que reporta.
2.2.

Para os fins desta Política:

(i)

"Colaborador(es)" significa todos os colaboradores da Companhia, independentemente do seu
nível hierárquico, incluindo membros de conselhos e comitês, diretores, gerentes, empregados
e estagiários.

(ii)

"Condições de Mercado" são aquelas condições que respeitam o tratamento equitativo, a
transparência, a boa fé e a ética para com os participantes da transação, de forma a permitir
que estes possam apresentar suas propostas de negócio dentro das mesmas regras, práticas
de mercado, condições e premissas, com deveres e obrigações usualmente acordados com os
demais clientes e fornecedores de bens e/ou de serviços da Companhia, que não sejam Partes
Relacionadas.

(iii)

“Coligada” significa a sociedade sobre a qual a Companhia tem Influência Significativa e que
não se configura como Controlada ou Controlada em conjunto (joint venture).

(iv)

"Controle" é o poder de direcionar, direta ou indiretamente, a condução dos negócios e as
políticas financeiras e operacionais de uma entidade.

(v)

"Influência Significativa" é o poder de participar nas decisões financeiras e operacionais de
uma entidade, mas que não necessariamente caracterize o controle sobre essas decisões.
Influência Significativa pode ser obtida por meio de participação societária, disposições
estatuárias ou acordo de acionistas.

(vi)

"Membro Próximo da Família" são aqueles membros da família de determinada pessoa dos
quais se pode esperar que exerçam influência sobre tal pessoa ou que sejam influenciados por

tal pessoa, nos negócios desse membro com a entidade, tais como: (a) os filhos e/ou
dependentes de tal pessoa; (b) o cônjuge ou companheiro(a) de tal pessoa; (c) os filhos e/ou
dependentes do cônjuge ou companheiro(a) de tal pessoa; (d) os ascendentes consanguíneos
(tais como pais, avós, bisavós e etc) ou por afinidade (tais como padrastos, madrastas,
sogros(as)) de tal pessoa; (e) os parentes em linha colateral ou transversal, até o quarto grau,
de tal pessoa e as pessoas provenientes de um só tronco de tal pessoa, sem descenderem uma
da outra, nos termos do artigo 1.592, da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme
alterada (Código Civil Brasileiro).
(vii)

"Pessoas Chave" da administração de uma entidade são aqueles indivíduos que têm
autoridade e responsabilidade pelo planejamento, direção e controle das atividades de tal
entidade, direta ou indiretamente, incluindo qualquer administrador (em especial, os
membros do conselho de administração, os diretores executivos estatutários e os diretores
executivos) de tal entidade.

(viii)

“Subsidiária” significa, em relação à Companhia, qualquer pessoa jurídica que seja, direta ou
indiretamente, uma sociedade controlada pela Companhia (tendo o termo 'controlada' o
significado decorrente da definição de 'controle' prevista no artigo 116 da Lei de Sociedades
por Ações) ou, ainda qualquer pessoa cujo controle seja compartilhado entre a Companhia e
outros quotistas ou acionistas, entendendo-se por compartilhado o controle exercido por meio
de um acordo de quotistas ou acionistas, conforme sua natureza.

(ix)

"Subsidiária com Participação Relevante" significa qualquer pessoa jurídica cujo capital social
seja integralmente ou substancialmente detido pela Companhia, sendo certo que
'substancialmente' para fins dessa definição significa deter mais de 95% (noventa e cinco por
cento) do capital da entidade.

(x)

"Transação com Parte Relacionada" é a operação ou as operações nas quais haja a
transferência de recursos, serviços, direitos ou obrigações entre a Companhia e uma Parte
Relacionada, independentemente de ser cobrado um preço em contrapartida.
3.

Situações Envolvendo Conflitos de Interesses entre Partes Relacionadas

Para os fins da presente Política, será considerada uma "Situação de Conflito de
Interesses" quando uma pessoa ou um terceiro, mantendo qualquer forma de negócio com uma
Parte Relacionada, se encontrar envolvido em processo decisório em que tenha o poder de
influenciar e/ou direcionar o resultado deste processo decisório, assegurando um ganho e/ou
benefício para si, algum Membro Próximo da Família, sociedade por ele controlada ou terceiro
com o qual esteja envolvido, ou ainda, esteja em situação que possa interferir na sua capacidade
de julgamento, inclusive por meio da utilização de cargo, função ou informações confidenciais.
3.1.

No caso da Companhia, as Situações de Conflitos de Interesses incluirão aquelas nas
quais os objetivos ou motivações dos tomadores de decisão, por qualquer razão, possam não
estar alinhados aos objetivos e aos interesses da Companhia, suas Subsidiárias e seus acionistas
em matérias específicas.
3.2.

Tendo em vista o disposto no item 3.2 acima, a Companhia busca, por meio da presente
Política, assegurar que todas as decisões envolvendo a Companhia que possam conferir um
benefício privado a qualquer de seus acionistas, administradores, membros de comitês de
assessoramento, familiares, entidades ou pessoas a eles relacionadas, sejam tomadas com total
3.3.

lisura, respeitando o interesse da Companhia, suas Subsidiárias e seus acionistas.
Regras Para Decisões Envolvendo Transações Com Partes Relacionadas

4.

Os acionistas da Companhia e as Pessoas Chave deverão informar ao Comitê de
Transações com Partes Relacionadas sobre quaisquer transações entre elas (ou os respectivos
Membros Próximos da Família) e a Companhia de que tenham ciência. Caso a transação
informada constitua de fato uma Transação com Parte Relacionada, de acordo com julgamento
a ser realizado pelo Comitê de Transações com Partes Relacionadas, a referida transação será
submetida aos procedimentos desta Política.
4.1.

Toda Transação com Parte Relacionada ou alteração de Transação com Parte
Relacionada deve obedecer às seguintes diretrizes gerais:
4.2.

(i)

Ser realizada em Condições de Mercado;

(ii) Ter observado e cumprido todos os requisitos das políticas internas de contratação
estabelecidas pela Companhia;
(iii)

Ser previamente aprovada, conforme o disposto a seguir:

a. Compete à Assembleia Geral aprovar as Transações com Partes Relacionadas que
correspondam a mais de 50% (cinquenta por cento) do valor dos ativos totais da companhia
constantes do último balanço aprovado;
b. Compete ao Conselho de Administração da Companhia aprovar toda e qualquer
transação entre a Companhia e Partes Relacionadas, excetuadas (i) as transações previstas
no item a acima; e (ii) as transações envolvendo as Subsidiárias com Participações Relevantes;
e
c. Compete à Diretoria da Companhia aprovar toda e qualquer transação envolvendo a
Companhia e as Subsidiárias com Participação Relevante ou entre as Subsidiárias com
Participação Relevante.
(iv) Previamente à sua contratação ou alteração, toda e qualquer Transação com Parte
Relacionada deve ser informada ao Comitê de Transações com Partes Relacionadas da
Companhia para que este órgão:
a. realize a sua prévia avaliação com o objetivo de definir a sua recomendação quanto à
respectiva Transação com Parte Relacionada;
b. informe aos órgãos da administração da Companhia responsáveis pela aprovação da
respectiva Transação com Parte Relacionada acerca das eventuais orientações adicionais
para que a Transação com Parte Relacionada atenda a presente Política, considerando-se o
caso específico; e
c. recomende a sua aprovação ou rejeição pelo órgão da administração competente,
conforme o caso específico.
(v)
Na informação ao Comitê de Transações com Partes Relacionadas da Companhia, devem
ser fornecidos:
a. os detalhes da operação que pode configurar uma Transação com Parte Relacionada,
incluindo valores (reais ou estimados), direitos e obrigações envolvidos;

b. a identificação das Partes Relacionadas envolvidas, bem como de quaisquer outras
partes envolvidas na respectiva operação, incluindo detalhes sobre o tipo de relação
existente e interesse da Parte Relacionada na transação;
c. os documentos que comprovam que a operação atenda ou venha a atender aos itens
4.2 (i) e (ii) acima, devendo ainda ser acompanhadas de notas técnicas para a deliberação dos
órgãos colegiados responsáveis pela aprovação da respectiva operação;
d. indicação se a operação deverá ser divulgada publicamente com base nas regras
aplicáveis à Companhia ou não, incluindo, mas não se limitando, ao disposto no artigo 30,
XXXIII, da Instrução CVM nº 480/2009, conforme alterada;
e.

indicação se a operação violará restrições contidas em contratos da Companhia; e

f. indicação se a operação afetará ou poderá vir a afetar a independência de qualquer
administrador independente.
(vi) Ser divulgada pela Companhia, de acordo com as leis e normas vigentes para estas
operações, inclusive nas respectivas demonstrações financeiras e no Formulário de Referência,
em qualquer caso, se requerido pelas regras aplicáveis; e
(vii) Quando constituir fato ou ato relevante, ser divulgada de acordo com a regulamentação
pertinente da CVM.
As negociações pela Companhia envolvendo Transações com Partes Relacionadas
deverão ser conduzidas por consultoria independente, de referência e renome no mercado e de
atuação e reconhecimento nacionais e/ou internacionais.
4.3.

5.

Responsabilidade

Conselho de Administração. Além das demais atribuições impostas pela legislação
aplicável, compete ao Conselho de Administração da Companhia:
5.1.

(i)

Aprovar Transações com Partes Relacionadas, nos termos nessa Política;

(ii)

Aprovar e revisar a Política e suas alterações para adequá-la a sua finalidade;

(iii) Analisar e questionar a Diretoria da Companhia sempre que entender que a Política não
esteja sendo devidamente aplicada; e
(iv) Sempre que entender que uma Transação com Parte Relacionada configure ato ou fato
relevante, encaminhar solicitação ao Diretor de Relações com Investidores para que se
promova a ampla divulgação da referida Transação com Parte Relacionada.
Diretoria. A Diretoria da Companhia deve cumprir e executar a presente Política,
aprovando as Transações com Partes Relacionadas conforme sua alçada de competência
prevista nesta Política, bem como os processos para monitoramento e divulgação dos termos
desta Política no âmbito dos processos que estejam sob sua responsabilidade.
5.2.

(i)
Diretor Presidente. O Diretor Presidente da Companhia deve assegurar que a Política
esteja sendo cumprida no âmbito da Companhia.
(ii) Diretor Vice-Presidente Administrativo Financeiro. O Diretor Vice-Presidente
Administrativo Financeiro da Companhia deverá zelar para que as Transações com Partes
Relacionadas sejam devidamente divulgadas e registradas nas respectivas demonstrações

financeiras, em conformidade com as normas e leis vigentes. Além disso, o Diretor VicePresidente Administrativo Financeiro da Companhia deverá tomar medidas para que não seja
efetuado qualquer pagamento a quaisquer Partes Relacionadas, que não decorra de contrato
celebrado nos termos e em atendimento aos termos desta Política.
(iii) Diretor de Relações com Investidores. O Diretor de Relações com Investidores da
Companhia deverá zelar (i) para que sempre que uma Transação com Parte Relacionada for
considerada fato ou ato relevantes, seja promovida a devida divulgação desta transação, em
atendimento às leis e normas vigentes; (ii) pela divulgação das Transações com Partes
Relacionadas que se enquadrem no disposto no artigo 1º do Anexo 30-XXXIII da Instrução CVM
n° 480/2009, na forma prevista em tal Instrução; e (iii) pela divulgação das informações
pertinentes nas demonstrações financeiras da Companhia, Formulário de Referência da CVM,
além de qualquer outra divulgação obrigatória nos termos da legislação e regulamentação
aplicável.
Área Jurídica. Caberá ao departamento jurídico da Companhia, sempre que solicitado,
assessorar o Comitê de Transações com Partes Relacionadas, Conselho de Administração e/ou a
Diretoria da Companhia na análise das informações e documentos relacionados às Transações
com Partes Relacionadas.
5.3.

Comitê de Transações com Partes Relacionadas. Compete ao Comitê de Transações com
Partes Relacionadas, além de outras atribuições que possam ser definidas pelo Conselho de
Administração da Companhia ou pelo Regimento Interno do Comitê de Transações com Partes
Relacionadas:
5.4.

(i)
Tomar as medidas previstas no item 4.2, (iv), podendo solicitar aos órgãos da
administração quaisquer informações adicionais que julgar necessárias com relação à
determinada Transação com Parte Relacionada;
(ii) Analisar, periodicamente, o cumprimento desta Política e das demais políticas de
contratação da Companhia, emitindo, conforme a necessidade, eventuais recomendações e
melhorias no processo de governança corporativa da Companhia;
(iii) Analisar e emitir opinião ao Conselho de Administração sobre transações com partes
relacionadas; e
(iv)
6.

Cumprir e atuar como guardião da política de transações com partes relacionadas.
Obrigação de Divulgação

De modo a assegurar a transparência do processo aos acionistas, aos investidores e ao
mercado em geral, e em conformidade com as normas e leis aplicáveis, incluindo a Lei nº
6.404/76 e regulamentações da CVM, as Transações com Partes Relacionadas deverão ser
divulgadas pela Companhia, fornecendo detalhes suficientes para identificação das Partes
Relacionadas e de quaisquer condições essenciais ou não estritamente comutativas inerentes a
essas transações, promovendo a adequada informação aos acionistas da Companhia.
6.1.

A divulgação das Transações com Partes Relacionadas deve ser realizada de forma clara
e precisa, em atendimento a legislação e regulamentação aplicáveis, incluindo as normas da
CVM, às regras do Regulamento de Listagem do Novo Mercado de Governança Corporativa da
B3, e demais regulamentações dos órgãos reguladores.
6.2.

7.

Transações Vedadas

7.1.

São vedadas as Transações com Partes Relacionadas que:

(i)
Não sejam realizadas em condições comutativas ou com pagamento compensatório
adequado compatível com Condições de Mercado;
(ii) Tenham por objeto a concessão direta de empréstimos ou operações de mútuo ou
prestação de garantia (aval/fiança) (a) aos administradores e membros dos conselhos fiscal ou
administrativo ou comitês, estatuários ou não, e seus respectivos suplentes, bem como aos
respectivos cônjuges, companheiros(as), descendentes ou descendentes dos respectivos
cônjuges ou companheiros(as); (b) aos parentes, até o 4º (quarto) grau, das pessoas
mencionadas no ponto anterior; e/ou (c) aos acionistas, pessoas naturais ou jurídica, ou
pessoas jurídicas de cujo capital participem com mais de 5% (cinco por cento), quaisquer
administradores da Companhia e seus respectivos suplentes, bem como seus cônjuges
companheiros(as), descendentes ou descendentes dos respectivos cônjuges ou
companheiros(as) e respectivos parentes até o 4º (quarto) grau;
(iii)
Tenham por objeto a prestação de serviços com remuneração por meio da cobrança
de taxa de gestão (management fee);
(iv)
Tenham por objeto a prestação de serviços com cláusula de remuneração baseada em
medida de desempenho econômico operacional da Companhia, tal como faturamento, receita,
geração operacional de caixa (EBITDA), lucro líquido ou do valor de mercado, ou que de outra
forma envolvam remuneração não justificável ou desproporcional em termos de geração de
valor para a Companhia; e
(v)
Tenha recebido voto ou parecer contrário de todos os conselheiros independentes
integrantes do Conselho de Administração da Companhia.
Será vedada, também, a participação de Pessoas Chave da administração e quaisquer
outros funcionários da Companhia, em negócios de natureza particular ou pessoal que
interfiram ou conflitem com os interesses da Companhia, ou que resultem da utilização de
informações confidenciais obtidas em razão do exercício do cargo ou função que ocupem na
Companhia.
7.2.

8.

Regras Aplicáveis às Situações de Conflito de Interesses com Partes Relacionadas

A presente Política visa a estabelecer normas e procedimentos para assegurar que, em
Situações de Conflito de Interesses entre Partes Relacionadas, as decisões da Companhia sejam
tomadas visando aos interesses e objetivos da Companhia e de todos os acionistas, dando a
adequada transparência a toda e qualquer Situação de Conflito de Interesses.
8.1.

Sempre que uma Pessoa Chave da administração da Companhia tiver interesse
conflitante com o da Companhia, tal Pessoa Chave deverá deixar de participar do processo
decisório envolvendo a operação social, negócio ou transação que representar uma Situação de
Conflito de Interesses, manifestando imediatamente seu conflito de interesses.
8.2.

(i)
A ausência de manifestação voluntária de uma Pessoa Chave da administração da
Companhia com relação à existência de uma Situação de Conflito de Interesses será
considerada uma violação aos princípios de governança corporativa e a esta Política, devendo
tal ato ser levado ao conhecimento do Comitê de Transações com Partes Relacionadas da

Companhia, que emitirá opinião a respeito da conveniência e recomendação, aos órgãos
competentes da administração da Companhia, acerca da aplicação de eventuais penalidades.
(ii) Sem prejuízo do previsto acima, qualquer pessoa poderá manifestar-se e informar ao
Comitê de Transações com Partes Relacionadas acerca da existência de uma Situação de
Conflito de Interesses envolvendo uma Pessoa Chave da administração da Companhia.
(iii) Tratando-se de Pessoa Chave que seja membro integrante de órgão colegiado da
Companhia, este deve ausentar-se das discussões sobre o tema e abster-se de votar, bem
como abster-se de manifestar- se, influenciar ou interferir de qualquer forma no respectivo
processo decisório.
a. Se, dentre as matérias discutidas em determinada reunião de tal órgão colegiado,
existirem outras matérias que não ensejem uma Situação de Conflito de Interesses
envolvendo uma Pessoa Chave, a respectiva Pessoa Chave poderá exclusivamente participar
na discussão e votação da matéria que não ensejar uma Situação de Conflito de Interesses.
b. A manifestação da existência da Situação de Conflito de Interesses e a subsequente
abstenção da Pessoa Chave envolvida deverão constar expressamente da ata da respectiva
reunião do órgão colegiado, com descrição detalhada da natureza e da extensão da Situação
de Conflito de Interesses. Poderá a Pessoa Chave envolvida solicitar ao secretário da reunião
que seja incluída uma declaração onde conste sua abstenção na discussão e na votação de
determinada matéria, constando ainda o local, data e hora da reunião realizada e outras
informações que possam identificar a matéria discutida ou identificar a respectiva reunião. A
deliberação tomada com o voto da Pessoa Chave envolvida acerca de qualquer aspecto
relacionado a uma Situação de Conflito de Interesses será anulável.
(iv) No caso de Pessoa Chave que não seja membro integrante de órgão colegiado da
Companhia, tal Pessoa Chave deverá, com relação à determinada Situação de Conflito de
Interesses em que esteja envolvida, abster-se de se manifestar, influenciar ou interferir no
respectivo processo decisório. A Pessoa Chave envolvida deverá mencionar e informar a
existência da Situação de Conflito de Interesses ao Comitê de Finanças e ao órgão colegiado
competente, descrevendo a natureza e a extensão da respectiva Situação de Conflito de
Interesses. O registro da existência da Situação de Conflito de Interesses deverá ser feito por
escrito e deverá constar na forma de anexo à nota técnica de deliberação do assunto a ser
aprovado pelo órgão colegiado competente.
9.

Adesão à Política

Todos os Colaboradores deverão assinar um Termo de Anuência a esta Política, na forma
do Anexo I, afirmando que receberam, leram e se comprometem a seguir e respeitar a presente
Política.
9.1.

Os Colaboradores e as demais Pessoas Chave da administração da Companhia deverão
respeitar as normas, políticas, procedimentos e processos estabelecidos na presente Política,
sendo-lhes vedado interferir no processo decisório da Companhia de forma a influenciar na
contratação de Transações com Partes Relacionadas ou em quaisquer Situações de Conflito de
Interesses.
9.2.

10.

Penalidades

As violações à presente Política serão encaminhadas ao Comitê de Transações com
Partes Relacionadas, que, sem prejuízo de eventuais penalidades previstas na legislação e
regulamentação aplicável, deverá, conforme aplicável, recomendar ao Conselho de
Administração da Companhia, que sejam aplicadas eventuais penalidades aos envolvidos.
Caberá ao Conselho de Administração da Companhia aprovar a aplicação das penalidades
cabíveis, alertando, ainda, que certas condutas poderão constituir crime, sujeitando os
responsáveis às penas previstas na legislação vigente.
10.1.

Dentre as penalidades previstas em caso de descumprimento desta Política estão
advertências, suspensões, demissões por justa causa dos funcionários envolvidos ou
desligamento ou destituição de administradores, conforme aplicável.
10.2.

Antes da aplicação de qualquer penalidade pelos órgãos competentes da administração
da Companhia, conforme recomendação aprovada pelo Comitê de Transações com Partes
Relacionadas, será garantido direito de defesa ao respectivo funcionário, membro de comitês
de assessoramento ou administrador envolvido.
10.3.

11.

Vigência e Revisão da Política

A presente Política entrará em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho de
Administração da Companhia e somente poderá ser alterada mediante deliberação e aprovação
do Conselho de Administração da Companhia.
11.1.

O Comitê de Transações com Partes Relacionadas poderá recomendar ao Conselho de
Administração a revisão da Política, de acordo com as alterações estatutárias, legislativas ou
regulamentares a que a Companhia estiver sujeita, assim como para aprimorar as práticas de
governança corporativa de suas normas e procedimentos e as encaminhará para aprovação do
Conselho de Administração da Companhia. Os casos omissos serão decididos pelo Conselho de
Administração.
11.2.

Após aprovada pelo Conselho de Administração, esta Política será amplamente
divulgada internamente pela Companhia, bem como será protocolada nos órgãos reguladores
do mercado de capitais (CVM e B3) e colocada à disposição dos acionistas, investidores e do
mercado em geral, por meio da sua divulgação no website de Relação com Investidores da
Companhia (ri.alliar.com).
11.3.

***

ANEXO I à
Política de Transações com Partes Relacionadas da Centro de Imagem Diagnósticos S.A.
TERMO DE ANUÊNCIA À POLÍTICA DE TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
Pelo presente instrumento, o(a) Sr(a). [NOME COMPLETO], [NACIONALIDADE], [ESTADO CIVIL],
[PROFISSÃO], portador(a) da carteira de identidade nº [...], inscrito(a) no CPF sob o nº [...], com
endereço comercial na [ENDEREÇO], nº [...] ("Declarante"), na qualidade de integrante da
administração e/ou de comitê de assessoramento e/ou Pessoa Chave da Centro de Imagem
Diagnósticos S.A., sociedade anônima de capital aberto, com sede na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Alameda Vicente Pinzon, nº 51, conjunto 301, Central Vila Olímpia, Vila
Olímpia, CEP 04547-130, inscrita no CNPJ sob o nº 42.771.949/0018-83 ("Companhia"), no cargo
de [CARGO], vem, por meio deste Termo de Anuência, declarar:
(i)

ter recebido cópia da Política de Transações com Partes Relacionadas da Companhia
("Política"); e

(ii)

ter conhecimento do inteiro teor da referida Política e estar de pleno acordo com suas
normas, comprometendo-se a cumpri-las fielmente em todas as suas atividades,
durante toda a vigência de seu contrato ou de seu relacionamento profissional com a
Companhia (conforme definido na referida Política) e após o encerramento do seu
vínculo profissional com a Companhia nas hipóteses previstas.

O(A) Declarante firma o presente Termo de Anuência em 2 (duas) vias de igual teor e conteúdo,
na presença das 2 (duas) testemunhas abaixo assinadas.
[LOCAL], [DATA]
[NOME COMPLETO]

Testemunhas:

Nome:
RG:
CPF:

Nome:
RG:
CPF:

CENTRO DE IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A.
CNPJ/ME nº 42.771.949/0018-83
NIRE nº 3530051760-1
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Companhia aberta
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2022
ANEXO III
REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ DE MAKETING E DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS
DA CENTRO DE IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A.
CAPÍTULO I
COMITÊ DE MAKETING E DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS
1.1.
O Comitê de Marketing e Desenvolvimento de Negócios ("Comitê") da Centro de
Imagem Diagnósticos S.A. (“Companhia”) é um órgão colegiado não estatutário e não
deliberativo, de assessoramento ao Conselho de Administração da Companhia.
1.2.
O funcionamento, a apresentação de pareceres e de recomendações do Comitê ao
Conselho de Administração serão regulados por este Regimento Interno (“Regimento”).
1.3.
Na execução de suas responsabilidades, o Comitê manterá relacionamento efetivo
com a administração da Companhia, com o intuito de obter as informações pertinentes e os
subsídios eventualmente necessários para a emissão de relatórios de recomendação de sua
competência.
CAPÍTULO II
COMPOSIÇÃO E FUNCIONAMENTO
2.1.
O Conselho de Administração da Companhia elegerá os membros do Comitê e seu
Coordenador.
2.2.
O Comitê será composto por, no mínimo, 03 (três) membros, sendo preferencialmente
conselheiros independentes.
2.3.
Aos membros do Comitê será outorgado mandato unificado de dois anos coincidindo
com o mandato dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
2.4.
O Conselho de Administração poderá eleger ou destituir membros do Comitê a
qualquer tempo.
2.5.

A função de membro do Comitê é indelegável.

2.6.
No caso de vacância de membro do Comitê, em decorrência de destituição, renúncia,
morte, impedimento comprovado, invalidez ou perda do mandato ou outras hipóteses
previstas em lei, o Conselho de Administração deverá promover a indicação do substituto para
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completar o mandato do substituído.
2.7.
Não haverá qualquer hierarquia entre os membros do Comitê, os quais não terão, em
conjunto ou isoladamente, qualquer atribuição na administração da Companhia e nem
poderão representá-la na prática de quaisquer atos.
2.8.
Aos membros do Comitê é vedado o recebimento, direto ou indireto, de qualquer
remuneração por parte da Companhia e/ou de suas subsidiárias, controladas, coligadas e/ou
sob controle comum, em decorrência de contratações para prestação de serviços,
fornecimento de produtos ou operações de qualquer outra natureza, excetuados: (i) a
remuneração auferida pelo exercício da função de membro do Comitê, no montante fixado
pelo Conselho; (ii) a remuneração auferida a título de pró labore em contrapartida ao exercício
de certas funções para a Companhia e/ou para suas subsidiárias, controladas, coligadas e/ou
sob controle comum; (iii) valores recebidos a título de dividendos, juros sobre capital próprio
e/ou de distribuição de resultados a qualquer título, e; (iv) os montantes fixos decorrentes de
planos de aposentadoria por serviços prestados à Companhia, desde que desvinculados da
continuidade do exercício de seu cargo no Comitê.
2.9.
O Comitê funcionará em caráter permanente reportando-se ao Conselho de
Administração da Companhia.
CAPÍTULO III
ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES
3.1.
O Comitê, terá as seguintes atribuições e responsabilidades, além de outras
estabelecidas pelo Conselho e/ou contidas neste Regimento:
a)

atuar como fórum de discussões e sugestões sobre geração de valor da Companhia;

b)
propor diretrizes para fortalecimento do negócio, institucional e de suas marcas
regionais;
c)

monitorar a performance comercial, produtos e marcas da Companhia;

d)

sugerir novas oportunidades comerciais;

e)

apoiar a administração revisão periódica comercial da Companhia;

f)
proposições para desenvolvimento dos mercados: setor público, operadoras de saúde
e particulares (cartão saúde); e
g)

desenvolvimento de novos negócios.

3.2.
O Coordenador será responsável pela supervisão e organização administrativa do
Comitê, competindo-lhe, com o auxílio do Secretário, a preparação, a organização, a
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elaboração e a distribuição das agendas, das atas das reuniões e das informações/documentos
necessários para a discussão das matérias constantes da pauta da reunião. O Coordenador será
responsável, ainda, pelo encaminhamento das recomendações do Comitê ao Conselho de
Administração da Companhia, que as receberá na pessoa do seu Presidente.
3.3.

O Secretário do Comitê terá as seguintes atribuições:

a)
prover todo o apoio logístico para a realização das reuniões do Comitê, emitindo, em
nome de seu Coordenador, as respectivas convocações;
b)
secretariar os trabalhos do Comitê, lavrando as respectivas atas de reunião e/ou
pareceres; e
c)

manter organizados em arquivo os documentos do Comitê em livro próprio.

3.4.
Ressalvada a hipótese de conflito de interesses prevista nesse Regimento, todas as
informações e documentos necessários ao cumprimento de suas atribuições serão igualmente
fornecidos ou disponibilizados a todos os membros em exercício do Comitê, de forma simétrica
e simultânea, não podendo qualquer deles dispor de informação não fornecida aos demais
para embasamento de seus respectivos posicionamentos/recomendações.
CAPÍTULO IV
REUNIÕES
4.1.
As reuniões do Comitê serão convocadas sempre que solicitado pelo Conselho e/ou
sempre que se fizer necessário para o bom cumprimento das atribuições desse Comitê em
consonância com os melhores interesses da Companhia.
4.2.
As reuniões do Comitê serão presididas por seu Coordenador, sendo que a convocação
poderá ser realizada por meio eletrônico (e-mail), e sempre com pelo menos 03 (três) dias de
antecedência.
4.3.
As convocações deverão ser acompanhadas, sempre que possível, do material
necessário à análise e reflexão dos itens constantes da pauta, de modo a permitir o
posicionamento e recomendação dos membros do Comitê.
4.4.
Independente das formalidades de convocação serão regulares as reuniões a que
comparecerem todos os membros do Comitê.
4.5.
A pauta das reuniões do Comitê será definida pelo Coordenador, podendo os demais
membros, entretanto, sugerir a inclusão de assuntos adicionais.
4.6.
As recomendações do Comitê serão emitidas de acordo com o entendimento da
maioria de seus membros.
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4.7.
Os membros do Comitê deverão participar de, no mínimo, 75% (setenta e cinco por
cento) das reuniões realizadas em cada mandato.
4.8.
As reuniões poderão ocorrer de forma presencial, por teleconferência ou
videoconferência ou, ainda, por meio eletrônico (e-mail).
4.9.
Os demais Conselheiros, Diretores, empregados, auditores internos, externos e
consultores da Companhia poderão assistir as reuniões do Comitê sempre que por este
convocados, porém sem direito de emitir recomendações que é restrito aos membros do
Comitê.
4.10. As atas de reuniões do Comitê, bem como os pareceres exarados por este, serão
devidamente lavrados em livro próprio, sem que haja necessidade de autenticação pela Junta
Comercial competente, bastando que tal livro seja arquivado na sede da Companhia.
CAPÍTULO V
DEVERES E PRERROGATIVAS DO COMITÊ E DE SEUS MEMBROS
5.1.
Os membros do Comitê ficam sujeitos aos mesmos deveres dos membros da
administração da Companhia relativamente aos artigos 153, 154, 155 e 156 da Lei nº
6.404/1976, do(s) Acordo(s) de Acionistas da Companhia, do Estatuto Social da Companhia, do
Código de Conduta e Ética da Companhia, das políticas internas da Companhia e desse
Regimento.
5.2.
Os membros do Comitê, além de observar os deveres indicados acima, devem pautar
sua conduta por elevados padrões éticos, bem como observar e estimular as boas práticas de
governança corporativa na Companhia, não podendo divulgar a terceiros documentos ou
informações sobre seus negócios, devendo guardar sigilo sobre qualquer informação
relevante, privilegiada ou estratégica da Companhia, obtida em razão de seu cargo, bem como
zelar para que terceiros a ela não tenham acesso, sendo- lhe proibido valer-se da informação
para obter, para si ou para outrem, qualquer tipo de vantagem.
5.3.
Em relação à ocorrência de eventuais conflitos de interesse de membros do Comitê, o
membro em conflito de interesses deverá abster-se de participar das reuniões e/ou discussões
envolvendo matéria em relação à qual está conflitado, devendo, ainda, declarar ao Comitê a
extensão do conflito de seus interesses pessoais com os interesses da Companhia.
5.4.
Para o exercício de suas atribuições, o Comitê poderá solicitar a contratação, pela
Companhia, de especialistas externos.
5.5.
O Comitê deverá prestar contas de suas atividades ao Conselho, sempre que solicitado
por este.
CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
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6.1.
Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pelo Coordenador, ad referendum
do Comitê.
6.2.
Este Regimento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho e será
arquivado na sede da Companhia.

***

CENTRO DE IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A.
CNPJ/ME nº 42.771.949/0018-83
NIRE nº 3530051760-1
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Companhia aberta
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2022
ANEXO IV
REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ DE FINANÇAS
DA CENTRO DE IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A.
CAPÍTULO I
COMITÊ DE FINANÇAS
1.1.
O Comitê de Finanças ("Comitê") da Centro de Imagem Diagnósticos S.A.
(“Companhia”) é um órgão colegiado não estatutário e não deliberativo, de assessoramento ao
Conselho de Administração da Companhia.
1.2.
O funcionamento, a apresentação de pareceres e de recomendações do Comitê
ao Conselho de Administração serão regulados por este Regimento Interno (“Regimento”).
1.3.
Na execução de suas responsabilidades, o Comitê manterá relacionamento
efetivo com a administração da Companhia, com o intuito de obter as informações pertinentes
e os subsídios eventualmente necessários para a emissão de relatórios de recomendação de sua
competência.
CAPÍTULO II
COMPOSIÇÃO E FUNCIONAMENTO
2.1.
O Conselho de Administração da Companhia elegerá os membros do Comitê e
seu Coordenador.
2.2.
O Comitê será composto por, no mínimo, 03 (três) membros, sendo
preferencialmente, conselheiros independentes.
2.3.
Aos membros do Comitê será outorgado mandato unificado de dois anos
coincidindo com o mandato dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
2.4.
O Conselho de Administração poderá eleger ou destituir membros do Comitê a
qualquer tempo.
2.5.
A função de membro do Comitê é indelegável.
2.6.
No caso de vacância de membro do Comitê, em decorrência de destituição,
renúncia, morte, impedimento comprovado, invalidez ou perda do mandato ou outras
hipóteses previstas em lei, o Conselho de Administração deverá promover a indicação do
substituto para completar o mandato do substituído.
2.7.
Não haverá qualquer hierarquia entre os membros do Comitê, os quais não
terão, em conjunto ou isoladamente, qualquer atribuição na administração da Companhia e
nem poderão representá-la na prática de quaisquer atos.
2.8.

Aos membros do Comitê é vedado o recebimento, direto ou indireto, de
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qualquer remuneração por parte da Companhia e/ou de suas subsidiárias, controladas,
coligadas e/ou sob controle comum, em decorrência de contratações para prestação de
serviços, fornecimento de produtos ou operações de qualquer outra natureza, excetuados: (i) a
remuneração auferida pelo exercício da função de membro do Comitê, no montante fixado pelo
Conselho; (ii) a remuneração auferida a título de pró labore em contrapartida ao exercício de
certas funções para a Companhia e/ou para suas subsidiárias, controladas, coligadas e/ou sob
controle comum; (iii) valores recebidos a título de dividendos, juros sobre capital próprio e/ou de
distribuição de resultados a qualquer título, e; (iv) os montantes fixos decorrentes de planos de
aposentadoria por serviços prestados à Companhia, desde que desvinculados da continuidade
do exercício de seu cargo no Comitê.
2.9.
O Comitê funcionará em caráter permanente reportando-se ao Conselho de
Administração da Companhia.
CAPÍTULO III
ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES
3.1.
O Comitê, terá as seguintes atribuições e responsabilidades, além de outras
estabelecidas pelo Conselho e/ou contidas neste Regimento:
a)
proposição de fundamentos e metas para elaboração do plano orçamentário
anual;
b)
acompanhamento dos desvios, proposição de ações corretivas;
c)
acompanhamento do desempenho da companhia no mercado de capitais
(trajetória de companhias comparáveis, composição dos investidores, DREs comparativos das
unidades e consolidado, resultados das categorias de serviços e consolidado; análise das
estruturas de custos variáveis e de SG&A e critérios de precificação);
d)
avalição de CAPEX, ex-ante e ex-post;
3.2.
O Coordenador será responsável pela supervisão e organização administrativa
do Comitê, competindo-lhe, com o auxílio do Secretário, a preparação, a organização, a
elaboração e a distribuição das agendas, das atas das reuniões e das informações/documentos
necessários para a discussão das matérias constantes da pauta da reunião. O Coordenador será
responsável, ainda, pelo encaminhamento das recomendações do Comitê ao Conselho de
Administração da Companhia, que as receberá na pessoa do seu Presidente.
3.3.
O Secretário do Comitê terá as seguintes atribuições:
a)
prover todo o apoio logístico para a realização das reuniões do Comitê, emitindo,
em nome de seu Coordenador, as respectivas convocações;
b)
secretariar os trabalhos do Comitê, lavrando as respectivas atas de reunião e/ou
pareceres; e
c)
manter organizados em arquivo os documentos do Comitê em livro próprio.
3.4.
Ressalvada a hipótese de conflito de interesses prevista nesse Regimento, todas
as informações e documentos necessários ao cumprimento de suas atribuições serão
igualmente fornecidos ou disponibilizados a todos os membros em exercício do Comitê, de
forma simétrica e simultânea, não podendo qualquer deles dispor de informação não fornecida
aos demais para embasamento de seus respectivos posicionamentos/recomendações.
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CAPÍTULO IV
REUNIÕES
4.1.
As reuniões do Comitê serão convocadas sempre que solicitado pelo Conselho
e/ou sempre que se fizer necessário para o bom cumprimento das atribuições desse Comitê em
consonância com os melhores interesses da Companhia.
4.2.
As reuniões do Comitê serão presididas por seu Coordenador, sendo que a
convocação poderá ser realizada por meio eletrônico (e-mail), e sempre com pelo menos 03
(três) dias de antecedência.
4.3.
As convocações deverão ser acompanhadas, sempre que possível, do material
necessário à análise e reflexão dos itens constantes da pauta, de modo a permitir o
posicionamento e recomendação dos membros do Comitê.
4.4.
Independente das formalidades de convocação serão regulares as reuniões a que
comparecerem todos os membros do Comitê.
4.5.
A pauta das reuniões do Comitê será definida pelo Coordenador, podendo os
demais membros, entretanto, sugerir a inclusão de assuntos adicionais.
4.6.
As recomendações do Comitê serão emitidas de acordo com o entendimento da
maioria de seus membros.
4.7.
Os membros do Comitê deverão participar de, no mínimo, 75% (setenta e cinco
por cento) das reuniões realizadas em cada mandato.
4.8.
As reuniões poderão ocorrer de forma presencial, por teleconferência ou
videoconferência ou, ainda, por meio eletrônico (e-mail).
4.9.
Os demais Conselheiros, Diretores, empregados, auditores internos, externos e
consultores da Companhia poderão assistir as reuniões do Comitê sempre que por este
convocados, porém sem direito de emitir recomendações que é restrito aos membros do
Comitê.
4.10.
As atas de reuniões do Comitê, bem como os pareceres exarados por este, serão
devidamente lavrados em livro próprio, sem que haja necessidade de autenticação pela Junta
Comercial competente, bastando que tal livro seja arquivado na sede da Companhia.
CAPÍTULO V
DEVERES E PRERROGATIVAS DO COMITÊ E DE SEUS MEMBROS
5.1.
Os membros do Comitê ficam sujeitos aos mesmos deveres dos membros da
administração da Companhia relativamente aos artigos 153, 154, 155 e 156 da Lei nº
6.404/1976, do(s) Acordo(s) de Acionistas da Companhia, do Estatuto Social da Companhia, do
Código de Conduta e Ética da Companhia, das políticas internas da Companhia e desse
Regimento.
5.2.
Os membros do Comitê, além de observar os deveres indicados acima, devem
pautar sua conduta por elevados padrões éticos, bem como observar e estimular as boas práticas de
governança corporativa na Companhia, não podendo divulgar a terceiros documentos ou
informações sobre seus negócios, devendo guardar sigilo sobre qualquer informação relevante,
privilegiada ou estratégica da Companhia, obtida em razão de seu cargo, bem como zelar para
que terceiros a ela não tenham acesso, sendo- lhe proibido valer-se da informação para obter,
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para si ou para outrem, qualquer tipo de vantagem.
5.3.
Em relação à ocorrência de eventuais conflitos de interesse de membros do
Comitê, o membro em conflito de interesses deverá abster-se de participar das reuniões e/ou
discussões envolvendo matéria em relação à qual está conflitado, devendo, ainda, declarar ao
Comitê a extensão do conflito de seus interesses pessoais com os interesses da Companhia.
5.4.
Para o exercício de suas atribuições, o Comitê poderá solicitar a contratação,
pela Companhia, de especialistas externos.
5.5.
O Comitê deverá prestar contas de suas atividades ao Conselho, sempre que
solicitado por este.
CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
6.1.
Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pelo Coordenador, ad
referendum do Comitê.
6.2.
Este Regimento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho e será
arquivado na sede da Companhia.

***

CENTRO DE IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A.
CNPJ/ME nº 42.771.949/0018-83
NIRE nº 3530051760-1
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Companhia aberta
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2022
ANEXO V
REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA CENTRO DE IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A.
1.

Objetivo, Aplicação e Fundamento

1.1.
O presente “Regimento Interno do Conselho de Administração da Centro de Imagem
Diagnósticos S.A.”, aprovado em reunião do Conselho de Administração, disciplina o
funcionamento do Conselho de Administração, bem como o relacionamento entre o Conselho
de Administração e os demais órgãos sociais da Companhia, observado, entre outras normas
aplicáveis, (i) as diretrizes de governança corporativa do Estatuto Social; (ii) o Código de Conduta
e Ética; (iii) a Lei das Sociedades por Ações; (iv) as normas aplicáveis emanadas pela CVM; (v) o
Regulamento do Novo Mercado; e (vi) o Código Brasileiro de Governança Corporativa –
Companhias Abertas, elaborado pelo Grupo de Trabalho Interagentes, coordenado pelo
Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC).
1.1.1. Havendo conflito entre as disposições previstas neste Regimento Interno e no Estatuto
Social, prevalecerá o disposto no Estatuto Social.
1.1.2. Este Regimento Interno é aplicável ao Conselho de Administração como órgão colegiado
e, sempre que cabível, a cada um de seus membros.
1.2.
O Conselho de Administração é um órgão colegiado para o qual são encaminhados, para
análise e deliberações, temas de alto interesse relacionados aos negócios e à gestão da
Companhia e de suas subsidiárias. Esse órgão tem por missão proteger e valorizar o patrimônio
da Companhia, bem como contribuir com orientações que viabilizem sua continuidade.
1.2.1. O Conselho de Administração deve ter pleno conhecimento dos princípios e valores da
Companhia, bem como dos propósitos e interesses dos acionistas, zelando pela adoção e
aprimoramento das melhores práticas de governança corporativa.
1.3.
O Conselho de Administração deve estabelecer a orientação geral dos negócios da
Companhia, incluindo a determinação de metas e estratégias de negócios a serem atingidas,
zelando por sua boa execução.
1.4.
Para consecução de sua missão o Conselho de Administração deve orientar-se pelas
seguintes diretrizes: (i) promover a sustentabilidade dos negócios da Companhia; (ii) zelar e
proteger os interesses legítimos, o patrimônio e os princípios e valores da Companhia; (iii) dar
tratamento equitativo aos seus acionistas; e (iv) monitorar e dirimir conflitos de interesses
sempre preservando os interesses legítimos da Companhia.
2.

Definições

2.1.
Os termos e expressões relacionados a seguir, quando utilizados neste Regimento
Interno, inclusive nos itens acima, terão os seguintes significados:
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(a)

“B3”: a B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.

(b)

“Código de Conduta e Ética”: o “Código de Conduta e Ética nos Negócios” aprovado em
Reunião do Conselho de Administração.
(c)

“Comitê de Auditoria”: o comitê de auditoria da Companhia.

(d)

“Comitês”: os comitês de assessoramento ao Conselho de Administração.

(e)

“Companhia”: a Centro de Imagem Diagnósticos S.A.

(f)

“Conselheiro”: cada um dos membros do Conselho de Administração.

(g)

“Conselheiros Independentes”: conforme a definição do Regulamento do Novo Mercado.

(h)

“Conselho de Administração”: o conselho de administração da Companhia.

(i)

“CVM”: a Comissão de Valores Mobiliários.

(j)

“Diretoria”: a diretoria estatutária da Companhia.

(k)

“Diretores”: os membros da Diretoria.

(l)

“Estatuto Social”: o estatuto social da Companhia, conforme alterado.

(m)

“Lei das Sociedades por Ações”: a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme
alterada.
(n)

“Novo Mercado”: o segmento de listagem da B3 denominado Novo Mercado.

(o)

“OPA”: uma oferta pública de aquisição de ações.

(p)

“Política de Avaliação”: a “Política de Avaliação de Desempenho e Sucessão da Centro de
Imagem Diagnósticos S.A.” aprovada em reunião do Conselho de Administração.
(q)

“Política de Indicação”: a “Política de Indicação de Membros do Conselho de
Administração, Comitês e Diretoria Estatutária da Centro de Imagem Diagnósticos S.A.”
aprovada em reunião do Conselho de Administração.
(r)

“Política de Negociação e Divulgação”: a “Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante
e de Negociação de Valores Mobiliários da Centro de Imagem Diagnósticos S.A.” aprovada em
reunião do Conselho de Administração.
(s)

“Política de Remuneração”: a “Política de Remuneração de Administradores da Centro de
Imagem Diagnósticos S.A.” aprovada em reunião do Conselho de Administração.
(t)

“Política de Transações com Partes Relacionadas”: a “Política de Transações com Partes
Relacionadas da Centro de Imagem Diagnósticos S.A.” aprovada em reunião do Conselho de
Administração.
(u)

“Presidente do Conselho”: o Conselheiro eleito como presidente do Conselho de
Administração.
(v)

“Regimento Interno”: o presente “Regimento Interno do Conselho de Administração da
Centro de Imagem Diagnósticos S.A.”, aprovado em reunião do Conselho de Administração.
(w)

“Regulamento do Novo Mercado”: o Regulamento de Listagem do Novo Mercado da B3.
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(x)

“Vice-Presidente do Conselho”: o Conselheiro eleito como vice-presidente do Conselho
de Administração.
3.

Competências

3.1.
Competem ao Conselho de Administração as matérias previstas na Lei das Sociedades
por Ações e no Estatuto Social da Companhia, incluindo, mas não se limitando às seguintes:
(a)

aprovar o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital
autorizado;
(b)

aprovar a contratação, alteração e rescisão, pela Companhia e/ou qualquer de suas
Subsidiárias, de contratos comerciais, com clientes, fornecedores e prestadores de serviços,
cujo valor seja, de forma individual ou agregada, superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões
de reais) em qualquer período de 12 (doze) meses;
(c)

aprovar a contratação, alteração e rescisão, pela Companhia e/ou qualquer de suas
Subsidiárias (conforme definido na Política de Transações com Partes Relacionadas), de
contratos financeiros, endividamentos, bem como a emissão de quaisquer instrumentos de
crédito para a captação de recursos ou outros acordos vinculativos, cujo valor seja, de forma
individual ou agregada, superior a R$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais) em
qualquer período de 12 (doze) meses;
(d)

aprovar toda e qualquer transação entre a Companhia e Partes Relacionadas (conforme
definido na Política de Transações com Partes Relacionadas da Companhia), excetuadas (i) as
que correspondam a mais de 50% (cinquenta por cento) do valor dos ativos totais da Companhia
constantes do último balanço aprovado, cuja aprovação competirá à Assembleia Geral e (ii) as
transações envolvendo as Subsidiárias com Participação Relevante (conforme definido na
Política de Transações com Partes Relacionadas da Companhia), cuja aprovação competirá à
Diretoria, observados os termos da Política de Transações com Partes Relacionadas da
Companhia;
(e)

aprovar a venda, entrega ou constituição de ônus sobre ativos móveis da Companhia e/ou
qualquer de suas Subsidiárias (maquinário e equipamentos) em projetos que excedam, de
forma individual ou agregada, o montante de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) no
mesmo exercício social;
(f)

aprovar a contratação, pela Companhia e/ou qualquer de suas Subsidiárias, de avais,
seguros, constituição de penhor ou emissão de títulos de crédito, cujo valor seja superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais) em qualquer período de 12 (doze) meses;
(g)

aprovar a concessão, pela Companhia e/ou qualquer de suas Subsidiárias, de avais,
fianças ou outras garantias em qualquer operação que, de forma individual ou agregada,
envolva valor superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais);
(h)

aprovar a realização de investimentos, incluindo investimentos em capital (CAPEX) que
excedam, de forma individual ou agregada, o montante de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões
de reais) no mesmo exercício social;
(i)

aprovar a contratação ou dispensa de pessoal com cargo de diretor não estatutário;

(j)

eleger e destituir os membros da Diretoria;
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(k)

fixar a política salarial e planos de incentivos aos empregados, médicos e Diretores,
observada a competência privativa da Assembleia Geral para deliberar sobre planos de opções
de ações (stock option) ou instrumentos similares que envolvam a emissão de ações de emissão
da Companhia ou de suas subsidiárias ou a entrega de ações em tesouraria, em favor de
qualquer administrador ou empregado da Companhia ou de suas subsidiárias;
(l)

atribuir aos Diretores as respectivas funções, atribuições e os limites de alçada não
especificados no Estatuto Social;
(m)

aprovar o orçamento anual da Companhia e suas respectivas alterações;

(n)

aprovar associações ou joint ventures envolvendo a Companhia;

(o)

(1) manifestar-se sobre os termos e condições e aprovar propostas para reorganizações
societárias, aumento de capital – dentro do limite do capital autorizado – entre outras
transações que possam resultar na mudança de controle da Companhia, observadas as
previsões do Estatuto Social, bem como as previsões legais e regulamentares aplicáveis
referentes à alteração do controle da Companhia; e (2) consignar se essas operações asseguram
tratamento justo e equitativo aos acionistas da Companhia, observada, em todos os casos, a
competência privativa da Assembleia Geral para deliberar sobre transformação, fusão,
incorporação, cisão, dissolução e liquidação da Companhia;
(p)

aprovar a contratação e substituição de empresa de auditoria independente a qual
deverá necessariamente ser uma dentre Deloitte Touche Tohmatsu, Ernst & Young, KPMG ou
PricewaterhouseCoopers;
(q)

aprovar a realização de acordos com credores para renegociar termos e condições de
dívidas contratadas e/ou garantidas pela Companhia;
(r)

aprovar a criação de comitês técnicos, consultivos e de assessoramento da Companhia,
bem como a eleição de seus membros e aprovação de seus respectivos regimentos internos;
(s)

deliberar sobre (1) a aquisição, pela Companhia, de ações de sua emissão para
manutenção em tesouraria, e (2) o cancelamento ou a alienação de ações mantidas em
tesouraria, observada a competência privativa da Assembleia Geral para os casos previstos na
Instrução da CVM nº 567, de 17 de setembro de 2015, conforme alterada;
(t)

deliberar sobre a declaração de dividendos intermediários e intercalares e o pagamento
de juros sobre capital próprio;
(u)

deliberar sobre doações, pela Companhia, a entidades beneficentes, membros de
partidos políticos e partidos políticos, na medida permitida pela lei e regulamentação, exceto a
prestação de serviços para entidades beneficentes realizadas de acordo com as práticas usuais
da Companhia;
(v)

deliberar sobre a aprovação das matérias previstas nos itens (h), (j), (k), (l), (n), (o), (p),
(q) e (s) do artigo 7º do Estatuto Social, quando relacionadas a quaisquer das Subsidiárias da
Companhia;
(w)

deliberar sobre oferta pública a ser lançada pela própria Companhia para saída do Novo
Mercado ou de qualquer outro mercado no qual as ações da Companhia forem negociadas;
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(x)

deliberar sobre as políticas, regimentos e códigos obrigatórios nos termos das normas
editadas pela CVM, do Regulamento do Novo Mercado e da legislação aplicável à Companhia;
(y)

deliberar sobre o orçamento do comitê de auditoria da Companhia, da área de auditoria
interna e de eventuais outros comitês que sejam constituídos, nos termos do Estatuto Social;
(z)

deliberar sobre as atribuições da área de auditoria interna da Companhia;

(aa)

manifestar-se, favorável ou contrariamente, a respeito de qualquer OPA que tenha por
objeto as ações de emissão da Companhia, por meio de parecer prévio fundamentado,
divulgado em até 15 (quinze) dias contados da publicação do edital da OPA, que deverá abordar,
no mínimo: (i) a conveniência e oportunidade da OPA quanto ao interesse da Companhia e do
conjunto dos acionistas, inclusive em relação ao preço e aos potenciais impactos para a liquidez
das ações; (ii) os planos estratégicos divulgados pelo ofertante em relação à Companhia; (iii) as
alternativas à aceitação da OPA de ações disponíveis no mercado; (iv) outros pontos que o
Conselho de Administração considerar pertinentes, bem como as informações exigidas pelas
regras aplicáveis; e
(bb) estabelecer o limite de endividamento da Companhia para cada exercício social.

3.2.
Os valores previstos neste item 3 serão ajustados anualmente, no início de cada
exercício social, com base na variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA),
calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE), ocorrida no exercício anterior
ou, na sua falta, por outro índice que venha a substituí-lo.
4.

Composição e Normas de Funcionamento

4.1.
O Conselho de Administração será composto por, no mínimo, 9 (nove) e, no máximo, 11
(onze) membros efetivos, acionistas ou não, pessoas naturais, residentes no País, todos eleitos
e destituíveis pela Assembleia Geral, a qual deverá indicar dentre eles 1 (um) Presidente do
Conselho e 1 (um) Vice-Presidente do Conselho.
4.1.1. Os cargos de Presidente do Conselho, Vice-Presidente do Conselho e de Diretor
Presidente ou principal executivo da Companhia não poderão ser acumulados pela mesma
pessoa, observados os termos do Regulamento do Novo Mercado.
4.1.2. A posse dos Conselheiros fica condicionada à assinatura do termo de posse que
contempla, dentre outros assuntos, a sua sujeição à cláusula compromissória prevista no
Estatuto Social.
4.1.3. Os membros do Conselho de Administração serão eleitos para um mandato unificado
de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição. Não obstante, sempre que necessário, o prazo de
gestão dos Conselheiros se estenderá até a investidura dos novos Conselheiros eleitos.
4.2.
No mínimo 2 (dois) ou 20% (vinte por cento) dos membros do Conselho de
Administração da Companhia, o que for maior, deverão ser conselheiros independentes
conforme a definição do Regulamento do Novo Mercado, sendo que a condição de conselheiro
independente deverá ser deliberada na Assembleia Geral que os eleger e constar
expressamente e obrigatoriamente na ata de tal Assembleia Geral de Acionistas, sendo também
considerados como independentes os conselheiros eleitos mediante a faculdade prevista pelo
Artigo 141, parágrafos 4º e 5º da Lei das Sociedades por Ações.
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4.2.1. Quando, em decorrência da observância do percentual referido neste item 4.2, resultar
número fracionário de conselheiros, proceder-se-á ao arredondamento para o número inteiro
imediatamente superior, conforme tabela abaixo:
# total

# independentes

% de representação dos
independentes

3

2

66,66%

4

2

50,00%

5

2

40,00%

6

2

33,33%

7

2

28,50%

8

2

25,00%

9

2

22,22%

10

2

20,00%

11

3

27,27%

12

3

25,00%

4.3.
Nos termos do artigo 147, §3° da Lei das Sociedades por Ações, o Conselheiro deve ter
reputação ilibada, não podendo ser eleito, salvo dispensa na Assembleia Geral, aquele que (i)
ocupa cargos em sociedades que possam ser consideradas concorrentes no mercado e (ii) tenha
interesse conflitante com a Companhia, sem prejuízo do que for definido na Política de
Indicação.
4.4.
Em caso de impedimento, abandono ou ausência temporários, o Conselheiro impedido
ou ausente temporariamente poderá ser representado por outro Conselheiro indicado, por
escrito, o qual agirá, inclusive para efeito de votação em reuniões do Conselho de
Administração, por si e pelo substituído ou representado, ressalvado eventual membro do
Conselho de Administração eleito nos termos do artigo 141, parágrafos 4º e 5º da Lei das
Sociedades por Ações, o qual poderá ser representado por seu suplente, caso este tenha sido
eleito nos termos da legislação aplicável.
4.4.1. Para fins do disposto no item 4.4 acima, configura-se abandono quando um Conselheiro
deixar de comparecer, sem justa causa, a 03 (três) reuniões consecutivas do Conselho de
Administração para as quais tenha sido devidamente convocado.
4.5.
Cada um dos membros do Conselho, ao assinar o termo de Posse, deverá apresentar à
Companhia os seguintes documentos:
(a)

cópia autenticada da Carteira de Identidade e do documento de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda;
(b)

declaração de que não está impedido por lei especial ou condenado por crime falimentar,
de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública
ou a propriedade, ou a pena criminal que vede ainda que temporariamente o acesso a cargos
públicos, à semelhança do que é previsto no § 1º do art. 147 da Lei das Sociedades por Ações;
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(c)

declaração de que não foi condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária
aplicada pela CVM, que o torne inelegível para os cargos da administração de companhia aberta,
à semelhança do que é previsto no § 2º do art. 147 da Lei das Sociedades por Ações;
(d)

declaração de que não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente
direta da Companhia e de que não tem, nem representa, interesse conflitante com os da
Companhia, à semelhança do que é previsto nos incisos I e II do § 3º do artigo 147 da Lei das
Sociedades por Ações; e
(e)

declaração de que não está impedido de exercer atividades empresariais próprias ou a
administração de outras sociedades mercantis em virtude de condenação criminal.
4.6.
Pessoas integrantes das áreas corporativas e de negócios da Companhia, assessores
técnicos ou consultores poderão ser convidados para as reuniões do Conselho, para prestar
informações, expor suas atividades e apresentar proposições para desenvolvimento dos
negócios e da gestão da Companhia ou opinar sobre temas de suas especialidades, observandose as seguintes condições:
(a)

os conteúdos de suas exposições deverão fazer parte da pauta dos trabalhos e
antecipadamente encaminhados aos Conselheiros;
(b)

a presença destes convidados deverá restringir-se ao período de suas exposições ao
Conselho de Administração;
(c)

em nenhuma hipótese estes convidados terão direito a voto.

4.7.
As reuniões do Conselho de Administração serão presididas pelo Presidente do Conselho
e secretariada por pessoa por ele escolhida.
4.7.1. Na ausência do Presidente do Conselho, o presidente e o secretário da mesa serão
escolhidos pelo Vice-Presidente do Conselho. Na ausência do Presidente do Conselho e do VicePresidente do Conselho o presidente e o secretário da mesa serão escolhidos pelos Conselheiros
presentes.
4.7.2. São atribuições do Presidente do Conselho, sem prejuízo de outras que a lei e o Estatuto
Social lhe conferirem:
(a)

presidir as reuniões do Conselho e da Assembleia Geral;

(b)

assegurar a eficácia e o bom desempenho do Conselho de Administração;

(c)

assegurar a eficácia do sistema de acompanhamento e avaliação da Companhia,
do Conselho de Administração, da Diretoria e, individualmente, para os membros de cada um
destes órgãos;
(d)

conduzir, assessorado pela área de auditoria interna, o processo de avaliação do
Conselho de Administração e da Diretoria;
(e)

dirigir as atividades do Conselho de Administração no sentido de que sejam
atendidos os interesses da Companhia e dos seus acionistas, conciliando-os com os de demais
partes interessadas;
(f)

promover a interação construtiva dos Conselheiros internos e externos, o rigor e
o profissionalismo no trato de todos os temas da pauta;
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(g)

promover relações amistosas, respeitosas e geradoras de um bom clima entre os
Conselheiros e todos os demais expositores de projetos e de resultados que venham a participar
das reuniões;
(h)

exercer seu poder de influência na busca de conciliação entre pontos de vista
conflituosos, buscando, porém, o consenso nos processos decisórios;
(i)

apoiar o papel de assessoramento dos Comitês, reconhecendo suas contribuições
para a boa qualidade e a assertividade das deliberações;
(j)

organizar e coordenar, com a colaboração do Diretor-Presidente e da Secretaria
de Governança Corporativa, a pauta das reuniões, ouvidos os Conselheiros quando necessário;
(k)

assegurar que os Conselheiros recebam informações completas e tempestivas
sobre os itens constantes da pauta das reuniões;
(v)

coordenar as atividades dos demais Conselheiros;

(l)

organizar, em conjunto com o Diretor-Presidente, quando da eleição de um novo
membro do Conselho de Administração, um programa de integração e treinamento do novo
Conselheiro, que lhe permita tomar contato com as atividades e obter informações sobre a
Companhia;
(m)

propor ao demais membros do Conselho de Administração, ouvidos os Comitês,
o orçamento anual do Conselho de Administração o, a ser submetido para deliberação da
Assembleia Geral, incluindo eventuais previsões de custos relacionados à contratação de
consultorias externas e à participação de Conselheiros em congressos, cursos e eventos
externos;
(n)

elaborar em conjunto com o Diretor-Presidente e propor ao Conselho o
calendário anual as reuniões do Conselho de Administração, que atenda a requisitos legais e
regulatórios;
(o)

conduzir as ações do Conselho de Administração segundo os princípios da boa
governança corporativa; e
(p)

cumprir e fazer cumprir este Regimento Interno por todos os demais membros do

Conselho.
4.7.3. São atribuições do Vice-Presidente do Conselho:
(a)

substituir o Presidente do Conselho em seus impedimentos;

(b)

exercer outras atividades que lhe forem confiadas pelo Presidente do Conselho.

4.8.
Na ausência ou impedimento temporário do Presidente do Conselho, a presidência do
Conselho de Administração será exercida pelo Vice-Presidente do Conselho. Na ausência ou
impedimento temporário e simultâneos do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho, a
presidência será exercida por conselheiro indicado pelo Presidente do Conselho por escrito.
4.8.1. Em caso de destituição, morte, renúncia, impedimento comprovado, invalidez ou
ausência injustificada por mais de 30 (trinta) dias consecutivos ou qualquer outro evento que
leve à vacância definitiva do cargo de qualquer dos conselheiros durante o mandato para o qual
foi eleito, caberá à maioria do Conselho de Administração nomear o seu substituto e tal
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indicação servirá até a primeira Assembleia Geral que ocorrer após tal nomeação, nos termos
do artigo 150 da Lei das Sociedades por Ações, exceto no caso de qualquer evento que leve à
vacância definitiva do cargo de membro do Conselho de Administração eleito nos termos do
artigo 141, parágrafo 4º da Lei das Sociedades por Ações, o qual substituído por seu suplente,
caso este tenha sido eleito nos termos da legislação aplicável. O substituto que for eleito na
Assembleia Geral seguinte para preencher o cargo vago deverá cumprir o restante do prazo de
gestão do substituído.
4.8.2. Se ocorrer vacância definitiva da maioria dos cargos do Conselho de Administração, a
Assembleia Geral deverá ser convocada para realizar nova eleição. Sempre que a eleição para o
Conselho de Administração for realizada nos termos do artigo 141 da Lei das Sociedades por
Ações, a vacância definitiva do cargo de qualquer membro do Conselho de Administração eleito
pelo regime de voto múltiplo implicará a destituição dos demais membros do Conselho de
Administração também eleitos pelo regime de voto múltiplo, devendo ser realizada nova
eleição.
4.9.
O Conselho terá uma secretaria, que apoiará os processos e as práticas de governança
da Companhia, estabelecida sob a denominação de Secretaria de Governança Corporativa.
4.10.

São atribuições da Secretaria de Governança Corporativa:

(a)

zelar pela legalidade formal e material da atuação do Conselho de Administração,
assessorando-o quanto às disposições legais e regulamentadoras de sua atuação, bem às como
do Estatuto Social;
(b)

centralizar, em caráter geral, as relações da Companhia com os Conselheiros no que se
refere ao funcionamento do Conselho de Administração, em conformidade com as instruções
do Presidente do Conselho;
(c)

preparar e encaminhar as convocações para as reuniões, contendo a pauta dos trabalhos,
que será elaborada conjuntamente com o Presidente do Conselho e Diretor-Presidente;
(d)

cuidar do acesso e da disponibilidade aos Conselheiros da documentação relativa à pauta
dos trabalhos, com antecedência mínima de 3 (três) três dias úteis das datas das reuniões, para
que todos possam inteirar-se de seus conteúdos e interagirem proficuamente nas análises e
deliberações;
(e)

tomar as providências administrativas necessárias à realização das reuniões do Conselho,
incluindo a convocação de não Conselheiros, quando sua presença for solicitada pelo Presidente
do Conselho ou pelo Diretor-Presidente;
(f)

redigir as atas das reuniões, registrando os pontos essenciais das discussões e as
deliberações;
(g)

garantir que sejam colhidas as assinaturas dos Conselheiros nas atas das reuniões;

(h)

manter arquivos de todas as atas e de todos os documentos que fundamentaram as
reuniões ou que delas resultaram;
(i)

promover o registro e, quando for o caso, dar publicidade às deliberações, nos termos da
legislação vigente;
(j)

realizar a escrituração do Livro de Atas de Reuniões do Conselho e promover seu registro;
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(k)

atender aos Conselheiros em suas solicitações de dados e informações;

(l)

monitorar pendências, apresentando-as ao Presidente do Conselho e cuidando de suas
inclusões nas pautas das reuniões;
(m)

propor e apoiar a implementação de medidas que visem aperfeiçoar o funcionamento do
Conselho de Administração;
(n)

participar das reuniões dos Comitês, contribuindo na redação das atas e no
encaminhamento de suas recomendações aos órgãos da administração da Companhia,
mantendo os arquivos dos documentos gerados; e
(o)

acompanhar a preparação de documentos a serem enviados aos Conselheiros,
abrangendo a totalidade dos temas da pauta das reuniões do Conselho de Administração,
zelando pela uniformidade formal das apresentações.
4.11. Ocorrendo motivo que leve o Conselheiro a renunciar ao seu mandato, a renúncia
deverá ser comunicada por escrito ao Presidente do Conselho, tornando-se eficaz, a partir desse
momento, perante a Companhia e prevalecendo diante de obrigações junto a terceiros, após o
seu registro e arquivamento, que será providenciado pela Companhia no prazo legal.
5.

Remuneração

5.1.
A Assembleia Geral fixará o montante global da remuneração dos administradores,
observado que, caberá ao Conselho de Administração deliberar sobre a distribuição da
remuneração do próprio Conselho de Administração, da Diretoria e dos Comitês ou Conselhos
Consultivos eventualmente criados.
5.2.
Os membros independentes do Conselho não poderão receber direta ou indiretamente
nenhuma remuneração da Companhia, além daquela aprovada em Assembleia Geral Ordinária
e nos termos da distribuição conforme 5.1 acima, determinada pelo conselho de Administração
para o exercício da sua função como membro do Conselho ou como membro dos Comitês,
ressalvados, nos termos do Regulamento do Novo Mercado proventos em dinheiro decorrentes
de participação no capital social da companhia e benefícios advindos de planos de previdência
complementar.
5.3.
O Conselho de Administração deverá sempre observar os termos da Política de
Remuneração.
6.

Deveres dos Conselheiros

6.1.
Os Conselheiros exercerão as atribuições que a lei e o Estatuto Social lhe conferirem,
atuando como guardiões dos valores tangíveis e intangíveis da Companhia e contribuindo
ativamente para que o Conselho cumpra, em sua totalidade, suas competências e atribuições.
6.2.
É dever de todo Conselheiro, além daqueles que a lei, a regulamentação aplicável e o
Estatuto Social lhe impuserem:
(a)

adotar, no exercício de suas funções, o cuidado e a diligência que toda pessoa ativa e
proba costuma empregar na administração de seus próprios negócios;
(b)

comparecer às reuniões do Conselho previamente preparado, com o exame dos
documentos postos à disposição e delas participar ativa e diligentemente;
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(c)

inteirar-se das análises e deliberações havidas em reuniões a que não tenham
ocasionalmente comparecido;
(d)

manter sigilo sobre toda e qualquer informação da Companhia a que tiver acesso em
razão do exercício do cargo, utilizando-a somente para o exercício de suas funções de
Conselheiro, sob pena de responder pelo ato que contribuir para sua indevida divulgação;
(e)

declarar, previamente à deliberação, que, por qualquer motivo, tem interesse particular
ou conflitante com o da Companhia quanto à determinada matéria submetida à sua apreciação,
abstendo-se de sua discussão e voto;
(f)

observar todas as políticas internas da Companhia a que devem se submeter, em especial
o Código de Conduta e Ética e a Política de Negociação e Divulgação;
(g)

assinar os termos de posse e de anuência, inclusive seguindo o disposto no Regulamento
do Novo Mercado, bem como prestar todas as declarações exigidas pela legislação e/ou
solicitadas pela Companhia, especialmente aquelas necessárias pelas obrigações perante a
CVM;
(h)

participar dos Comitês para os quais for indicado;

(i)

abster-se de praticar ou intervir, isoladamente ou em conjunto com terceiro, em
quaisquer negócios com a Companhia, suas controladas e coligadas, seus acionistas
controladores e ainda entre a Companhia e sociedades controladas e coligadas dos
administradores e dos acionistas controladores, assim como outras sociedades que, com
qualquer dessas pessoas, integre o mesmo grupo de fato ou de direito, salvo mediante
aprovação prévia e específica do Conselho de Administração;
(j)

informar ao Conselho de Administração quaisquer outros conselhos (de administração,
fiscal e consultivo) de que faça parte, além de sua atividade principal, bem como comunicar de
imediato qualquer alteração significativa nessas posições; e
(k)

zelar pela adoção das boas práticas de governança corporativa pela Companhia.

6.3.
O Conselho de Administração deve incluir na proposta da administração referente à
assembleia geral de acionistas para eleição de administradores da Companhia sua manifestação,
contemplando:
(a)

a aderência de cada candidato ao cargo de membro do Conselho de Administração à
Política de Indicação; e
(b)

as razões, à luz do disposto no Regulamento do Novo Mercado e da declaração prestada
pelo candidato, pelas quais se verificar o enquadramento de cada candidato como Conselheiro
Independente.
6.4.
Os Conselheiros devem ter pleno conhecimento de todas as atividades relevantes da
Companhia, ser familiarizados em gestão financeira e demais áreas da administração de
empresas, possuindo habilidades e experiências necessárias para o exercício do cargo.
6.5.
Os Conselheiros exercerão as atribuições que a Companhia, a lei e o Estatuto Social lhes
conferirem, atuando sempre com a máxima independência em relação a quem os tenha
indicado para o cargo. Uma vez eleitos, os Conselheiros deverão agir exclusivamente no
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interesse da Companhia, satisfeitas as exigências do bem público e de suas responsabilidades
sociais e ambientais.
6.6.
Os Conselheiros deverão informar sobre oportunidades de negócio de que tenham
conhecimento e que possam interessar à Companhia, observando o disposto abaixo.
6.7.
É vedado aos Conselheiros: (i) aproveitarem-se ou orientar terceiros para que se
aproveitem, com ou sem prejuízo para a Companhia, de oportunidades de que tenham
conhecimento em virtude de sua posição de administradores da Companhia, mesmo quando
esta não tiver interesse ou não puder aproveitá-las; (ii) contatar clientes ou fornecedores da
Companhia, com vistas ao aproveitamento de quaisquer negócios que lhes tenham sido
oferecidos ou que tenham sido avaliados pela Companhia; (iii) adquirir ativos ou explorar
atividades que teve a oportunidade de avaliar na qualidade de Conselheiros da Companhia,
antecipando-se a ela, incluindo adquirir, para revender com lucro, bem ou direito que sabe
necessário à Companhia ou que esta tenha a intenção de adquirir, ficando certo e acordado, no
entanto, que o disposto neste item não se aplicará a ativos e atividades que tenham sido
oferecidos à Companhia e/ou suas subsidiárias e tenham sido formalmente rejeitados por
decisão do Conselho de Administração e/ou da assembleia geral de acionistas; (iv) receber
qualquer vantagem indevida ou desproporcional, em razão do exercício do cargo; (v) omitir-se
no exercício ou proteção de direitos da Companhia ou, visando à obtenção de vantagens, para
si ou para outrem, deixar de aproveitar oportunidades de negócio de interesse da Companhia;
(vi) valer-se de informação privilegiada para obter vantagem para si ou para outrem.
6.8.
O Conselheiro que se considerar em situação de conflito de interesse com a Companhia
não administrável, não pontual ou situacional, que seja, ou espera-se que seja, permanente,
deverá declarar-se impedido de permanecer no exercício de sua função, se e quando tal situação
se configurar, renunciando ao seu mandato. Em nenhuma hipótese o Conselheiro poderá votar
e/ou intervir em assuntos sobre os quais tenha ou represente interesse conflitante com o da
Companhia.
6.9.
Os Conselheiros poderão solicitar ao Presidente do Conselho, para análise, documentos,
informações ou esclarecimentos adicionais sobre assuntos da ordem do dia.
6.10. Sempre que solicitados pelo Presidente do Conselho, os Conselheiros deverão devolver
quaisquer documentos obtidos na qualidade de membros do Conselho, deles não podendo reter
qualquer cópia, registro ou anotações.
6.11. Aplica-se aos membros do Conselho o disposto no Código Conduta e Ética, na Política
de Negociação e Divulgação e demais políticas internas da Companhia aplicáveis.
6.12. Sempre que solicitados pelo Presidente do Conselho, os Conselheiros deverão devolver
quaisquer documentos obtidos na qualidade de membros do Conselho de Administração.
6.13. O Conselheiro que, após eleito, vier a exercer atividade que concorra diretamente com
atividades da Companhia ou a ocupar cargo em sociedade que seja concorrente direta da
Companhia, comunicará tal fato ao Presidente do Conselho e à Companhia e colocará seu
mandato à disposição do Conselho, ficando impedido de participar de quaisquer reuniões ou de
praticar quaisquer atos na qualidade de Conselheiro, até que a primeira assembleia geral da
Companhia a ser convocada após a comunicação delibere a respeito, na forma do artigo 147,
parágrafo 3º da Lei das Sociedades por Ações.
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7.

Reuniões do Conselho de Administração

7.1.
O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, de forma bimestral, e,
extraordinariamente, sempre que convocado pelo Presidente do Conselho ou por quaisquer 2
(dois) membros do Conselho de Administração ou da Diretoria, observado o disposto nesse
Regimento Interno.
7.1.1. As convocações para as reuniões serão feitas por escrito com antecedência mínima de
03 (três) dias úteis, por meio de carta, e-mail ou qualquer forma que permita a comprovação do
recebimento da convocação pelo destinatário, devendo conter a ordem do dia, o local e o
horário em que a reunião se realizará, e serem acompanhadas de documentação relativa à
ordem do dia.
7.1.2. Em caráter de urgência, poderão ser realizadas reuniões sem a observância do prazo
acima, desde que inequivocamente cientes todos os Conselheiros.
7.1.3. Será dispensada a convocação de que trata este item se estiverem presentes à reunião
todos os membros em exercício do Conselho de Administração.
7.1.4. Consideram-se sigilosas e estratégicas, por exemplo, mas não limitadamente, todas as
matérias abordadas em reuniões do Conselho de Administração que digam respeito a
informações comerciais não divulgadas ao público em geral, domínio de tecnologias,
informações acerca de contratos comerciais, firmados sob confidencialidade ou não,
negociações estratégicas em análise, informações referentes a produtos, mercados e preços,
planos estratégicos de negócios e diretrizes estratégicas de gestão. Os Conselheiros deverão
observar as disposições legais e regulamentares aplicáveis em relação a tais matérias, bem como
o disposto na Política de Negociação e Divulgação.
7.2.

As reuniões deverão realizar-se preferencialmente na sede da Companhia.

7.2.1. Serão admitidas reuniões por meio de teleconferência ou videoconferência, permitindose sua gravação, considerando-se presentes todos os que delas participarem e facultando-se aos
Conselheiros que assim o desejarem expressar seus votos por quaisquer meios, nas datas em
que essas reuniões se realizarem.
7.2.2. Os Conselheiros poderão participar e votar nas reuniões do Conselho de Administração,
ainda que não estejam fisicamente presentes nessas reuniões, desde que a todos seja
possibilitado participar das discussões por conferência telefônica, vídeo conferência ou por
qualquer outro sistema eletrônico de comunicação. A respectiva ata deverá ser posteriormente
assinada por todos os membros que participaram da reunião.
7.3.
Nas deliberações do Conselho de Administração, cada Conselheiro, inclusive o
Presidente do Conselho, terá direito a um voto, não cabendo a nenhum Conselheiro o voto de
qualidade em caso de empate nas deliberações.
7.3.1. As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas por maioria simples de
votos.
7.4.
O quórum de instalação de reunião do Conselho de Administração, em primeira
convocação, será da maioria absoluta dos membros em exercício do Conselho de Administração
e, em segunda convocação, a ser objeto de nova convocação nos termos deste capítulo, será de
no mínimo 2 (dois) dos membros em exercício do Conselho de Administração.
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7.4.1. Qualquer um dos Conselheiros poderá solicitar ao Presidente do Conselho que
convoque reuniões extraordinárias do Conselho de Administração, por meio de pedido
fundamentado.
7.4.2. Na hipótese de, no prazo de 15 (quinze) dias, o Presidente do Conselho não atender à
solicitação fundamentada do Conselheiro para convocação de reunião extraordinária, manterse inerte, silente ou, ainda, estar impedido, a reunião poderá ser convocada diretamente por,
no mínimo, dois Conselheiros.
7.5.
A pauta das reuniões ordinárias obedecerá a um calendário anual, quanto à
programação dos temas, e será definida pelo Presidente do Conselho em conjunto com o
Diretor-Presidente, ouvidos os demais Conselheiros no que couber.
7.5.1. Os Conselheiros que desejarem incluir matérias nas pautas das reuniões deverão
submeter este propósito ao Presidente do Conselho, com antecedência mínima de 8 (oito) dias
úteis, fornecendo elementos referentes às matérias incluídas, que serão encaminhados, se as
inclusões forem aceitas, aos demais Conselheiros, para sua análise prévia.
7.5.2. Durante as reuniões, poderão ser propostas inclusões de matérias à ordem do dia por
Conselheiros, que então serão submetidas à aprovação do Conselho de Administração, sendo
necessário o voto da maioria simples dos presentes para que a matéria possa ser deliberada.
7.5.3. Desde que submetidos à aprovação do Conselho, quaisquer itens poderão ser retirados
da pauta das reuniões se não forem considerados de natureza urgente.
7.6.
Os Conselheiros poderão solicitar ao Presidente do Conselho, se julgarem necessários
para análise, documentos, informações ou esclarecimentos adicionais sobre assuntos da ordem
do dia.
8.

Deliberações e Lavratura das Atas

8.1.
Das reuniões será lavrada ata em livro próprio, a qual será publicada, arquivada e
divulgada nas hipóteses previstas em lei e na regulamentação aplicável.
8.1.1. Deverão ser (i) publicadas e arquivadas no registro público de empresas mercantis e (ii)
disponibilizadas no site da Companhia e no sistema da CVM, nos termos das normas aplicáveis,
as atas de reunião do Conselho de Administração da Companhia que contiverem deliberação
destinada a produzir efeitos perante terceiros.
8.2.
As atas serão redigidas com clareza, registrarão todas as decisões tomadas, as pessoas
presentes, os votos divergentes e as abstenções de voto, responsabilidades e prazos. Deverão
ainda receber a manifestação dos Conselheiros presente na reunião e posteriormente
transcritas no livro de Registro de Atas do Conselho.
8.2.1. A minuta da ata da reunião deve ser enviada pelo secretário aos demais membros do
Conselho, no máximo em 3 (três) dias após a reunião. A partir desta data, os membros do
Conselho terão igual prazo para efetuar seus comentários ou de acordo, sendo entendida como
concordância com o texto proposto a não manifestação nesse período. Ao final do prazo
mencionado, o secretário deverá elaborar a versão final da ata.
8.2.2. Os votos proferidos por Conselheiros que participarem remotamente da reunião
deverão igualmente constar no Livro de Registro de Atas do Conselho de Administração,
devendo a este ser juntado, após sua transcrição, caso tenha sido objeto de manifestação por
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escrito.
8.3.
As sessões deverão ser suspensas ou encerradas, quando as circunstâncias o exigirem,
a pedido de qualquer Conselheiro e com aprovação do Conselho de Administração. No caso de
suspensão da sessão, o presidente da mesa deverá informar aos Conselheiros a data, hora e
local para sua continuação, ficando dispensada a necessidade de nova convocação dos
Conselheiros.
9.

Situações Envolvendo Conflito de Interesses

9.1.
O conflito de interesses surge quando um membro do Conselho de Administração se
encontra envolvido em processo decisório em que ela tenha o poder de influenciar o resultado
final, assegurando uma facilidade, uma vantagem ou uma vantagem para si, algum familiar, ou
terceiro com o qual esteja envolvido, ou ainda que possa interferir na sua capacidade de
julgamento.
9.2.
Em caso de potencial conflito de interesse, os Conselheiros envolvidos no processo de
aprovação que tenham um potencial conflito de interesse com a recomendação ou decisão a ser
tomada, deverão declarar-se impedidos, explicando seu envolvimento na transação.
9.2.1. O impedimento deverá constar da ata da reunião do Conselho de Administração que
deliberar sobre a transação, com indicação da natureza e extensão do interesse conflitante e o
referido Conselheiro deverá se afastar, inclusive fisicamente, das discussões e deliberações.
9.2.2. Caso solicitado pelo órgão social que deliberar sobre a transação, tais pessoas impedidas
poderão participar parcialmente da discussão, visando apenas proporcionar maiores
informações sobre a operação e as partes envolvidas, devendo se ausentar da parte conclusiva
da discussão, incluindo do processo de votação da matéria.
9.3.
Caso algum Conselheiro em situação potencial de conflito de interesses não manifeste
a questão, qualquer outro membro do Conselho de Administração que tenha conhecimento da
situação deverá fazê-lo.
9.4.
Em caso de conflito de interesse o Conselho de Administração deverá observar o
disposto na Política de Transações com Partes Relacionadas.
10.

Avaliação de Desempenho

10.1. Com o objetivo de aprimorar continuamente a sua efetividade, auxiliando os próprios
Conselheiros a analisarem suas contribuições bem como estabelecer planos de ação para o
constante aperfeiçoamento do órgão, o Conselho de Administração realizará, no mínimo, uma
vez a cada 1 (um) ano, a avaliação formal do desempenho do próprio Conselho de
Administração, como órgão colegiado, de cada um de seus membros, individualmente, dos
Comitês, do Presidente do Conselho e dos Diretores, nos termos da Política de Avaliação.
10.1.1. Estará elegível para participar do processo de avaliação, como avaliador ou avaliado, os
membros do Conselho de Administração e da Diretoria que estiverem na função por, pelo
menos, 2 (duas) reuniões ordinárias desde a última avaliação.
10.1.2. A condução do processo de avaliação é de responsabilidade do Presidente do Conselho.
10.1.3. Os resultados consolidados das avaliações dos membros do Conselho de Administração,
dos Comitês, e da Diretoria serão divulgados a todos os Conselheiros, sendo certo que os
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resultados das avaliações: (i) individuais dos Conselheiros serão disponibilizados à pessoa em
questão e ao Presidente do Conselho; (ii) individuais do Presidente do Conselho e dos membros
da Diretoria serão disponibilizados a todos os Conselheiros; e (iii) individuais de cada Conselheiro
e do Presidente do Conselho serão discutidos em sessões de feedback individuais.
10.2. O processo de avaliação deve ser divulgado no Formulário de Referência da Companhia,
incluindo informações sobre: (i) a abrangência da avaliação: individual, por órgão, ou ambas; (ii)
os procedimentos adotados para a realização da avaliação, incluindo a participação de outros
órgãos da Companhia ou de consultoria externa, se for o caso; e (iii) a metodologia adotada,
indicando, conforme aplicável, sua alteração em relação aos anos anteriores.
11.

Órgãos de Apoio do Conselho de Administração

11.1. O Conselho, para melhor desempenho de suas funções, poderá criar, a seu exclusivo
critério e de acordo com as regras que vier a estabelecer, Comitês ou grupos de trabalho com
objetivos definidos, sendo integrados por pessoas por ele designadas.
11.1.1. Os Comitês de assessoramento são órgãos subordinados direta e exclusivamente ao
Conselho de Administração, com autonomia operacional e orçamentos próprios aprovados pelo
Conselho de Administração, destinados a cobrir despesas com seu funcionamento.
11.1.2. Os Comitês reportarão o andamento dos seus trabalhos e apresentarão suas
recomendações ao Conselho de Administração com o embasamento que for necessário, nas
reuniões do Conselho de Administração, devendo constar em ata.
11.1.3. Cada um dos Comitês terão suas competências e atribuições, bem como suas regras de
funcionamento definidas em seu respectivo regimento interno que deverá ser aprovado pelo
Conselho de Administração e disponibilizado nos canais oficiais de divulgação da Companhia.
11.2. Os Comitês, permanentes ou temporários, estatutários ou não, não substituirão os
demais órgãos da administração. Independentemente do conteúdo técnico de suas atividades,
caberá aos Comitês estudar os assuntos de sua competência, fornecer elementos e preparar
suas propostas e recomendações para deliberações pelo Conselho de Administração. O material
necessário ao exame pelo Conselho de Administração deverá ser apresentado juntamente com
a recomendação de voto, podendo os Conselheiros solicitarem informações adicionais, se
julgarem necessárias. Os Comitês não têm poder de decisão, e suas recomendações não
vinculam as deliberações do Conselho de Administração.
11.3. Os Comitês elaborarão atas de suas reuniões, disponibilizando-as, sempre que
necessário, para o bom acompanhamento de seus trabalhos, ao Conselho de Administração ou
aos Conselheiros que a solicitarem.
11.4. O Conselho de Administração, para seu assessoramento, poderá instalar ou
descontinuar conselhos consultivos da Companhia (“Conselhos Consultivos”) e Comitês, exceto
pelo Comitê de Auditoria (de funcionamento permanente), e na data da reunião do Conselho de
Administração que aprovou o presente Regimento Interno, estão instalados os seguintes
Comitês e Conselho Consultivo:
(a)

Comitê de Aquisições e Expansão Orgânica;

(b)

Comitê de Finanças;

(c)

Comitê Médico;
- 46 -

(d)

Comitê de Marketing e Desenvolvimento de Negócios;

(e)

Comitê de Transações com Partes Relacionadas;

(f)

Comitê de Auditoria; e

(g)

Conselho Consultivo Médico e de Inovações.

11.5. Os membros dos Comitês e do Conselho Consultivo serão eleitos pelo Conselho de
Administração com mandado unificado de 2 (dois) anos.
11.6.

Os Comitês e Conselho Consultivo serão não estatutários e não deliberativos.

11.7.

Os Comitês serão compostos preferencialmente por membros do Conselho.

11.8. Os Comitês contarão com coordenadores indicados nos termos de seus respectivos
regimentos internos.
11.9. Sem prejuízo das disposições específicas dos regimentos internos de cada Comitê, as
quais deverão prevalecer em caso de conflito com este Regimento Interno, os Comitês e
Conselho Consultivo contarão com o apoio da Secretaria de Governança Corporativa que será
responsável por:
(a)

elaborar e formalizar as atas das reuniões do Comitê/Conselho Consultivo, bem como
disponibilizar aos seus membros;
(b)

encaminhar o extrato das atas aos membros do Conselho, sempre que solicitado pelo
Coordenador;
(c)

organizar todos os documentos do Comitê/Conselho Consultivo; e

(d)

manter atualizada a programação anual de reuniões do Comitê/Conselho Consultivo.
12.

Relacionamento com a Diretoria

12.1. O Conselho de Administração deverá promover um relacionamento aberto e de
confiança com a Diretoria da Companhia.
12.2. O Conselho de Administração poderá solicitar aos Diretores, sem prejuízo de
convocações para fins específicos, apresentações sobre suas respectivas áreas de atuação.
12.3. O Conselho de Administração fiscalizará a gestão dos Diretores, podendo examinar
livros e papéis, bem como solicitar informações sobre contratos por eles celebrados ou em vias
de celebração e quaisquer outros atos que tenham praticado.
12.3.1. O poder de fiscalizar exercer-se-á de forma colegiada, devendo todas as solicitações de
informações, incluindo, sem limitações, solicitações de documentos, livros, papéis,
apresentações de Diretores e pedido de informações e esclarecimentos endereçados aos
auditores independentes da Companhia, ser encaminhadas por intermédio do Presidente do
Conselho, após decisão majoritária do Conselho de Administração.
12.3.2. Inobstante o disposto no item acima, e ressalvada hipótese de conflito de interesses, os
Conselheiros poderão, isoladamente, sempre de maneira razoável, claramente justificada e com
o objetivo exclusivo de exercer suas atribuições legais e estatutárias, solicitar à Diretoria, através
do Presidente do Conselho, os documentos societários e quaisquer informações que reputem
necessárias ao regular desenvolvimento das atividades do Conselho de Administração.
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13.

Relacionamento com o Conselho Fiscal

13.1. O Conselho de Administração reunir-se-á periodicamente com o Conselho Fiscal,
quando instalado, atendendo às exigências legais de sua constituição e funcionamento.
13.2. O Presidente do Conselho encaminhará as gerações de esclarecimentos e informações
solicitados pelo Conselho Fiscal, relativos à sua função fiscalizadora.
13.2.1. Os membros do Conselho Fiscal, mediante convite a ser realizado pelo Presidente do
Conselho, participarão das reuniões do Conselho de Administração que tiverem na ordem do
dia matérias sobre as quais devam opinar, nos termos da Lei das Sociedades por Ações.
14.

Disposições Finais e Transitórias

14.1. Este Regimento Interno somente poderá ser alterado por deliberação do Conselho de
Administração, por mudanças na legislação pertinente, no Estatuto Social, nos marcos
regulatórios do mercado de capitais ou no sistema de governança corporativa da Companhia.
14.2. As omissões deste Regimento Interno e eventuais dúvidas de interpretação serão
decididas em reunião do Conselho.
14.3. As violações dos termos do presente Regimento Interno serão examinadas pelo
Conselho de Administração, que adotará as medidas cabíveis.
14.4. O Conselho de Administração da Companhia deverá obrigatoriamente atualizar o
presente Regimento Interno em razão de mudanças no Estatuto Social ou no Regulamento do
Novo Mercado, ou ainda em qualquer lei, regulamento ou disposição, seja da CVM, da B3 ou
qualquer outra entidade reguladora, que altere as disposições aqui listadas em relação à
Companhia
14.5. Este Regimento entra em vigor na data de sua aprovação e somente poderá ser alterado
por deliberação do Conselho de Administração da Companhia, podendo ser consultado no
website de Relação com Investidores da Companhia (ri.alliar.com).

****
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CENTRO DE IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A.
CNPJ/ME nº 42.771.949/0018-83
NIRE nº 3530051760-1
Companhia aberta
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2022
ANEXO VI
POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE ATO OU FATO RELEVANTE E DE NEGOCIAÇÃO
DE VALORES MOBILIÁRIOS DA CENTRO DE IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A.
1.

OBJETIVOS E PRINCÍPIOS

1.1.
A presente “Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante e de Negociação de Valores
Mobiliários”, aprovada em reunião do Conselho de Administração, tem como propósitos
estabelecer regras para assegurar a observância de práticas de boa conduta e padrões: (i) na
divulgação de informações sobre ato ou fato relevante; e (ii) na negociação de Valores
Mobiliários de emissão da Companhia, bem como evitar o uso inadequado de Informações
Privilegiadas, em todos os casos nos termos da Resolução CVM 44.
1.2.
Esta Política tem como fundamento: (i) as diretrizes de governança corporativa do
Estatuto Social; (ii) o Código de Conduta e Ética; (iii) a Lei das Sociedades por Ações; as normas
aplicáveis emanadas pela CVM; (v) o Regulamento do Novo Mercado; e (vi) o Código Brasileiro
de Governança Corporativa – Companhias Abertas, elaborado pelo Grupo de Trabalho
Interagentes, coordenado pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC).
1.3.
No que tange à divulgação de informações sobre ato ou fato relevante, esta Política está
baseada nos seguintes princípios e objetivos: (i) obediência à legislação específica, à regulação
da CVM e de outros órgãos reguladores nacionais e estrangeiros a que a Companhia possa estar
sujeita; (ii) prestação de informações completas aos acionistas da Companhia e aos investidores
em geral; (iii) assegurar a disponibilidade ao mercado das informações que possam influir nas
suas decisões de investimento; (iv) assegurar que a divulgação de informações acerca da
situação patrimonial e financeira da Companhia seja correta, completa e continua, na forma
prevista nesta Política e na regulação em vigor; (v) garantir ampla e imediata divulgação de Ato
ou Fato Relevante, observadas as disposições legais e regulamentação aplicáveis; (vi) possibilitar
acesso equânime às informações públicas sobre a Companhia aos acionistas da Companhia e
aos investidores em geral; (vii) zelar pelo sigilo de Ato ou Fato Relevante ainda não divulgado;
(viii) colaborar para a estabilidade e o desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro; e (ix)
consolidar práticas de boa governança corporativa na Companhia relativas a tais temas,
aderindo às melhores práticas de relações com investidores.
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1.4.
No que tange à negociação de Valores Mobiliários de emissão da Companhia e ao uso
de Informações Privilegiadas, esta Política está baseada nos seguintes princípios e objetivos: (i)
coibir a utilização de Informações Privilegiadas sobre Ato ou Fato Relevante relativo à
Companhia, ou Informações Privilegiadas, em benefício das Pessoas Vinculadas em negociação
com Valores Mobiliários de emissão da Companhia; (ii) negociação de modo ordenado e dentro
dos limites legais dos Valores Mobiliários de emissão da Companhia, nos termos da Resolução
CVM 44 e das políticas internas da Companhia; e (iii) coibir a prática de insider trading e de
qualquer outra forma de uso indevido em benefício próprio ou de terceiros de Informações
Privilegiadas, preservando a transparência nas negociações de Valores Mobiliários de emissão
da Companhia.
2.

DEFINIÇÕES

2.1.
Os termos e expressões relacionados a seguir, quando utilizados nesta Política, inclusive
nos itens acima, terão os seguintes significados:
(a)
“Acionista(s) Controlador(es)”: caso exista(m), o(s) acionista(s) ou grupo de acionistas
vinculado(s) por acordo de acionistas ou sob controle comum, que exerça o poder de controle,
direto ou indireto, da Companhia, nos termos da Lei das Sociedades por Ações.
(b)

“Administradores”: significa os membros do Conselho de Administração e da Diretoria.

(c)
“Associados com Acesso à Informação Privilegiada”: significa, conforme identificação
realizada pelo Diretor de Relações com Investidores (i) quem quer que, em virtude de seu cargo,
função ou posição na Companhia, seus controladores, controladas ou coligadas, possa vir a ter
conhecimento de Informação Privilegiada, incluindo empregados, estagiários e outros
colaboradores, e (ii) terceiros que, em virtude de relação comercial, profissional ou de confiança
com a companhia, possam vir a ter conhecimento de Informação Privilegiada, tais como
auditores independentes, analistas de valores mobiliários, consultores e instituições integrantes
do sistema de distribuição.
(d)
“Ato ou Fato Relevante”: significa qualquer decisão do(s) Acionista(s) Controlador(es),
deliberação da assembleia geral ou dos órgãos de administração da Companhia, ou qualquer
outro ato ou fato de caráter político-administrativo, técnico, negocial ou econômico-financeiro
ocorrido ou relacionado aos negócios da Companhia, que possa influenciar de modo ponderável
na: (i) cotação dos Valores Mobiliários, (ii) decisão dos investidores de comprar, vender ou
manter aqueles Valores Mobiliários, ou (iii) decisão dos investidores de exercer quaisquer
direitos inerentes à condição de titular de Valores Mobiliários, incluindo, sem limitação, os atos
ou fatos constantes do artigo 2º da Resolução CVM 44 e observados os termos de tal resolução.
(e)

“B3”: significa a B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.

(f)
“Código de Conduta e Ética”: significa o “Código de Conduta e Ética nos Negócios”
aprovado em reunião do Conselho de Administração.
(g)

“Companhia”: significa a Centro de Imagem Diagnósticos S.A.

(h)

“Conselho de Administração”: significa o conselho de administração da Companhia.

(i)

“Conselho Fiscal”: significa o conselho fiscal da Companhia, quando instalado.

(j)
“Corretoras Credenciadas”: significa as corretoras de valores mobiliários especialmente
credenciadas pela Companhia para a negociação de seus valores mobiliários por parte das
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pessoas sujeitas aos deveres e obrigações estipulados nesta Política, conforme lista a ser
arquivada na sede da Companhia.
(k)

“CVM”: significa a Comissão de Valores Mobiliários.

(l)

“DFs”: significa as demonstrações financeiras anuais da Companhia.

(m)
“Dia Útil”: significa qualquer dia no qual haja expediente nos bancos comerciais na
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
(n)
“Diretor de Relações com Investidores”: significa o diretor da Companhia eleito para
exercer as atribuições previstas nas normas da CVM incluindo, sem limitação, a relação com os
investidores nos termos previstos no Estatuto Social, e a execução, o acompanhamento e a
fiscalização desta Política.
(o)

“Diretoria”: significa a diretoria estatutária da Companhia.

(p)
“Entidades do Mercado”: significa o conjunto das entidades administradoras dos
mercados nos quais os Valores Mobiliários sejam ou venham a ser admitidos à negociação, assim
como entidades equivalentes em outros países.
(q)

“Estatuto Social”: significa o estatuto social da Companhia, conforme alterado.

(a)
“Informação Privilegiada”: significa todo e qualquer Ato ou Fato Relevante que ainda
não tenha sido divulgada ao público investidor.
(b)

“ITR”: significa as informações contábeis trimestrais da Companhia.

(c)
“Lei das Sociedades por Ações”: significa a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
conforme alterada.
(d)
“Negociação Relevante”: significa o negócio ou o conjunto de negócios por meio do qual
a participação direta ou indireta: (a) do Acionista Controlador, direto ou indireto; e/ou (b) dos
acionistas que elegerem membros do Conselho de Administração ou do Conselho Fiscal; e/ou
(c) de qualquer pessoa natural ou jurídica; e/ou (d) do grupo de pessoas, agindo em conjunto
ou representando um mesmo interesse, ultrapassa, para cima ou para baixo, os patamares de
5% (cinco por cento), 10% (dez por cento), 15% (quinze por cento), e assim sucessivamente, de
espécie ou classe de ações representativas do capital social da Companhia.
(e)
“Período de Impedimento à Negociação”: significa todo e qualquer período em que
haja impedimento à negociação de Valores Mobiliários por determinação regulamentar ou do
Diretor de Relação com Investidores.
(f)
“Pessoas Ligadas”: significa as pessoas que mantenham com as Pessoas Vinculadas os
seguintes vínculos: (i) cônjuge, de quem não esteja separado judicialmente ou
extrajudicialmente; (ii) companheiro(a); (iii) qualquer dependente incluído na declaração anual
do imposto de renda da pessoa física; (iv) filhos, irmãos (parentes de 1º grau); e (v) sociedades
direta ou indiretamente controladas pelas Pessoas Vinculadas.
(g)
“Pessoas Vinculadas”: significa a Companhia, o(s) Acionista(s) Controlador(es), direto(s)
e indireto(s), os Administradores, os membros do Conselho Fiscal, quando instalado, os
membros de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas da Companhia, criados por
disposição estatutária, e, ainda, os Associados com Acesso à Informação Privilegiada.
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(h)
“Plano de Desinvestimento”: significa o plano individual de desinvestimento aprovado
pela Companhia que pode ser contratado todo aquele que tem relação com a Companhia que
lhe torne potencialmente sujeito às presunções de que trata o item 4.3.1 abaixo, disciplinando
sua negociação com os Valores Mobiliários de emissão da Companhia, ou a eles referenciados,
nos termos do item 4.9 abaixo, desta Política.
(i)
“Plano de Investimento”: significa o plano individual de investimento aprovado pela
Companhia que pode ser contratado por cada Pessoa Vinculada disciplinando sua negociação
com os Valores Mobiliários de emissão da Companhia, ou a eles referenciados, nos termos do
item 4.9 abaixo, desta Política.
(j)
“Política”: significa a presente “Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante e de
Negociação de Valores Mobiliários”, aprovada em reunião do Conselho de Administração.
(k)
“Regulamento do Novo Mercado”: significa o Regulamento de Listagem do Novo
Mercado da B3.
(l)

“Resolução CVM 44”: significa a Resolução CVM n° 44, de 23 de agosto de 2021.

(m)
“Termo de Adesão”: significa o termo de adesão à presente Política, a ser firmado
conforme o modelo constante no Anexo I desta Política.
(n)
“Valores Mobiliários”: significa quaisquer valores mobiliários, assim definidos por lei,
de emissão da Companhia e a eles referenciados, como, entre outros, ações, debêntures
conversíveis ou não, certificados de recebíveis imobiliários, bônus de subscrição, recibos e
direitos de subscrição, notas promissórias, opções de compra ou de venda ou derivativos de
qualquer espécie.
3.

DIVULGAÇÃO DE ATO OU FATO RELEVANTE

3.1.

Procedimentos de Divulgação

3.1.1. Cumpre ao Diretor de Relações com Investidores da Companhia a responsabilidade pela
divulgação e comunicação de Ato ou Fato Relevante à CVM e às Entidades do Mercado, assim
como pela execução dos demais procedimentos previstos nesta Política.
3.1.1.1. O Ato ou Fato Relevante deverá ser: (i) divulgado por meio de um portal de notícias com
página na rede mundial de computadores, que disponibilize, em seção disponível para acesso
gratuito, a informação em sua integralidade; e (ii) disponibilizado (a) na página do sistema de
envio de informações periódicas e eventuais da CVM (Sistema Empresas.Net); e (b) na página
na rede mundial de computadores de Relações com Investidores da Companhia
(www.ri.alliar.com), em teor no mínimo idêntico àquele remetido à CVM e às Entidades do
Mercado.
3.1.1.2. Não obstante a divulgação de Ato ou Fato Relevante pelos canais de comunicação
supramencionados, qualquer Ato ou Fato Relevante poderá ser também publicado em jornais
de grande circulação, nos termos da legislação e da regulamentação aplicáveis.
3.1.1.3. A informação constante de Ato ou Fato Relevante deverá ser apresentada de forma clara
e precisa, em linguagem objetiva e acessível ao público investidor. Sempre que for utilizado
algum conceito técnico que, a critério do Diretor de Relações com Investidores, seja considerado
de maior complexidade, deverá constar da informação divulgada uma explicação sobre o seu
significado.
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3.1.2. Na hipótese de veiculação de Ato ou Fato Relevante por qualquer meio de comunicação,
inclusive informação à imprensa, ou em reuniões de entidades de classe, investidores, analistas
ou com público selecionado, no País ou no exterior, o Diretor de Relações com Investidores
deverá divulgar prévia ou simultaneamente a respectiva informação ao mercado, na forma
estabelecida nesta Política.
3.1.3. As Pessoas Vinculadas serão responsáveis por: (i) comunicar ao Diretor de Relações com
Investidores todo e qualquer Ato ou Fato Relevante de que tenham conhecimento e que
presumam não ter ainda chegado ao conhecimento do Diretor de Relações com Investidores; e
(ii) verificar se, após a comunicação, o Diretor de Relações com Investidores tomou as medidas
previstas neste Política e na legislação e regulamentação aplicável com relação à divulgação
dessas informações.
3.1.3.1. Ao receber informações sobre Ato ou Fato Relevante, inclusive, sem limitação, de
Pessoas Vinculadas, o Diretor de Relações com Investidores deverá promover sua divulgação,
nos termos dessa Política.
3.1.3.2. A comunicação ao Diretor de Relações com Investidores de que trata o item 3.1.3 acima
deverá ser feita por meio de correio eletrônico, para o endereço: ri@alliar.com.
3.1.3.3. Caso os Acionista(s) Controlador(es), diretores, membros do Conselho de
Administração, do Conselho Fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas,
criados por disposição estatutária, constatem a omissão do Diretor de Relações com
Investidores no cumprimento de seu dever de comunicação e divulgação nos termos dessa
Política, inclusive nas hipóteses do item 3.2.2 abaixo, tais pessoas deverão comunicar
imediatamente o Ato ou Fato Relevante de que tenham conhecimento à CVM, nos termos da
Resolução CVM 44.
3.1.4. Sempre que a CVM ou as Entidades do Mercado exigirem do Diretor de Relações com
Investidores esclarecimentos adicionais à comunicação e à divulgação de Ato ou Fato Relevante,
ou caso ocorra oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade negociada dos valores
mobiliários de emissão da Companhia ou a eles referenciados, o Diretor de Relações com
Investidores deverá inquirir as pessoas com acesso a Atos ou Fatos Relevantes, com o objetivo
de averiguar se estas têm conhecimento de informações que devam ser divulgadas ao mercado.
3.1.4.1. As pessoas inquiridas na forma do item 3.1.4 acima, deverão responder imediatamente
à solicitação do Diretor de Relações com Investidores. Se não for possível entrar em contato com
o Diretor de Relações com Investidores no mesmo dia em que tiver tido conhecimento da
respectiva exigência da CVM ou das Entidades do Mercado, as pessoas em questão deverão
enviar um e-mail com as informações pertinentes para ri@alliar.com.
3.1.5. A divulgação de Ato ou Fato Relevante deverá ser feita simultaneamente à CVM e às
Entidades do Mercado, preferencialmente após o encerramento dos negócios nos mercados em
que os Valores Mobiliários sejam negociados, tanto em Entidades do Mercado brasileiras quanto
em estrangeiras.
3.1.5.1. Caso seja necessária a divulgação antes do início dos negócios, tal divulgação deverá
ocorrer, sempre que possível, com, pelo menos, 1 (uma) hora de antecedência da abertura da
sessão de negociação.
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3.1.5.2. Em qualquer hipótese de incompatibilidade, prevalecerá o horário de funcionamento
do mercado brasileiro.
3.1.5.3. Caso seja imperativo que a divulgação de Ato ou Fato Relevante ocorra durante o
horário de negociação, o Diretor de Relações com Investidores deverá solicitar, sempre
simultaneamente às Entidades do Mercado brasileiras e estrangeiras, a suspensão da
negociação dos Valores Mobiliários, pelo tempo necessário à adequada disseminação da
respectiva informação, observados os procedimentos previstos nos regulamentos editados
pelas Entidades de Mercado sobre o assunto.
3.1.6. O Diretor de Relações com Investidores deverá estabelecer e divulgar ao mercado, com
antecedência compatível com os padrões de mercado e de acordo com a regulamentação
aplicável, especialmente o artigo 29 do Regulamento do Novo Mercado, as datas em que serão
divulgados os resultados trimestrais, semestrais ou anuais, devidamente auditados ou com
revisão limitada, conforme o caso, da Companhia.
3.1.6.1. A Companhia poderá adotar a prática de divulgar ao mercado suas expectativas de
desempenho futuro (guidance), tanto de curto como de longo prazo, principalmente no que se
refere aos aspectos financeiros e operacionais dos seus negócios, por decisão do Conselho de
Administração.
3.1.6.2. Na hipótese de divulgação de tais expectativas, deve ser observado o seguinte:
(a) a divulgação antecipada de resultados pode ser admitida no caso de informações
preliminares, ainda não auditadas, apresentadas com clareza, para cada um dos itens e períodos
projetados;
(b) tais estimativas devem ser razoáveis e vir acompanhadas de premissas relevantes,
parâmetros e metodologia adotados, bem como identificadas como dados hipotéticos que não
constituem promessa de desempenho e razoáveis;
(c) os resultados ou informativos elaborados em consonância com padrões contábeis
estrangeiros devem apresentar a reconciliação para as práticas contábeis brasileiras, bem como
a reconciliação com as rubricas contábeis expressas diretamente nas demonstrações financeiras
da Companhia e, portanto, obtidas pelos critérios contábeis adotados no Brasil;
(d) caso os dados apresentados sejam de terceiro, a respectiva fonte deve ser apresentada;
(e) caso as informações divulgadas envolvam a elaboração de projeções, deve ser apresentado
confronto com os resultados efetivamente obtidos, por ocasião da divulgação do Formulário de
Informações Trimestrais (ITR) e do Formulário de Demonstrações Financeiras Padronizadas
(DFP) da Companhia;
(f) as projeções e estimativas divulgadas devem ser incluídas no formulário de referência da
Companhia; e
(g) se as projeções divulgadas forem descontinuadas, esse fato deverá ser informado,
acompanhado dos motivos que levaram à sua perda de validade, na forma de Ato ou Fato
Relevante.
3.2.

Exceção à Imediata Divulgação
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3.2.1. Os Atos ou Fatos Relevantes poderão, em caráter excepcional, não ser divulgados
quando o(s) Acionista(s) Controlador(es) e/ou os administradores da Companhia entenderem
que sua divulgação colocará em risco o legítimo interesse da Companhia, devendo
obrigatoriamente ser adotados os procedimentos estabelecidos nesta Política com o propósito
de garantir o sigilo de tais informações.
3.2.2. Não obstante a no item 3.2.1 acima, o Diretor de Relações com Investidores divulgará
imediatamente o Ato ou Fato Relevante mantido em sigilo se a informação relevante se tornar
conhecida, parcial ou totalmente, ou se ocorrer oscilação atípica na cotação, preço ou
quantidade negociada dos valores mobiliários de emissão da Companhia ou a eles referenciada
ou, ainda, na hipótese de a CVM ou Entidades do Mercado decidirem pela divulgação.
3.2.3. O(s) Acionista(s) Controlador(es) ou os administradores deverão solicitar ao Diretor de
Relações com Investidores, que divulgue imediatamente o Ato ou Fato Relevante mantido em
sigilo, em qualquer das hipóteses mencionadas no item 3.2.2 acima.
3.2.3.1. Caso o Diretor de Relações com Investidores não tome as providências necessárias para
a imediata divulgação referida no item 3.2.3 acima, caberá, conforme aplicável, ao(s) próprio(s)
Acionista(s) Controlador(es) ou aos administradores, a adoção das referidas providências.
3.2.4. O Diretor de Relações com Investidores deverá sempre ser informado de Ato ou Fato
Relevante mantido sob sigilo, sendo de sua responsabilidade, em conjunto com as demais
pessoas que tiverem conhecimento de tal informação, zelar pela adoção dos procedimentos
adequados para a manutenção do sigilo.
3.2.5. Sempre que houver, por parte daqueles que tenham conhecimento de Ato ou Fato
Relevante mantido em sigilo, dúvida quanto à legitimidade da não divulgação da informação, a
questão deverá ser submetida à CVM, na forma prevista nas normas aplicáveis.
3.3.

Procedimentos para Preservação de Sigilo

3.3.1.
As Pessoas Vinculadas devem preservar o sigilo das informações confidenciais
pertinentes a Atos ou Fatos Relevantes às quais tenham acesso privilegiado em razão do cargo
ou posição que ocupem, não utilizando essas informações para a obtenção de vantagem para si
ou para outros, sempre respeitando os procedimentos estabelecidos nesta seção 3.3, até sua
efetiva divulgação ao mercado, assim como zelar para que subordinados e terceiros de sua
confiança também o façam, responsabilizando-se solidariamente com estes na hipótese de
descumprimento.
3.3.1.1. A pessoa sujeita ao dever de sigilo que se desligar da Companhia, ou que deixar de
participar do negócio ou do projeto a que se referirem os Atos ou Fatos Relevantes, continuará
sujeita ao sigilo até que tais informações sejam divulgadas ao mercado e aos órgãos
competentes.
3.3.2. Para preservação do sigilo a que se refere o item 3.3.1 acima, as pessoas ali mencionadas
deverão observar e zelar pela observância dos seguintes procedimentos, sem prejuízo da adoção de
outras medidas que se mostrem apropriadas diante de cada situação concreta:
(a) divulgar a Informação Privilegiada estritamente
imprescindivelmente precisem tomar conhecimento;

- 55 -

àquelas

pessoas

que

dela

(b) não discutir a Informação Privilegiada na presença de terceiros que dela não tenham
conhecimento, ainda que se possa esperar que referido terceiro não possa intuir o significado
da conversa;
(c) não discutir a Informação Privilegiada em conferências telefônicas abertas ao público
investidor em geral;
(d) manter documentos de qualquer espécie referentes à Informação Privilegiada, inclusive
anotações pessoais manuscritas, em local, ao qual tenha acesso apenas pessoas autorizadas a
conhecer a informação;
(e) gerar documentos e arquivos eletrônicos referentes à Informação Privilegiada sempre com
proteção por sistemas de senha;
(f) não circular internamente os documentos que contenham Informação Privilegiada, os quais
deverão ser sempre entregues diretamente ao destinatário;
(g) não enviar documentos com Informação Privilegiada em grupos de e-mails que contenham
diversidade de destinatários que não necessariamente precisem ou estão autorizados a receber
a informação; e
(h) sem prejuízo da responsabilidade daquele que estiver transmitindo a Informação
Privilegiada, exigir de terceiro externo à Companhia que precise ter acesso à informação a
assinatura de um termo de confidencialidade, no qual deve ser especificada a natureza da
informação e constar a declaração de que o terceiro reconhece o seu caráter confidencial,
comprometendo-se a não divulgá-la a qualquer outra pessoa e a não negociar com Valores
Mobiliários antes da divulgação da informação ao mercado.
3.3.3.
Quando a Informação Privilegiada precisar ser divulgada a Associados com
Acesso à Informação Privilegiada, a pessoa responsável pela transmissão da informação deverá
se certificar de que a pessoa que a está recebendo tem conhecimento desta Política, exigindo
ainda que assine, perante o Diretor de Relações com Investidores, o Termo de Adesão antes de
lhe facultar acesso à informação.
3.3.4.

As Pessoas Vinculadas devem ainda:

(a) não se valer de Informações Privilegiadas para obter, direta ou indiretamente, para si ou para
terceiros, quaisquer vantagens pecuniárias, inclusive por meio de compra ou venda de Valores
Mobiliários de emissão da Companhia, ou a eles referenciados; e
(b) zelar para que a violação do disposto no item acima não possa ocorrer por meio de subordinados
diretos ou terceiros de sua confiança, respondendo solidariamente com estes na comprovada
hipótese de descumprimento.
3.3.5.
Pessoas Vinculadas que inadvertidamente ou sem autorização de qualquer modo
comunicarem, pessoalmente ou por terceiros, Informação Privilegiada a qualquer um que não tenha
previamente aderido à esta Política, antes de sua divulgação ao mercado, deverão informar tal ato
imediatamente ao Diretor de Relações com Investidores para que este tome as providências
cabíveis.
3.4.

Acompanhamento da Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante
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3.4.1. Cabe ao Diretor de Relações com Investidores verificar, diante da ocorrência de Ato ou
Fato Relevante, o adequado cumprimento desta Política, informando imediatamente qualquer
irregularidade ao Conselho de Administração.
3.4.2. Na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no item 3.2.2 acima, que impliquem
necessidade de divulgação de Ato ou Fato Relevante mantido sob sigilo, ou da violação do sigilo
de Ato ou Fato Relevante previamente a sua divulgação ao mercado, deverá o Diretor de
Relações com Investidores realizar investigações e diligências internas na Companhia, inquirindo
as pessoas envolvidas, que deverão sempre responder as suas solicitações de informações, com
o propósito de verificar o motivo que provocou a eventual violação do sigilo da informação.
3.4.2.1. As conclusões do Diretor de Relações com Investidores deverão ser encaminhadas ao
Conselho de Administração, para as providências cabíveis, acompanhadas de eventuais
recomendações e sugestões de alteração desta Política, que possam futuramente evitar a
quebra do sigilo de informações confidenciais.
3.4.3. Observado o disposto nesta Política no que diz respeito à negociação de Valores
Mobiliários de emissão da Companhia e do uso de Informações Privilegiadas, deverá o Diretor
de Relações com Investidores monitorar a negociação de Valores Mobiliários de emissão da
Companhia, adotando procedimentos para que lhe sejam informadas as negociações que
ocorrerem em períodos que antecedem à divulgação ao mercado de Ato ou Fato Relevante, com
o propósito de identificar eventuais negociações vedadas pela legislação vigente por pessoas
que tinham conhecimento de tal Ato ou Fato Relevante, comunicando eventuais irregularidades
ao Conselho de Administração e à CVM.
3.5.
Procedimentos
Administradores

de

Comunicação

de

Informações

sobre

Negociações

por

3.5.1. Os diretores, os membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e de
quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas da Companhia criados por disposição
estatutária deverão obrigatoriamente informar a Companhia sobre a titularidade e as
negociações realizadas com Valores Mobiliários emitidos pela própria Companhia, por suas
controladoras ou controladas, nestes dois últimos casos, desde que se trate de companhias
abertas.
3.5.1.1. A comunicação a que se refere o item 3.5.1 acima deve abranger (i) as negociações com
derivativos ou quaisquer outros valores mobiliários referenciados nos Valores Mobiliários de
emissão da Companhia ou de emissão de suas controladoras ou controladas, nestes dois últimos
casos, desde que se trate de companhias abertas, (ii) realizadas, dentro ou fora de mercados
organizados, de forma direta ou indireta, quer tais negociações se deem através de sociedade
controlada, quer através de terceiros com quem for mantido contrato de fidúcia ou
administração de carteira ou ações (ressalvada a hipótese de fundos de investimento que não
sejam exclusivos, nem possam ter as decisões de negociação influenciadas pelos cotistas), e (iii)
a aplicação, o resgate e a negociação de cotas de fundos de investimento cujo regulamento
preveja que sua carteira de ações seja composta exclusivamente por ações de emissão da
companhia, de sua controlada ou de sua controladora.
3.5.1.2. As pessoas naturais mencionadas no item 3.5.1 acima devem indicar, ainda, os Valores
Mobiliários que sejam de propriedade de cônjuge do qual não estejam separados judicial ou
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extrajudicialmente, de companheiro(a), de qualquer dependente incluído em sua declaração de
ajustes anual de imposto sobre a renda e de sociedades por elas controladas direta ou
indiretamente.
3.5.1.3. A comunicação deverá ser encaminhada ao Diretor de Relações com Investidores, o qual
deverá dar ciência à CVM e às Entidades do Mercado, conforme modelo de formulário que
constitui o Anexo II desta Política.
3.5.1.4. A comunicação ao Diretor de Relações com Investidores deverá ser efetuada: (i) no
prazo de 5 (cinco) dias após a realização de cada negócio; (ii) no primeiro Dia Útil após a
investidura no cargo, neste caso tanto para fins de titularidade quando para negociações
realizadas com Valores Mobiliários de emissão da Companhia e por suas controladoras ou
controladas, desde que se trate de companhia aberta; ou (iii) quando da apresentação da
documentação para o registro de companhia aberta.
3.5.1.5. Juntamente com a primeira comunicação apresentada pelas pessoas naturais
mencionadas no item 3.5.1 acima, deverá ser fornecida relação contendo o nome e o número
CNPJ ou CPF das pessoas indicadas no item 3.5.1.2 acima, sendo que qualquer alteração nestas
informações deverá ser informada à Companhia no prazo de até 15 (quinze) dias contados de
sua ocorrência.
3.6.

Procedimentos de Comunicação e Divulgação sobre Negociações Relevantes

3.6.1. As Pessoas Vinculadas, bem como qualquer pessoa ou grupo de pessoas, naturais ou
jurídicas, agindo em conjunto ou representando o mesmo interesse, deverão comunicar a
Companhia a realização de Negociações Relevantes, incluindo as informações constantes do
modelo de formulário que constitui o Anexo III desta Política.
3.6.1.1. A comunicação acerca da realização de Negociações Relevantes deverá ser
encaminhada ao Diretor de Relações com Investidores imediatamente após ser alcançada as
referidas participações constantes da definição.
3.6.1.2. A obrigação de comunicação prevista no item 3.6.1 acima, observadas as disposições da
regulamentação aplicável, abrange (i) a aquisição de quaisquer direitos sobre as ações e demais
valores mobiliários, (ii) a celebração de quaisquer instrumentos financeiros derivativos
referenciados em ações, ainda que sem previsão de liquidação física, e (iii) negociações
realizadas, dentro ou fora de mercados organizados, de forma direta ou indireta, quer tais
negociações se deem através de sociedade controlada, quer através de terceiros com quem for
mantido contrato de fidúcia ou administração de carteira ou ações (ressalvada a hipótese de
fundos de investimento que não sejam exclusivos, nem possam ter as decisões de negociação
influenciadas pelos cotistas).
3.6.2. O Diretor de Relações com Investidores será responsável pela transmissão das
informações, assim que recebidas pela Companhia, à CVM e às Entidades do Mercado, se for o
caso, conforme item 3.5 acima.
3.6.3. Nos casos em que a aquisição mencionada no item 3.6.1.1 acima resulte na alteração
da, ou tenha sido efetuada com o objetivo de alterar a, composição do controle ou a estrutura
administrativa da Companhia, bem como nos casos em que a referida aquisição gere obrigação
da realização de oferta pública, nos termos da regulamentação aplicável, o adquirente deverá,
ainda, promover a divulgação de aviso contendo as informações previstas no Anexo III desta
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Política, no mínimo, pelos mesmos canais de comunicação adotados pela Companhia, conforme
descritos nesta Política.
3.6.4. Sem prejuízo do disposto nesta seção 3.6, o(s) Acionista(s) Controlador(es) deve(m)
fornecer mensalmente à Companhia as informações exigidas pelo artigo 30 do Regulamento do
Novo Mercado, cabendo à Companhia transmitir tais informações à B3 na forma e no prazo
exigidos pelo referido normativo.
4.

NEGOCIAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DE EMISSÃO DA COMPANHIA

4.1.

Negociação Através de Corretoras Credenciadas

4.1.2. Com o objetivo de assegurar os padrões de negociação com Valores Mobiliários
previstos nesta Política, o Diretor de Relações com Investidores poderá definir que todas as
negociações com Valores Mobiliários por parte da própria Companhia, das Pessoas Vinculadas,
bem como de qualquer pessoa obrigada a observar os termos e condições desta Política,
somente serão realizadas por meio da intermediação de qualquer das Corretoras Credenciadas.
4.1.3. Caso o Diretor de Relações com Investidores decida por estabelecer Corretoras
Credenciadas, as Pessoas Vinculadas, bem como de qualquer pessoa obrigada a observar os
termos e condições desta Política, deverão ser notificadas por escrito com antecedência de pelo
menos 30 dias para que possam abrir conta, atualizar seus registros e transferir seus Valores
Mobiliários para a custódia de qualquer uma das Corretoras Credenciadas.
4.1.3.1. A relação das Corretoras Credenciadas deverá ser arquivada na sede da Companhia, à
disposição da CVM, e disponibilizada de imediato a qualquer um, mediante solicitação ao
ri@alliar.com, bem como deverá ser atualizada sempre que necessário.
4.2.

Períodos de Impedimento à Negociação

4.2.1. As Pessoas Vinculadas estarão impedidas de negociar Valores Mobiliários de emissão da
Companhia durante os Períodos de Impedimento à Negociação, nos termos desta Política.
4.2.2. O Diretor de Relações com Investidores deverá informar às Pessoas Vinculadas o início
do Período de Impedimento à Negociação, não estando, contudo, obrigado a informar os
motivos da determinação do Período de Impedimento à Negociação, e as pessoas acima
mencionadas deverão manter esta determinação em sigilo. Referida informação pode ocorrer
através de mensagem por correio eletrônico, ou por qualquer outro canal de comunicação
disponibilizado pela Companhia.
4.2.3. Caso o Diretor de Relações com Investidores decida por estabelecer Corretoras
Credenciadas, conforme previsto no item 4.1.3 acima, essas deverão: (i) devem informar para
as Pessoas Vinculadas, imediatamente e por escrito, eventuais restrições à negociação nos
termos desta Política, ao serem solicitadas para realizarem operações de compra ou venda de
Valores Mobiliários (a) durante os 15 (quinze) dias anteriores à divulgação ou publicação de
informações periódicas ou demonstrações financeiras da Companhia, inclusive no próprio dia
da divulgação, enquanto a informação não for pública, nos termos do item 4.5 abaixo; (b)
durante qualquer Período de Impedimento à Negociação, nos termos desta Política; e (ii)
informarão à Companhia quando da ocorrência dessas operações em tais períodos.
4.2.4. As Corretoras Credenciadas receberão da Companhia, sob responsabilidade do Diretor
de Relações com Investidores, informações sobre o início e o fim do Período de Impedimento à
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Negociação, incluindo os períodos mencionados no item 4.5 abaixo, bem como uma lista das
Pessoas Vinculadas as quais estarão impedidas de negociar Valores Mobiliários nos termos desta
Política.
4.2.5. As Corretoras Credenciadas assinarão termo de responsabilidade, assegurando o
cumprimento das obrigações previstas no item 4.2.3 acima.
4.3.

Restrições à Negociação na Pendência de Divulgação de Ato ou Fato Relevante

4.3.1. É vedada a utilização de Informação Privilegiada, por qualquer pessoa a que ela tenha
tido acesso, com a finalidade de auferir vantagem, para si ou para outrem, mediante negociação
de Valores Mobiliários.
4.3.1.1. Para fins da caracterização do ilícito de que trata o item 4.3.1 acima, presume-se que:
(i) a pessoa que negociou Valores Mobiliários dispondo de Informação Privilegiada, fez uso de
tal informação na referida negociação; (ii) Acionistas Controladores, Administradores e
membros do Conselho Fiscal e a própria Companhia, em relação aos negócios com Valores
Mobiliários de própria emissão, têm acesso a toda Informação Privilegiada; (iii) as pessoas
listadas no inciso “(ii)”, bem como aqueles que tenham relação comercial, profissional ou de
confiança com a Companhia ao terem tido acesso a Informação Privilegiada sabem que se trata
de informação privilegiada; (iv) o administrador que se afasta da Companhia dispondo de
Informação Privilegiada se vale de tal informação caso negocie Valores Mobiliários emitidos pela
companhia no período de 3 (três) meses contados do seu desligamento; (v) são relevantes, a
partir do momento em que iniciados estudos ou análises relativos à matéria, as informações
acerca de operações de incorporação, cisão total ou parcial, fusão, transformação, ou qualquer
forma de reorganização societária ou combinação de negócios, mudança no controle da
companhia, inclusive por meio de celebração, alteração ou rescisão de acordo de acionistas,
decisão de promover o cancelamento de registro da companhia aberta ou mudança do
ambiente ou segmento de negociação das ações de sua emissão; e (vi) são relevantes as
informações acerca de pedido de recuperação judicial ou extrajudicial e de falência efetuados
pela própria Companhia, a partir do momento em que iniciados estudos ou análises relativos a
tal pedido.
4.4.

Restrições à Negociação Após a Divulgação de Ato ou Fato Relevante

4.4.1. Nas hipóteses de restrição previstas acima, mesmo após a divulgação de Ato ou Fato
Relevante, continuará prevalecendo a proibição de negociação caso esta possa interferir nas
condições dos negócios em questão, de maneira a acarretar dano à própria Companhia ou a
seus acionistas, devendo tal restrição adicional ser informada pelo Diretor de Relações com
Investidores.
4.5.
Vedação à Negociação em Período Anterior à Divulgação de Informações Contábeis
Trimestrais e das Demonstrações Financeiras Anuais
4.5.1. No período de 15 (quinze) dias que anteceder a data de divulgação das ITR e das DFs,
observado o previsto na regulação aplicável, a Companhia, os Acionistas Controladores, os
Administradores e os membros do Conselho Fiscal ficam impedidos de efetuar qualquer
negociação com os Valores Mobiliários de emissão da Companhia, ou a eles referenciados,
independentemente do conhecimento, por tais pessoas, do conteúdo das ITR e das DFs.
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4.5.1.1. A proibição de que trata o item 4.5.1 acima independe da avaliação quanto à existência
de Informação Privilegiada ou da intenção em relação à negociação.
4.5.1.2. A contagem do prazo referido no item 4.5.1 acima deve ser feita excluindo-se o dia da
divulgação, porém os negócios com valores mobiliários só podem ser realizados nesse dia após
a referida divulgação.
4.6.
Vedação à Deliberação Relativa à Aquisição ou à Alienação de Ações de Emissão da
Própria Companhia
4.6.1 O Conselho de Administração não poderá aprovar a aquisição ou alienação, pela
Companhia, de Valores Mobiliários de sua própria emissão enquanto não forem divulgadas ao
público, por meio de fato relevante, informações relativas à:
(a) celebração de qualquer acordo ou contrato para a transferência do controle acionário da
Companhia;
(b) outorga de opção ou mandato para o fim de transferência do controle acionário da
Companhia; ou
(c) existência de intenção de promover incorporação, cisão total ou parcial, fusão,
transformação ou reorganização societária que envolva a Companhia.
4.6.2 Caso, após a aprovação de programa de recompra, ocorra fato que se enquadre em
qualquer das três hipóteses acima, a Companhia suspenderá imediatamente as operações com
Valores Mobiliários de sua própria emissão até a divulgação do respectivo Ato ou Fato
Relevante.
4.7.

Vedações Adicionais

4.7.1. As vedações disciplinadas nesta Política também se aplicam às negociações realizadas,
direta ou indiretamente, pelas Pessoas Vinculadas nos casos em que estas negociações se deem
por intermédio de:
(a) Pessoas Ligadas;
(b) terceiros com quem tiverem celebrado contrato de administração de carteira de valores
mobiliários ou de negócio fiduciário (trust); ou
(c) qualquer pessoa que tenha tido conhecimento de Informação Privilegiada, por intermédio
de qualquer das Pessoas Vinculadas, sabendo que esta ainda não foi divulgada ao mercado.
4.7.2. Não são consideradas negociações indiretas, e não estarão sujeitas à vedação prevista
nesta Política, as negociações realizadas por fundos de que sejam cotistas as Pessoas Vinculadas,
desde que:
(a) tais fundos não sejam exclusivos; e
(b) as decisões de negociação do administrador do fundo não possam de qualquer forma ser
influenciadas pelos seus respectivos cotistas.
4.7.3. É vedado à Companhia, às Pessoas Vinculadas e às Pessoas Ligadas, nos Períodos de
Impedimento à Negociação, (a) atuar em operações de empréstimo de ações de emissão da
Companhia (conhecida como aluguel de ações); e (b) contratar opções ou derivativos
referenciados aos Valores Mobiliários.
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4.8.

Exceções às Restrições Gerais à Negociação de Valores Mobiliários

4.8.1. As presunções descritas no item 4.3.1 acima, sem prejuízo ao disposto no item 4.9
abaixo, não se aplicam a:
(a) aos casos de aquisição, por meio de negociação privada, de ações que se encontrem em
tesouraria, decorrente do exercício de opção de compra no âmbito de plano de opção de compra
de ações de emissão da Companhia, devidamente aprovado pela Assembleia Geral; e
(b) às negociações envolvendo Valores Mobiliários de renda fixa, quando realizadas mediante
operações com compromissos conjugados de recompra pelo comprador, para liquidação em
data preestabelecida, anterior ou igual à do vencimento dos títulos objeto da operação,
realizadas com rentabilidade ou parâmetros de remuneração predefinidos.
4.8.2. A proibição de que trata o item 4.3.1 acima não se aplica a subscrições de novos Valores
Mobiliários emitidos pela Companhia, sem prejuízo da incidência das regras que dispõem sobre
a divulgação de informações no contexto da emissão e oferta desses valores mobiliários.
4.8.3. A proibição de que trata o item 4.5.1 acima não se aplica a:
(a) negociações envolvendo Valores Mobiliários de renda fixa, quando realizadas mediante
operações com compromissos conjugados de recompra pelo vendedor e de revenda pelo
comprador, para liquidação em data preestabelecida, anterior ou igual à do vencimento dos
títulos objeto da operação, realizadas com rentabilidade ou parâmetros de remuneração
predefinidos;
(b) operações destinadas a cumprir obrigações assumidas antes do início do período de vedação
decorrentes de empréstimos de valores mobiliários, exercício de opções de compra ou venda
por terceiros e contratos de compra e venda a termo; e
(c) negociações realizadas por instituições financeiras e pessoas jurídicas integrantes de seu
grupo econômico, desde que efetuadas no curso normal de seus negócios e dentro de
parâmetros preestabelecidos nesta Política.
4.8.4. Observada a regulamentação aplicável, as presunções previstas nas seções 4.3 e 4.4
acima não se aplicam na hipótese de Plano de Investimento que atenda aos requisitos previstos
no item 4.9.1 abaixo, sendo que, o atendimento aos requisitos adicionais indicados no item 4.9.5
abaixo, também afasta a vedação objeto do item 4.5.1 acima.
4.9.

Plano de Investimento ou de Desinvestimento

4.9.1. Todo aquele que tem relação com a Companhia que lhe torne potencialmente sujeito
às presunções descritas no item 4.3.1 acima, pode formalizar Planos de Investimento ou Planos
de Desinvestimento, conforme modelo constante do Anexo IV desta Política, regulando suas
negociações com Valores Mobiliários de emissão da Companhia ou a eles referenciados com o
objetivo de afastar a aplicabilidade daquelas presunções.
4.9.1.1. Cada pessoa poderá manter um único Plano de Investimento ou Plano de
Desinvestimento por vez.
4.9.2. Os Planos de Investimento e os Planos de Desinvestimento devem:
(a)

ser formalizados por escrito;
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(b)
ser passível de verificação, inclusive no que diz respeito à sua instituição e à realização
de qualquer alteração em seu conteúdo;
(c)
estabelecer, em caráter irrevogável e irretratável, (i) os períodos em que se deseja
realizar as negociações; (ii) os valores ou quantidades dos negócios a serem realizados com
Valores Mobiliários; e (iii) o prazo de vigência do Plano de Investimento, respeitado o disposto
no inciso “(d)” abaixo;
(d)
prever prazo mínimo de 3 (três) meses para que o próprio plano, suas eventuais
modificações e cancelamento produzam efeitos; e
4.9.2.1. Além disso, as negociações no âmbito dos Planos de Investimento deverão ser feitas
com a intermediação de alguma das Corretoras Credenciadas, conforme aplicável.
4.9.3. Os Valores Mobiliários objetos do Plano de Investimento e dos Planos de
Desinvestimento não poderão ser negociados se não por meio das instruções irrevogáveis e
irretratáveis dispostas no Plano de Investimento e o Plano de Desinvestimento pela Corretora
Credenciada. Essa restrição à negociação perdurará enquanto o Plano de Investimento e o Plano
de Desinvestimento vigorar.
4.9.4. Situações extraordinárias de caso fortuito e força maior serão avaliadas pelo Diretor de
Relações com Investidores.
4.9.5. Os Planos de Investimento e os Planos de Desinvestimento poderão permitir a
negociação de Valores Mobiliários durante o Período de Impedimento à Negociação e no
período previsto no item 4.5.1 acima desde que, além de observado o disposto nos incisos do
item 4.9.2 e no item 4.9.2.1 acima:
(a)
a Companhia tenha aprovado cronograma definindo datas específicas para divulgação
das ITR’s e DF’s; e
(b)
obriguem o participante a reverter à Companhia quaisquer perdas evitadas ou ganhos
potenciais auferidos em negociações com Valores Mobiliários decorrentes de eventual alteração
nas datas de divulgação das ITR’s e DF’s, apurados por critérios definidos no próprio Plano de
Investimento ou Plano de Desinvestimento, conforme o caso.
4.9.6. O Diretor de Relações com Investidores deverá avaliar e comentar a aplicabilidade do
Plano de Investimento e Plano de Desinvestimento diante da regulamentação vigente, podendo
recusar seu arquivamento na Companhia caso este esteja em desacordo com esta Política ou
com as normas em vigor.
4.9.7. O Diretor de Relações com Investidores arquivará e manterá controle específico e
individualizado de todos os Planos de Investimento e Planos de Desinvestimento, bem como
obterá (por meio das Corretoras Credenciadas, se for o caso) e fornecerá, ao Conselho de
Administração, os subsídios necessários para que este ou outro órgão estatutário a quem essa
função seja atribuída verifique, ao menos semestralmente, a aderência das negociações
realizadas no âmbito dos respectivos Planos de Investimento e Planos de Desinvestimento,
devendo reportar-se na mesma periodicidade ao Conselho de Administração.
4.9.8. O cancelamento do Plano de Investimento ou Plano de Desinvestimento, conforme o
caso, ocorrerá mediante a comunicação da Pessoa Vinculada, ou ainda, pela não observância de
seus termos. Em ambas as situações, nova proposta de Plano de Investimento ou de Plano de
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Desinvestimento, conforme o caso, poderá ser apresentada após o prazo de 3 (três) meses
contados da data do cancelamento, conforme aplicável.
4.9.9. O Diretor de Relações com Investidores poderá solicitar esclarecimento à Pessoa
Vinculada nos casos de descumprimento, bem como quaisquer esclarecimentos adicionais sobre
o Plano de Investimento ou Plano de Desinvestimento, conforme o caso.
4.9.10. O Diretor de Relações com Investidores encaminhará o Plano de Investimento e Plano
de Desinvestimento quando requerido por órgãos reguladores e autorreguladores dos
mercados em que os Valores Mobiliários da Companhia sejam admitidos à negociação.
4.9.11. É vedado à Pessoa Vinculada realizar quaisquer operações que anulem ou mitiguem os
efeitos econômicos das operações previstas no Plano de Investimento ou Plano de
Desinvestimento, conforme o caso.
5.

ALTERAÇÕES DESTA POLÍTICA

5.1.
Esta Política e sua aplicação devem ser acompanhadas pelo Conselho de Administração
e pela Diretoria, bem como pela Assembleia Geral, conforme aplicável.
5.2.
Esta Política poderá ser alterada, por meio de deliberação do Conselho de
Administração, nas seguintes situações:
(a)

quando houver determinação expressa, nesse sentido, por parte da CVM;

(b)
diante de modificação nas normas legais e regulamentares aplicáveis, de forma a
implementar as adaptações que forem necessárias; ou
(c)
quando o Conselho de Administração, no processo de avaliação da eficácia dos
procedimentos adotados, constatar a necessidade de alterações.
5.3.
A alteração desta Política deverá ser comunicada à CVM e às Entidades do Mercado pelo
Diretor de Relações com Investidores, devendo a comunicação ser acompanhada de cópia da
deliberação e do inteiro teor dos documentos que disciplinem e integrem a Política, na forma
exigida pelas normas aplicáveis, assim como às Pessoas Vinculadas que tenham aderido à
Política.
6.

INFRAÇÕES E SANÇÕES

6.1.
As violações dos termos da presente Política serão examinadas pelo Conselho de
Administração, que adotará as medidas cabíveis.
6.2.
Sem prejuízo das sanções cabíveis nos termos da legislação vigente, a serem aplicadas
pelas autoridades competentes, em caso de violação dos termos e procedimentos estabelecidos
nesta Política caberá ao Conselho de Administração tomar as medidas disciplinares que forem
cabíveis no âmbito interno da Companhia, inclusive a destituição do cargo ou demissão do
infrator nas hipóteses em que for constatada violação grave no entendimento do Conselho de
Administração.
6.3.
Caso a infração seja praticada por terceiros, caracterizará inadimplemento contratual,
podendo a Companhia, sem qualquer ônus, resolver o respectivo contrato e exigir o pagamento
da multa nele estabelecida, sem prejuízo de perdas e danos.
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6.4.
Caso a medida cabível seja de competência legal ou estatutária da Assembleia Geral,
deverá o Conselho de Administração convocá-la para deliberar sobre o tema.
6.5.
O descumprimento dessa Política é considerado infração grave, para os fins previstos no
§ 3º do art. 11 da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976 e da Resolução CVM 44.
7.

DISPOSIÇÕES GERAIS

7.1.

A presente Política deve ser observada por todas as Pessoas Vinculadas.

7.2.
As disposições da presente Política não elidem a responsabilidade de terceiros não
diretamente ligados à Companhia e que tenham conhecimento sobre Ato ou Fato Relevante.
7.3.
A Companhia deverá enviar, por correspondência registrada ou e-mail com aviso de
recebimento, às Pessoas Vinculadas, cópia desta Política, solicitando o retorno à Companhia do
Termo de Adesão devidamente assinado, conforme o modelo constante do Anexo I desta
Política.
7.3.3. Na assinatura do termo de posse de novos Administradores da Companhia, deverá ser
exigida a assinatura do Termo de Adesão, sendo-lhes dado conhecimento desta Política.
7.3.4. A comunicação desta Política, às Pessoas Vinculadas, assim como a exigência de
assinatura do Termo de Adesão, será feita antes destas pessoas tomarem conhecimento de Ato
ou Fato Relevante e realizar qualquer negociação com Valores Mobiliários.
7.3.5. O Termo de Adesão deverá ser arquivado na sede da Companhia enquanto as Pessoas
Vinculadas com ela mantiverem vínculo e, por 5 (cinco) anos, no mínimo, após o seu
desligamento.
7.3.6. A Companhia manterá em sua sede, à disposição da CVM, a relação de Pessoas
Vinculadas e respectivas qualificações, indicando cargo ou função, endereço e número de
inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia ou no Cadastro
Nacional de Pessoas Físicas do Ministério da Economia, atualizando-a imediatamente sempre
que houver modificação.
7.4.
As Pessoas Vinculadas deverão informar ao Diretor de Relações com Investidores sobre
Associados com Acesso à Informação Privilegiada que devam aderir a esta Política, para que ele
obtenha as devidas assinaturas ao Termo de Adesão.
7.5.
Quaisquer dúvidas acerca das disposições desta Política deverão ser esclarecidas
perante o Diretor de Relações com Investidores, sendo que quaisquer casos omissos serão
deliberados pelo Conselho de Administração.
7.6.
Esta Política entra em vigor na data de sua aprovação e somente poderá ser alterada
por deliberação do Conselho de Administração, podendo ser consultada no website de Relação
com Investidores da Companhia (ri.alliar.com).

****
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ANEXO I à
Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante e de Negociação de Valores Mobiliários
da Centro de Imagem Diagnósticos S.A.

TERMO DE ADESÃO À POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE ATO OU FATO RELEVANTE E DE
NEGOCIAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DA CENTRO DE IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A.
Pelo presente instrumento, [inserir nome ou razão social], [inserir qualificação – nacionalidade,
estado civil, profissão, RG/RNE, se for pessoa física; identificar tipo societário, se for pessoa
jurídica], com endereço em [•], inscrito no [CPF/ME – CNPJ/ME] sob nº [•], na qualidade de
[indicar cargo ocupado ou “Acionista Controlador” ou, em caso de “Associado com Acesso à
Informação Privilegiada”, o tipo de relacionamento com a Companhia ou outras sociedades de
seu grupo] da CENTRO DE IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A., sociedade por ações com sede na
Alameda Vicente Pinzon, nº 51, conjunto 301, Central Vila Olímpia, Vila Olímpia, CEP 04547-130,
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME sob o n° 42.771.949/0018-83
(“Companhia”), vem, por meio deste Termo de Adesão, declarar ter tomado conhecimento da
“Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante e de Negociação de Valores Mobiliários” da
Companhia, aprovada em reunião do Conselho de Administração da Companhia, nos termos da
Resolução CVM nº 44, de 23 de agosto de 2021, e assumir o compromisso de observar as normas
e procedimentos previstos em tal documento e pautar suas ações em relação à Companhia
sempre em conformidade com tais disposições.

[LOCAL], [●] de [●] de [●].
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Nome:
Cargo:
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ANEXO II à
Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante e de Negociação de Valores Mobiliários
da Centro de Imagem Diagnósticos S.A.
NEGOCIAÇÕES REALIZADAS COM VALORES MOBILIÁRIOS DE EMISSÃO DA COMPANHIA E DE
SUAS CONTROLADAS E/OU CONTROLADORAS QUE SEJAM COMPANHIAS ABERTAS
(ARTIGO 11 DA RESOLUÇÃO CVM 44)
Em .....(mês/ano)
( ) ocorreram somente as seguintes operações com valores mobiliários e derivativos, de
acordo com o artigo 11 da Resolução CVM nº 44/2021.(1)
( ) não foram realizadas operações com valores mobiliários e derivativos, de acordo com o
artigo 11 da Resolução CVM nº 44/2021, sendo que possuo as seguintes posições dos valores
mobiliários e derivativos.
Denominação da Companhia:
Nome:

CPF/CNPJ:

Qualificação:
Saldo Inicial
% de participação
Valor
Mobiliário/

Características dos Títulos (2)

Quantidade

Mesma
Espécie/

Derivativo

Total

Classe

Movimentações no Mês
Valor
Mobiliário
/Derivativo

Características dos
Títulos (2)

Intermediário

Operação

Compra
Total Compras
Venda
Total Vendas
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Dia

Quantidade

Preço

Volume (R$) (3)

Saldo Final
% de participação
Valor

Características

Mobiliário/

Quantidade
dos Títulos (2)

Derivativo

Mesma
Espécie/

Total

Classe

Denominação da Controladora:
Nome:

CPF/CNPJ:

Qualificação:
Saldo Inicial
% de participação
Valor
Mobiliário/

Características dos Títulos (2)

Quantidade

Mesma
Espécie/

Derivativo

Total

Classe

Movimentações no Mês
Valor
Mobiliário/
Derivativo

Características dos
Títulos (2)

Intermediário

Operação

Dia

Quantidade

Preço

Volume (R$) (3)

Compra
Total Compras
Venda
Total Vendas
Saldo Final
% de participação
Valor
Mobiliário/

Características dos Títulos (2)

Quantidade

Mesma
Espécie/

Derivativo

Classe
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Total

Denominação da Controlada:
Nome:

CPF/CNPJ:

Qualificação:
Saldo Inicial
% de participação
Valor
Mobiliário/

Características dos Títulos (2)

Quantidade

Mesma
Espécie/

Derivativo

Total

Classe

Movimentações no Mês
Valor
Mobiliário/
Derivativo

Características dos
Títulos (2)

Intermediário

Operação

Dia

Quantidade

Preço

Volume (R$) (3)

Compra
Total Compras
Venda
Total Vendas
Saldo Final
% de participação
Valor
Mobiliário/

Características dos Títulos (2)

Quantidade

Mesma
Espécie/

Derivativo

Classe

(1) Ao preencher o formulário, excluir as linhas que não contenham informação. Se não
houver aquisição/alteração de posições para nenhuma das pessoas abrangidas no artigo 11
da Resolução CVM nº 44/2021, enviar uma declaração informando a respeito.
(2) Emissão/série, conversível, simples, prazos, garantias, espécie/classe etc.
(3) Quantidade vezes preço.
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Total

ANEXO III à
Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante e de Negociação de Valores Mobiliários
da Centro de Imagem Diagnósticos S.A.

REALIZAÇÃO DE NEGOCIAÇÃO RELEVANTE
(ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO CVM 44)

Período: [mês/ano]
Nome do Adquirente/Alienante:
Qualificação:

CNPJ/ME/CPF/ME:

Data do Negócio:
Tipo de Negócio:
Tipo de Valor Mobiliário:
Objetivo da participação:
Quantidade Visada:
Se for o caso, declaração do adquirente de que suas compras não objetivam alterar a composição do
controle ou a estrutura administrativa da Companhia:
Número de ações e de outros valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos
referenciados em tais ações (quantidade, classe e espécie):
Acordo ou contrato regulando o exercício do direito de voto ou a compra e venda de valores
mobiliários de emissão da Companhia:
Acionista residente ou domiciliado no exterior:

Nome/Denominação Social do
Mandatário/ Representante legal:

CNPJ/ME/CPF/ME:

Outras Informações Relevantes:

ANEXO IV à
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Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante e de Negociação de Valores Mobiliários
da Centro de Imagem Diagnósticos S.A.
PLANO DE INVESTIMENTO / PLANO DE DESINVESTIMENTO
Pelo presente, [nome e qualificação], residente e domiciliado/domiciliada em [endereço],
inscrito/inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob nº [nº] e
portador/portadora da Cédula de Identidade [RG ou RNE] nº [nº e órgão expedidor], na
qualidade de [cargo, função ou relação] da CENTRO DE IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A.,
sociedade por ações com sede na Alameda Vicente Pinzon, nº 51, conjunto 301, Central Vila
Olímpia, Vila Olímpia, CEP 04547-130, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no
CNPJ/ME sob o n° 42.771.949/0018-83 (“Companhia”), vem, por meio deste, em caráter
irrevogável e irretratável apresentar [Plano Investimento/Plano de Desinvestimento] nos
termos da “Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante e de Negociação de Valores
Mobiliários” da Companhia (“Política de Divulgação e Negociação”) e da Resolução da CVM nº
44, de 23 de agosto de 2021, especialmente em relação aos seus dispositivos do art. 16, §1º,
inciso IV, §2º, incisos I e II, e §3º, incisos I e II.
As ordens de compra, venda e/ou aluguel de Valores Mobiliários, conforme definido na Política
de Divulgação e Negociação, deverão ser realizadas conforme a tabela abaixo: 1
Tipo de valor
mobiliário

Tipo de operação

[Quantidade/
Valor]

[Data/Período/Evento]
de execução

[•]

[Compra/Venda/Aluguel]

[Quantidade /
R$]

[•]

[•]

[Compra/Venda/Aluguel]

[Quantidade/
R$]

[•]

As ordens de compra, venda e/ou aluguel de Valores Mobiliários, conforme dispostas na tabela
acima, são de caráter irrevogável e irretratável.
O signatário tem conhecimento de que é vedado (i) manter simultaneamente em vigor mais de
um plano de investimento ou desinvestimento; e (ii) realizar quaisquer operações que anulem
ou mitiguem os efeitos econômicos das operações a serem determinadas pelo plano de
investimento ou desinvestimento.

1

Em linha com as normas vigentes e orientações da Superintendência de Relações com Empresas (SEP)
da CVM, é permitido, observado os demais termos desta Política, prever outros parâmetros ou conjunto
de parâmetros para que a operação seja realizada, como, por exemplo, algoritmos e fórmulas, que, uma
vez aplicados ao caso concreto, determinem se os negócios serão realizados ou não e, caso sejam, quais
as datas e os valores financeiros envolvidos. Neste caso, todavia, todos os parâmetros devem estar
prévia e objetivamente definidos e ser irrevogáveis e irretratáveis, nos termos desta Política.
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Este Plano de Investimento é endereçado ao Diretor de Relações com Investidores da
Companhia, com cópia à [inserir nome da corretora], que está autorizada a executar as ordens
previstas neste Plano de Investimento.
Este Plano de Investimento permite ao signatário a negociação de valores mobiliários de
emissão da Companhia no período de 15 (quinze) dias que antecede a divulgação das suas
informações trimestrais (“ITR”) e anuais (“DFP”), conforme datas de divulgação do ITR e da DFP
constantes do calendário anual de eventos corporativos da Companhia disponível em seu
website (ri.alliar.com) e no site da CVM (www.cvm.gov.br).
Adicionalmente, declara o signatário que reverterá à Companhia quaisquer perdas evitadas ou
ganhos potenciais auferidos em negociações com ações de emissão da Companhia, decorrentes
de eventual alteração nas datas de divulgação dos formulários ITR e DFP, apurados pela
[comparação entre a cotação das ações nos 30 (trinta) pregões anteriores e a data da efetiva
negociação]2.
O prazo de vigência deste [Plano de Investimento / Plano de Desinvestimento] é de [inserir]
contado da data de seu recebimento pelo Diretor Vice Presidente de Relações com Investidores
da Companhia, sendo que, nos termos do art. 15-A, §1º, III, da Resolução CVM 44, está sujeito
ao prazo [inserir - mínimo de três meses] para produção de efeitos.

[Cidade – Estado]
[dia] de [mês] de [ano]

_____________________________
[Nome]

CENTRO DE IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A.
CNPJ/ME nº 42.771.949/0018-83
NIRE nº 3530051760-1
2

É possível mencionar a apuração através de outros critérios razoáveis desde que definidos no próprio
plano.
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Companhia aberta
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2022
ANEXO VII
POLÍTICA DE INDICAÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, COMITÊS E
DIRETORIA DA CENTRO DE IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A.
1.

OBJETIVO

1.1.
A presente “Política de Indicação de Membros do Conselho de Administração, Comitês e
Diretoria”, aprovada em reunião do Conselho de Administração da Centro de Imagem
Diagnósticos S.A., visa a determinar os critérios para composição do Conselho de Administração,
dos Comitês, do Conselho Consultivo e da Diretoria, prezando pela boa prática de governança
corporativa, melhor interesse da Companhia, respeitando a devida transparência.
1.2.
Esta Política tem como fundamento: (i) as diretrizes de governança corporativa do
Estatuto Social; (ii) o Código de Conduta e Ética; (iii) a Lei das Sociedades por Ações; as normas
aplicáveis emanadas pela CVM; (v) o Regulamento do Novo Mercado; e (vi) o Código Brasileiro
de Governança Corporativa – Companhias Abertas, elaborado pelo Grupo de Trabalho
Interagentes, coordenado pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC).
2.

DEFINIÇÕES

2.1.
Os termos e expressões relacionados a seguir, quando utilizados nesta Política, inclusive
nos itens acima, terão os seguintes significados:
(a) “Assembleia Geral”: significa a assembleia geral de acionistas da Companhia.
(b) “B3”: significa a B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.
(c) “Código de Conduta e Ética”: significa o “Código de Conduta e Ética nos
Negócios” aprovado em Reunião do Conselho de Administração.
(d) “Comitê de Auditoria”: significa o comitê de auditoria da Companhia.
(e) “Comitês”: significam os comitês de assessoramento ao Conselho de
Administração, estatutários e não estatutários, e os grupos de trabalho com
objetivos definidos.
(f) “Companhia”: significa a Centro de Imagem Diagnósticos S.A.
(g) “Conselho Consultivo”: significa o conselho consultivo da Companhia.
(h) “Conselho de Administração”: significa o conselho de administração da
Companhia.
(i) “CVM”: significa a Comissão de Valores Mobiliários.
(j) “Diretoria”: significa a diretoria estatutária da Companhia.
(k) “Estatuto Social”: significa o estatuto social da Companhia, conforme alterado.
(l) “Instrução CVM 367”: significa a Instrução CVM nº 367, de 29 de maio de 2002
que disciplina a declaração de pessoa eleita membro do conselho de administração
de companhia aberta.
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(m) “Instrução CVM 481”: a Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009,
conforme alterada.
(n) “Lei das Sociedades por Ações”: significa a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de
1976, conforme alterada.
(o) “Política”: significa a presente “Política de Indicação de Membros do Conselho
de Administração, Comitês e Diretoria da Centro de Imagem Diagnósticos S.A.”,
aprovada em reunião do Conselho de Administração.
(p) “Regulamento do Novo Mercado”: significa o Regulamento do segmento de
listagem denominado Novo Mercado da B3.
3.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

3.1.
Critérios para Indicação dos Membros do Conselho de Administração
3.1.1. O Conselho de Administração é um órgão colegiado, cujo desempenho depende do
respeito e da compreensão das características de cada um de seus membros, sem que isso
implique ausência de debates de ideias. Deve ser composto tendo em vista a diversidade de
conhecimentos, experiências, comportamentos, aspectos culturais, faixa etária e de gênero para
permitir que a Companhia se beneficie da pluralidade de argumentos e de um processo de
tomada de decisão com maior qualidade e segurança.
3.1.2. O Conselho de Administração será composto por, no mínimo, 9 (nove) e, no máximo, 11
(onze) membros efetivos, acionistas ou não, pessoas naturais, residentes no País, todos eleitos
e destituíveis pela Assembleia Geral, a qual deverá indicar dentre eles 1 (um) Presidente do
Conselho de Administração e 1 (um) Vice-Presidente do Conselho de Administração.
3.1.3. Os membros do Conselho de Administração serão eleitos para um mandato unificado
de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição.
3.1.4. No mínimo 2 (dois) ou 20% (vinte por cento) dos membros do Conselho de
Administração, o que for maior, deverão ser conselheiros independentes conforme a definição
do Regulamento do Novo Mercado, sendo que a condição de conselheiro independente deverá
ser deliberada na Assembleia Geral que os eleger e constar expressamente e obrigatoriamente
na ata de tal Assembleia Geral de Acionistas, sendo também considerados como independentes
os conselheiros eleitos mediante a faculdade prevista pelo Artigo 141, parágrafos 4º e 5º da Lei
das Sociedades por Ações.
3.1.4.1. Quando, em decorrência da observância do percentual referido neste item 4.2, resultar
número fracionário de conselheiros, proceder-se-á ao arredondamento para o número inteiro
imediatamente superior, conforme tabela abaixo:
# total

# independentes

% de representação dos
independentes

3

2

66,66%

4

2

50,00%

5

2

40,00%

6

2

33,33%

7

2

28,50%
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# total

# independentes

% de representação dos
independentes

8

2

25,00%

9

2

22,22%

10

2

20,00%

11

3

27,27%

12

3

25,00%

3.1.5. A indicação de membros do Conselho de Administração deverá obedecer aos seguintes
critérios, além dos requisitos legais, em especial ao art. 147 da Lei das Sociedades por Ações,
regulamentares, e daqueles expressos no Estatuto Social:
(a)
alinhamento e comprometimento com os valores e a cultura da Companhia,
seu Código de Conduta e Ética e suas políticas internas;
(b)
integridade pessoal e reputação ilibada;
(c)
formação acadêmica compatível com as atribuições dos membros do
Conselho de Administração, conforme descritas no Estatuto Social;
(d)
experiência profissional em temas diversificados, tendo exercido
previamente funções similares àquelas a serem desempenhadas em seu
mandato de Conselheiro ou tendo reunido capacidades e experiências que
sejam do interesse da Companhia no momento de sua indicação;
(e)
ser familiarizado em gestão financeira e demais áreas da administração de
empresas, possuindo habilidades e experiências necessárias para o exercício
do cargo; e
(f)
disponibilidade de tempo para dedicar-se adequadamente à função e
responsabilidade assumida, que vai além da presença nas reuniões do
Conselho de Administração e da leitura prévia da documentação.
3.1.6. Os elementos acima identificados são exemplificativos, e não exaustivos, e terão o
mesmo peso e importância na avaliação dos candidatos pelo Conselho de Administração.
3.2.
Procedimento para Indicação dos Membros do Conselho de Administração
3.2.1. A indicação dos membros para composição do Conselho de Administração poderá ser
feita pela administração ou por qualquer acionista da Companhia, nos termos da Lei das
Sociedades por Ações.
3.2.1.1. Observados os demais requisitos regulamentares, o Conselho de Administração deverá
incluir, na proposta da administração referente à assembleia em questão, sua manifestação
contemplando: (a) a aderência de cada candidato ao cargo de membro do Conselho de
Administração a esta Política; e (b) conforme o caso, as razões, à luz do disposto no Regulamento
do Novo Mercado e na declaração mencionada no item 3.2.1.2 abaixo, pelas quais se verifica o
enquadramento de cada candidato como conselheiro independente.
3.2.1.2. O indicado a conselheiro independente deverá apresentar declaração atestando seu
enquadramento em relação aos critérios de independência estabelecidos no Regulamento do
Novo Mercado, contemplando a respectiva justificativa, se verificada alguma das situações
previstas no §2º do Art. 16 do referido regulamento (e ressalvado o disposto no seu art. 17,
parágrafo único).
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3.2.2. O acionista que desejar indicar candidatos para o Conselho de Administração poderá
notificar a Companhia por escrito informando o nome completo e qualificação dos candidatos
em até 25 (vinte e cinco) dias antes da realização da Assembleia Geral que elegerá o novo
Conselho de Administração da Companhia, observada a legislação e regulamentação aplicável.
3.2.3. Nos termos do artigo 3º da Instrução CVM 367, o acionista que submeter a indicação de
membro do Conselho de Administração deverá apresentar, no mesmo ato:
(a)
cópia do instrumento de declaração de desimpedimento, nos termos da
Instrução CVM 367, ou declarar que obteve do indicado a informação de que tal indicado: (i)
está em condições de firmar tal instrumento de declaração e o respectivo termo de posse; e (ii)
tem conhecimento e está de acordo com o conteúdo de tal instrumento de declaração de
desimpedimento e do respectivo termo de posse, indicando as eventuais ressalvas; e
(b)
o currículo do candidato indicado, contendo, no mínimo, sua qualificação,
experiência profissional, escolaridade, principal atividade profissional que exerce no momento
e indicação de quais cargos ocupa em conselhos de administração, fiscal ou consultivo em outras
companhias e o atendimento aos requisitos do item 3.1.5 acima desta Política.
3.2.4. O cumprimento de eventuais outras informações que auxiliem na verificação dos demais
critérios será verificado pelo Conselho de Administração e, caso atendidos, o nome do candidato
será posto em votação em Assembleia Geral da Companhia, observado, conforme aplicável, o
procedimento previsto no art. 21-N da Instrução CVM 481. A eleição dos membros do Conselho
de Administração da Companhia será realizada conforme previsto no Estatuto Social e na
legislação aplicável.
3.2.4.1. Não obstante o cumprimento do disposto acima pelos membros da administração em
relação à sua competência para a submissão e/ou indicação de candidatos, tais critérios não
invalidarão as candidaturas enviadas por acionistas minoritários.
4.

DIRETORIA

4.1.
Critérios para Indicação dos Membros da Diretoria
4.1.1. O Conselho de Administração indicará para composição da Diretoria, profissionais que
saibam combinar, de modo harmônico, o interesse da Companhia, dos acionistas, gestores e
associados, bem como a responsabilidade social e ambiental da Companhia, pautados pela
legalidade e pela ética. A indicação deve visar também à formação de um grupo alinhado com
os princípios e valores da Companhia, tendo em vista a diversidade, inclusive de gênero,
almejando sua ocupação por pessoas com competências complementares e habilidades para
implementar as estratégias, enfrentar os desafios e atingir os objetivos da Companhia. O Diretor
Presidente, indicado exclusivamente pelos membros do Conselho de Administração, poderá
indicar os demais Diretores para nomeação pelo Conselho de Administração, sem prejuízo da
indicação de outros nomes por membros do próprio Conselho de Administração.
4.1.2. A Diretoria da Companhia será composta por, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 10 (dez)
membros, pessoas naturais, residentes no País, acionistas ou não, sendo obrigatoriamente um
Diretor Presidente, um Diretor Vice-Presidente Administrativo Financeiro, um Diretor VicePresidente Médico e um Diretor de Relações com Investidores, sendo os demais Diretores sem
designação específica, podendo inclusive ser atribuída a função de Diretor Vice-Presidente a até
2 (dois) Diretores sem designação específica. A função de Diretor de Relações com Investidores
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pode ser acumulada por outro Diretor. Os Diretores terão prazo de mandato unificado de 2
(dois) anos, sendo permitida a reeleição.
4.1.3. A Diretoria deverá ser constituída por profissionais de comprovada experiência e
capacidade de atuação em sua respectiva área de responsabilidade, devendo tais profissionais
atender aos requisitos estabelecidos na lei e no Estatuto Social para o exercício de suas funções.
4.1.4. A proposta de reeleição dos Diretores deverá ser baseada nas suas avaliações, que
consideram o desempenho e o potencial do Diretor, além das competências de liderança
definidas para a Companhia.
4.1.5. A indicação dos Diretores da Companhia deverá obedecer aos seguintes critérios, de
acordo com sua função:
(a)
alinhamento e comprometimento com os valores e à cultura da Companhia,
seu Código de Conduta e Ética e suas políticas internas;
(b)
reputação ilibada;
(c)
formação acadêmica compatível com as suas atribuições, conforme
descritas no Estatuto Social ou no ato de sua eleição;
(d)
conhecimento e experiência profissional compatível com o cargo para o qual
foi indicado, tendo exercido previamente funções similares àquelas a serem
desempenhadas no mandato;
(e)
habilidades para implementar as estratégias, enfrentar os desafios e atingir
os objetivos da Companhia;
(f)
estar isento de conflito de interesse com a Companhia; e
(g)
disponibilidade de tempo para dedicar-se adequadamente à função e
responsabilidade assumida, que vai além da presença nas reuniões da
Diretoria e da leitura prévia da documentação.
4.2.
Procedimento para Indicação dos Membros da Diretoria
4.2.1. A indicação dos membros da Diretoria, incluindo o Diretor Presidente, será feita pelos
membros do Conselho de Administração. O Diretor Presidente poderá indicar os demais
Diretores para eleição pelo Conselho de Administração, sem prejuízo de que outros nomes
sejam apresentados pelo próprio Conselho de Administração.
4.2.2. Observado o disposto no item 4.1.1 e no item 4.2.1 acima, o Conselho de Administração
elegerá os Diretores, respeitados os quóruns previstos no Estatuto Social da Companhia, se
houver, os quais poderão ser destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de Administração.
4.2.3. O cumprimento dos requisitos estabelecidos no item 4.1.5 acima será verificado na
ocasião da indicação, inclusive por meio da declaração de que trata a Instrução CVM 367, por
aquele que indicou o candidato, observado que, caso a indicação seja feita pelo Diretor
Presidente, o cumprimento dos requisitos poderá também ser verificado pelo Diretor VicePresidente Administrativo Financeiro ou pelo Diretor de Relações com Investidores.
5.

COMITÊS E CONSELHO CONSULTIVO

5.1.
Requisitos para indicação dos Membros dos Comitês e Conselho Consultivo
5.1.1. A Companhia poderá, a critério do Conselho de Administração, instalar ou descontinuar
o Conselho Consultivo e os Comitês, exceto pelo Comitê de Auditoria (de funcionamento
permanente). Os Comitês e Conselho Consultivo obedecerão aos critérios de indicação
estabelecidos nesta Política, bem como as diretrizes e atribuições aprovadas pelo Conselho de
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Administração quando de sua instalação, conforme o caso, observado, ainda, o disposto em seus
regimentos internos.
5.1.2. Os Comitês e Conselho Consultivo serão compostos preferencialmente por membros do
Conselho de Administração, podendo ter especialistas externos, não conselheiros, conforme
respectivos regimentos internos, todos indicados, destituíveis ou renováveis pelo Conselho de
Administração, com mandato unificado de 2 (dois) anos, coincidindo com o mandato do
Conselho de Administração, podendo ser reeleitos.
5.1.3. Os membros dos Comitês e do Conselho Consultivo não terão suplentes a eles
vinculados.
5.1.4. Conforme os respectivos regimentos internos, todo Comitê terá um coordenador, o qual
será o porta-voz do Comitê e deverá ser preferencialmente aderente a critérios de
independência estabelecidos no Regulamento do Novo Mercado.
5.1.5. Conforme definido no Regulamento do Novo Mercado, no caso do Comitê de Auditoria,
sua composição será no mínimo de 3 (três) membros, todos eleitos e destituíveis pelo Conselho
de Administração sendo:
(a)
ao menos 1 (um) membro independente da Companhia, conforme definição
constante do Regulamento do Novo Mercado; e
(b)
ao menos 1 (um) membro com reconhecida experiência em assuntos de
contabilidade societária, nos termos da regulamentação editada pela CVM
que dispõe sobre o registro e o exercício da atividade de auditoria
independente no âmbito do mercado de valores mobiliários e define os
deveres e as responsabilidades dos administradores das entidades
auditadas no relacionamento com os auditores independentes.
5.1.6.1. O mesmo membro do Comitê de Auditoria poderá acumular as duas características
previstas nas alíneas (a) e (b) acima.
5.1.6.2. Nenhum dos membros do Comitê de Auditoria poderá ser controlador da Companhia,
nem diretor da companhia, de seu acionista controlador, direto ou indireto, ou de sociedades
controladas, coligadas ou sob controle comum, tampouco possuir qualquer vínculo de
subordinação com as pessoas anteriormente mencionadas.
5.1.6. A eleição dos membros dos Comitês e do Conselho Consultivo pelo Conselho de
Administração, sejam conselheiros ou não conselheiros, deverão obedecer aos seguintes
critérios, além do estabelecido acima para o Comitê de Auditoria:
(a)
alinhamento e comprometimento com os valores e à cultura da
Companhia, seu Código de Conduta e Ética e suas políticas internas;
(b)
reputação ilibada;
(c)
formação acadêmica compatível com as atribuições do Comitê para qual
tal membro foi indicado;
(d)
conhecimento e experiência profissional na área de atuação, tendo
exercido funções similares àquelas a serem desempenhadas no mandato ou tendo reunido
capacidades e experiências que sejam do interesse da Companhia;
(e)
estar isento de conflito de interesse com a Companhia; e
(f)
disponibilidade de tempo para dedicar-se adequadamente à função e
responsabilidade assumida, que vai além da presença nas reuniões dos comitês e da leitura
prévia da documentação.
5.2.
Procedimento para Indicação dos Membros dos Comitês e do Conselho Consultivo

- 79 -

5.2.1. A indicação de nomes dos candidatos para membros dos Comitês e do Conselho
Consultivo poderá ser feita por qualquer membro do Conselho de Administração ou da Diretoria,
até 3 (três) dias úteis anteriores à reunião do Conselho de Administração que indicará a
composição de um novo Comitê ou do Conselho Consultivo, conforme o caso.
5.2.2. A proposta de reeleição dos membros do Comitê ou do Conselho Consultivo, conforme
o caso deverá ser baseada nas suas avaliações individuais, quando realizadas.
5.2.3. O cumprimento dos requisitos estabelecidos no item 5.1.7 acima desta Política será
verificado pelo Conselho de Administração, consultado também o coordenador do Comitê em
exercício, se aplicável, caso tal Comitê já esteja instalado. Caso cumpridos os requisitos, o nome
do candidato será posto em votação em reunião do Conselho de Administração.
6.

DISPOSIÇÕES GERAIS

6.1.
Esta Política, bem como sua aplicação, deve ser acompanhada pelo Conselho de
Administração e pela Diretoria da Companhia, bem como pela Assembleia Geral, conforme
aplicável.
6.2.
As violações dos termos da presente Política serão examinadas pelo Conselho de
Administração, que adotará as medidas cabíveis.
6.3.
O Conselho de Administração da Companhia deverá obrigatoriamente atualizar a
presente Política em razão de mudanças no Estatuto Social ou no Regulamento do Novo
Mercado, ou ainda em qualquer lei, regulamento ou disposição, seja da CVM, da B3 ou qualquer
outra entidade reguladora, que altere as disposições aqui listadas em relação à Companhia.
6.4.
Esta Política entra em vigor na data de sua aprovação e somente poderá ser alterado
por deliberação do Conselho de Administração da Companhia, podendo ser consultado no
website de Relação com Investidores da Companhia (ri.alliar.com).
****

CENTRO DE IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A.
CNPJ/ME nº 42.771.949/0018-83
NIRE nº 3530051760-1
Companhia aberta
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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2022
ANEXO VIII
POLÍTICA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E SUCESSÃO DE ADMINISTRADORES
DA CENTRO DE IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A.
1.

Objetivo

1.1.
A presente “Política de Avaliação de Desempenho e de Sucessão de Administradores”
aprovada em reunião do Conselho de Administração da Centro de Imagem Diagnóstico S.A., visa
a: (i) orientar o processo de avaliação de desempenho dos Administradores e dos membros dos
Comitês, em conformidade com os interesses da Companhia e de seus acionistas, prezando
pelas melhores práticas de governança corporativa, revestidas da devida transparência e
observadas a legislação aplicável (“Avaliação de Desempenho”); e (ii) nortear o processo de
identificação de sucessores dos Diretores, com procedimentos de identificação, discussão e
desenvolvimento de profissionais que sejam capazes de assumir tais posições estratégicas na
administração da Companhia (“Processo de Sucessão”).
1.2.
Esta Política tem como fundamento: (i) as diretrizes de governança corporativa do
Estatuto Social; (ii) o Código de Conduta e Ética; (iii) a Lei das Sociedades por Ações; as normas
aplicáveis emanadas pela CVM; (v) o Regulamento do Novo Mercado; e (vi) o Código Brasileiro
de Governança Corporativa – Companhias Abertas, elaborado pelo Grupo de Trabalho
Interagentes, coordenado pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC).

2.

Definições

2.1.
Os termos e expressões relacionados a seguir, quando utilizados nesta Política, inclusive
nos itens acima, terão os seguintes significados:
(q)
“Administradores”: significa os membros eleitos para o Conselho de
Administração e para a Diretoria.
(r)

“Assembleia Geral”: significa a assembleia geral de acionistas da Companhia.

(s)

“B3”: significa a B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.

(t)
“Código de Conduta e Ética”: significa o “Código de Conduta e Ética nos
Negócios” aprovado em reunião do Conselho de Administração.
(u)

“Comitê de Auditoria”: significa o comitê de auditoria da Companhia.

(v)
“Comitês”: significam os comitês de assessoramento ao Conselho de
Administração, estatutários e não estatutários, e os grupos de trabalho com objetivos
definidos.
(w)

“Companhia”: significa a Centro de Imagem Diagnósticos S.A.
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(x)
“Conselho de Administração”: significa o conselho de administração da
Companhia.
(y)

“CVM”: significa a Comissão de Valores Mobiliários.

(z)
“Departamento de Recursos Humanos”: significa o departamento de recursos
humanos da Companhia.
(aa)

“Diretor”: significa cada membro da Diretoria.

(bb)

“Diretoria”: significa a diretoria estatutária da Companhia.

(cc)

“Estatuto Social”: significa o estatuto social da Companhia, conforme alterado.

(dd)
“Lei das Sociedades por Ações”: significa a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de
1976, conforme alterada.
(ee)
“Política”: significa a presente “Política de Avaliação de Desempenho e de
Sucessão de Administradores da Centro de Imagem Diagnósticos S.A.”, aprovada em
reunião do Conselho de Administração.
(ff)
“Política de Indicação”: significa a “Política de Indicação de Membros do
Conselho de Administração, Comitês e Diretoria Estatutária da Centro de Imagem
Diagnósticos S.A.” aprovada em reunião do Conselho de Administração.
(gg)
“Política de Remuneração”: significa a “Política de Remuneração de
Administradores da Centro de Imagem Diagnósticos S.A.” aprovada em reunião do
Conselho de Administração.
(hh)
“Regulamento do Novo Mercado”: significa o Regulamento do segmento de
listagem denominado Novo Mercado da B3.
(ii)
“Tempo de Prontidão”: significa grau de aderência nas atitudes e
comportamentos do profissional necessários para o próximo nível com atribuições e
responsabilidades mais complexas, em linha com o Processo de Sucessão, considerando
as etapas de “Pronto agora”, “Pronto em 1 ano”, “Pronto em 2 anos” ou “Pronto em 3
anos”.
3.

AVALIAÇÃO

3.1.

Diretrizes Gerais

3.1.1. Avaliação de Desempenho deverá ser realizada anualmente e de acordo com as
diretrizes estratégicas da Companhia, aprovadas pelo Conselho de Administração.
3.1.1.1. Caberá à Diretoria propor e submeter à aprovação pelo Conselho de Administração o
desdobramento das diretrizes estratégicas em indicadores e metas, que serão utilizadas como
critério para o processo de Avaliação de Desempenho.
3.1.1.2. O Conselho de Administração, com o suporte da Diretoria, será responsável por
assegurar o cumprimento da presente Política, avaliando a conformidade e monitorando o
processo de Avaliação de Desempenho.
3.1.2. A Diretoria deverá elaborar um cronograma de atividades para realização do processo
de Avaliação de Desempenho e submetê-lo anualmente para apreciação do Conselho de
Administração.
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3.1.2.1. As diretrizes estratégicas desdobradas em indicadores e metas, que serão utilizadas
como critério para a Avaliação de Desempenho do exercício seguinte, devem ser aprovadas pelo
Conselho de Administração e divulgadas aos Administradores e membros dos Comitês até o
último mês de cada exercício social.
3.1.2.2. O ciclo de Avaliação de Desempenho tem início no primeiro trimestre de cada exercício
e encerra-se com a consolidação dos resultados alcançados, obedecendo ao cronograma de
atividades aprovado pelo Conselho de Administração.
3.2.

Processo de Avaliação de Desempenho

3.2.1. Agentes Envolvidos
3.2.1.1. O processo de Avaliação de Desempenho será aplicado aos Administradores e membros
de Comitês.
3.2.1.1.1.
Estará elegível para participar do processo de Avaliação de Desempenho
o Administrador ou membro de Comitê que estiver na respectiva função por, pelo menos, 2
(duas) reuniões ordinárias desde a última avaliação.
3.2.1.1.2.
É facultativa a utilização de assessoria externa especializada para o
processo de Avaliação de Desempenho.
3.2.1.2. O presidente do Conselho de Administração será responsável por conduzir a Avaliação
de Desempenho dos membros da Diretoria e do Conselho de Administração. Os coordenadores
de cada Comitê serão responsáveis por conduzir a Avaliação de Desempenho dos membros do
respectivo Comitê.
3.2.1.2.1.
A avaliação dos membros do Conselho de Administração será
realizada por meio de (i) avaliação colegiada pelos membros do Conselho de Administração e (ii)
autoavaliação.
3.2.1.2.2.
No que se refere ao processo de avaliação do presidente do
Conselho de Administração, este deverá ser conduzido por outro membro do Conselho de
Administração, preferencialmente um dos Vice-Presidentes do Conselho de Administração,
assessorado pela área de auditoria interna.
3.2.1.3. O Comitê de Auditória dará o apoio metodológico e procedimental, mediante solicitação
do Presidente do Conselho de Administração ou do coordenador dos Comitês, conforme
detalhado nos regimentos internos de cada Comitê, para as Avaliações de Desempenho.
3.2.1.4. Em caso de vacância por renúncia, destituição, falecimento ou impedimento legal de
algum Administrador ou membro de Comitê, o substituto deverá assumir os indicadores e metas
estabelecidas para o seu antecessor, observado o prazo mínimo para elegibilidade previsto no
item 3.2.1.1.1 acima. Exceções a tal regra deverão ser tratadas pelo Conselho de Administração.
3.2.2. Parâmetros de Avaliação
3.2.2.1. A Avaliação de Desempenho deverá observar indicadores nos termos em que foram
aprovados pelo Conselho de Administração.
3.2.2.2. A definição de indicadores deverá levar em consideração a atuação e o órgão em que o
avaliado desempenha suas atividades e observar os quesitos mínimos aprovados pelo Conselho
de Administração, incluindo, sem limitação, os seguintes:
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a)
administrativa;

exposição dos atos de gestão praticados, quanto à eficácia da ação

b)

contribuição para o resultado do exercício; e

c)
consecução dos objetivos estabelecidos no plano de negócios e
atendimento à estratégia de longo prazo da Companhia.
3.2.2.3. O indicador para avaliar os atos de gestão praticados, quanto à eficácia da ação
administrativa, será de natureza quantitativa, e o parâmetro terá como objetivo verificar se as
ações previstas foram realizadas de maneira eficaz.
3.2.2.3.1.
O indicador e a meta deverão ser estabelecidos com base em atos de
gestão relevantes para os resultados do negócio da Companhia.
3.2.2.4. O indicador para avaliar a contribuição para o resultado do exercício será de natureza
quantitativa, com base nos índices mensurados pelas demonstrações financeiras auditadas da
Companhia.
3.2.2.4.1.
A meta vinculada a esse indicador deverá ser definida com base no
histórico de atingimento dos indicadores pelo avaliado e a partir das projeções estabelecidas
para os resultados da Companhia.
3.2.2.4.2.
A apuração desse indicador ocorrerá a partir da divulgação das
demonstrações financeiras auditadas da Companhia.
3.2.3. Apuração e Divulgação dos Resultados
3.2.3.1. Ao final do ciclo de Avaliação de Desempenho, o presidente do Conselho de
Administração conduzirá o processo de apuração dos resultados dos indicadores relativos aos
membros da Diretoria e do Conselho de Administração. Os coordenadores de cada Comitê
conduzirão apuração dos resultados dos indicadores relativos aos membros do respectivo
Comitê.
a)
O diretor presidente consolidará o resultado da avaliação dos membros
da Diretoria e o submeterá para a apreciação do Conselho de Administração.
b)
O presidente do Conselho de Administração consolidará o resultado da
avaliação dos membros do Conselho de Administração e o submeterá para a apreciação do
Conselho de Administração.
c)
Caberá ao Conselho de Administração analisar as informações recebidas,
tendo o apoio metodológico do Comitê de Auditoria para suportar as suas decisões.
d)
Os coordenadores de cada Comitê consolidarão o resultado da avaliação
dos membros respectivo Comitê e o submeterão para ciência do Conselho de Administração.
3.2.3.2. Toda a documentação comprobatória do processo de Avaliação de Desempenho será
mantida na sede da Companhia pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, contado a partir do último
dia de mandato dos avaliados.
3.2.3.3. Os resultados consolidados das avaliações dos membros do Conselho de Administração,
dos Comitês e da Diretoria serão divulgados a todos os membros do Conselho de Administração,
sendo certo que os resultados das avaliações: (i) individuais serão disponibilizados à pessoa em
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questão, ao presidente do Conselho de Administração e ao coordenador do Comitê, conforme
aplicável, e serão discutidos em sessões de feedback individuais; (ii) individuais do presidente
do Conselho de Administração, dos coordenadores dos Comitês e dos membros da Diretoria
serão disponibilizados a todos os membros do Conselho de Administração e serão discutidos em
sessões de feedback individuais.
3.2.3.4. As sessões de feedback individual serão realizadas pelo presidente do Conselho de
Administração ou pelo coordenador do Comitê, conforme o caso e conforme detalhado no
regimento interno de cada órgão. A sessão de feedback individual do presidente do Conselho de
Administração será realizada por outro membro do Conselho de Administração.
3.2.3.5. O processo de Avaliação de Desempenho deve ser divulgado no formulário de referência
da Companhia, incluindo informações sobre:
e)

a abrangência da avaliação: individual, por órgão, ou ambas;

f)
os procedimentos adotados para a realização da avaliação, incluindo a
participação de outros órgãos da Companhia ou de consultoria externa, se for o caso; e
g)
a metodologia adotada, indicando, conforme aplicável, sua alteração em
relação aos anos anteriores.
4.

SUCESSÃO DA ADMINISTRAÇÃO

4.1.

Diretrizes Gerais

4.1.1. Adicionalmente ao previsto nos itens acima, esta Política visa a: (i) assegurar
movimentações de Diretores sem ruptura na estratégia e sustentabilidade do negócio da
Companhia; (ii) identificar profissionais para assumirem as posições de Diretores; (iii) criar um
plano de desenvolvimento estruturado para os sucessores mapeados para tais posições; (iv)
reavaliar as ações de retenção existentes para tais cargos; e (v) permitir que a Companhia tenha
um plano de sucessão de Diretores revisado e aprovado periodicamente pelo Conselho de
Administração.
4.1.2. A Companhia pretende, ainda, manter estratégias para a retenção de Diretores, por
meio de práticas e programas de gestão de pessoas, de acordo com sua estrutura organizacional
e em linha com a visão, os valores e as estratégias de seus negócios.
4.1.3. O Processo de Sucessão deverá ser pautado pela eficiência, tendo como princípios: (i) a
manutenção de lideranças qualificadas e com posicionamento consoante com os mais altos
padrões éticos e melhores práticas de mercado; (ii) o fortalecimento da estrutura de governança
da Companhia, garantindo a continuidade dos negócios, mitigando os riscos e proporcionando
crescimento sustentável e eficiente; e (iii) a garantia de que os Diretores possam exercer suas
funções de forma independente.
4.2.

Público-Alvo

4.2.1. O Processo de Sucessão aplica-se a todos os Diretores, bem como os sucessores
mapeados para essas posições.
4.3.

Procedimentos e etapas

4.3.1. O Processo de Sucessão deverá ser discutido, revisado e aprovado anualmente pelo
Conselho de Administração. Para tanto, caberá à Diretoria, apoiada pelo Departamento de
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Recursos Humanos, propor e submeter à aprovação do Conselho de Administração as diretrizes
dos processos de recrutamento, promoção e retenção de Diretores, também em linha com o
previsto na Política de Indicação e na Política de Remuneração.
4.3.2. A Diretoria, apoiada pelo Departamento de Recursos Humanos, deverá, ainda, elaborar
um cronograma anual de atividades envolvidas no Processo de Sucessão e submetê-lo
anualmente para apreciação do Conselho de Administração.
4.3.2.1. As diretrizes do Processo de Sucessão e o cronograma anual que serão aplicáveis para o
exercício social seguinte deverão ser aprovadas pelo Conselho de Administração e divulgadas à
Diretoria até o último mês de cada exercício social.
4.3.3. Além de diretrizes para o Processo de Sucessão, a Diretoria, apoiada pelo Departamento
de Recursos Humanos, será responsável por apresentar indicações de sucessores para cargos de
Diretores. As referidas indicações deverão ser acompanhadas, sem limitação (i) dos respectivos
Tempos de Prontidão, e (ii) das principais ações de desenvolvimento dos sucessores para
assumir a posição. Além disso, se alguma posição de Diretor não tiver pelo menos um
profissional identificado como sucessor, deve ser apresentada uma proposta de revisão de ações
de retenção para esse cargo e de mapeamento do mercado a ser realizada pelo Departamento
de Recursos Humanos ou consultoria externa especializada.
4.3.4. As propostas da Diretoria, com o suporte do Departamento de Recursos Humanos,
referentes ao Processo de Sucessão e indicações deverão ser norteadas pela busca para que a
identificação, seleção, avaliação e treinamento dos candidatos seja realizada de maneira ética e
eficaz, inclusive considerando os seguintes requisitos como balizadores:
a)
condições para o exercício do cargo exigidas pela legislação e pela
regulamentação em vigor, conforme aplicável;
b)

capacidade técnica;

c)

capacidade gerencial;

d)

habilidades interpessoais;

e)
conhecimento da legislação e da regulamentação relativas à
responsabilização de qualquer natureza por sua atuação; e
f)

experiência.

4.3.5. Caso consultado pela Diretoria, como órgão colegiado, cada Diretor poderá indicar
possíveis sucessores para sua posição (inclusive com o Tempo de Prontidão para assumi-la)
assim como as ações de desenvolvimento que devem compor o plano de desenvolvimento
individual, que visa estabelecer uma forma sistemática de mapear e planejar o desenvolvimento
de competências (PDI) de seu sucessor.
4.3.6. A indicação de sucessores aos cargos de Diretores, antes de submetida ao Conselho de
Administração, deverá ser avaliada por um grupo de trabalho supervisionado pela diretoria, com
o intuito de avaliar as indicações e sugerir novas.
4.4.

Responsabilidades

4.4.1. Departamento de Recursos Humanos
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4.4.1.1. Além de outras atribuições previstas nesta Política em relação ao Processo de Sucessão,
caberá ao Departamento de Recursos Humanos:
a)
apoiar a Diretoria na identificação de potenciais sucessores, o Tempo de
Prontidão e as ações de desenvolvimento para os cargos de Diretores;
b)
revisar as ações de retenção para os Diretores que não tenham
profissionais identificados como sucessor;
c)
fazer o mapeamento de mercado com o intuito de identificar possíveis
sucessores para posições que não tenham profissionais identificados;
d)
elaborar processos de seleção interna ou externa de candidatos aos
cargos de Diretores, podendo utilizar head hunters externos, quando necessário;
e)
garantir que os candidatos a sucessores de Diretores recebam
treinamento específico;
f)
acompanhar periodicamente as metas dos Diretores, em linha com a
Avaliação de Desempenho, para apurar ações referentes ao Processo de Sucessão;
g)
Diretores;

observar a Política de Remuneração no que diz respeito a sucessão de

h)
criar processos passíveis de verificação, visando: o recrutamento, a
promoção e retenção dos Diretores; e
i)
Sucessão.

dar continuidade, no decorrer do ano, às ações referentes ao Processo de

4.4.2. Diretoria
4.4.2.1. Além de outras atribuições previstas nesta Política em relação ao Processo de Sucessão,
caberá à Diretoria:
a)
identificar e indicar ao Conselho de Administração potenciais sucessores,
o Tempo de Prontidão e as ações de desenvolvimento para os cargos de Diretores;
b)
avaliar as indicações de sucessores e sugerir novas, bem como
supervisionar o grupo de trabalho responsável pela revisão das indicações; e
c)
Sucessão.

dar continuidade, no decorrer do ano, às ações referentes ao Processo de

4.4.3. Conselho de Administração
4.4.3.1. Além de outras atribuições previstas nesta Política em relação ao Processo de Sucessão,
caberá ao Conselho de Administração:
a)
apreciar as propostas a submetidas pela Diretoria em relação ao Processo
de Sucessão, fazendo eventuais ajustes necessários; e
b)
apreciar as indicações de sucessores submetidas pela Diretoria para
cargos de Diretores, fazendo solicitações de esclarecimentos e de fornecimento de informações
adicionais, conforme julgue necessário.
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5.

Disposições Gerais

5.1.
Esta Política e sua aplicação devem ser acompanhadas pelo Conselho de Administração
e pela Diretoria, bem como pela Assembleia Geral, conforme aplicável.
5.2.
As violações dos termos da presente Política serão examinadas pelo Conselho de
Administração, que adotará as medidas cabíveis.
5.3.
O Conselho de Administração da Companhia deverá obrigatoriamente atualizar a
presente Política em razão de mudanças no Estatuto Social ou no Regulamento do Novo
Mercado, ou ainda em qualquer lei, regulamento ou disposição, seja da CVM, da B3 ou qualquer
outra entidade reguladora, que altere as disposições aqui listadas em relação à Companhia.
5.4.
Esta Política entra em vigor na data de sua aprovação e somente poderá ser alterada
por deliberação do Conselho de Administração, podendo ser consultada no website de Relação
com Investidores da Companhia (ri.alliar.com).

****

CENTRO DE IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A.
CNPJ/ME nº 42.771.949/0018-83
NIRE nº 3530051760-1
Companhia aberta
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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2022
ANEXO IX
POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO DE ADMINISTRADORES
DA CENTRO DE IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A.
1.

Objetivo e Fundamento

1.1.

A presente “Política de Remuneração de Administradores”, aprovada em reunião do
Conselho de Administração da Centro de Imagem Diagnósticos S.A. (“Companhia” e “Conselho
de Administração”, respectivamente), tem por objetivo estabelecer os critérios, condições,
requisitos e diretrizes que deverão ser observadas quanto à remuneração dos membros (i) do
Conselho de Administração, (ii) da diretoria da Companhia (“Diretoria”), (iii) dos comitês de
assessoramento ao Conselho de Administração, estatutários e não estatutários, e os grupos de
trabalho com objetivos definidos (“Comitês”), (iv) do conselho consultivo da Companhia
(“Conselho Consultivo”), e (v) do conselho fiscal da Companhia (“Conselho Fiscal”), quando
instalado (“Política”).
1.1.1. São beneficiários dessa Política os membros do Conselho de Administração, da Diretoria,
dos Comitês, do Conselho Consultivo e do Conselho Fiscal, quando instalado (em conjunto, os
“Beneficiários”).
1.2.
Esta Política tem como fundamento: (i) as diretrizes de governança corporativa do
estatuto social da Companhia (“Estatuto Social”); (ii) o “Código de Conduta e Ética nos Negócios”
aprovado em Reunião do Conselho de Administração; (iii) a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de
1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”); as normas aplicáveis emanadas pela
CVM; (v) o Regulamento de Listagem do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”
e “Regulamento do Novo Mercado”, respectivamente); e (vi) o Código Brasileiro de Governança
Corporativa – Companhias Abertas, elaborado pelo Grupo de Trabalho Interagentes,
coordenado pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC).
1.3.
Esta Política tem por objetivo recompensar os esforços de cada profissional na gestão
dos interesses da Companhia de acordo com suas atribuições e responsabilidades. Com esse
fim, esta Política busca incentivar o melhor desempenho de cada profissional em suas funções,
reter e atrair profissionais qualificados, garantindo o desenvolvimento e crescimento da
Companhia de maneira alinhada entre os objetivos individuais e os objetivos estratégicos da
Companhia.
1.3.1. Portanto, o processo de remuneração da Companhia deve: (i) assegurar a atração,
recompensação, retenção e incentivo dos Beneficiários; (ii) assegurar o estabelecimento de uma
remuneração com base em critérios que diferenciem o desempenho e que permitam também
o reconhecimento e a valorização da performance individual, embasados na cultura da
Companhia; (iii) assegurar a manutenção de padrões compatíveis com as responsabilidades de
cada cargo e competitivos ao mercado de trabalho referencial, estabelecendo diretrizes para a
fixação de eventual remuneração e benefícios concedidos; (iv) restringir a tomada de decisão
que possa gerar distorções a estrutura e estratégia de remuneração definida; (v) estar alinhada
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aos objetivos estratégicos da Companhia, com foco em sua perenidade e na criação de valor no
longo prazo; (vi) ser estruturado de forma justa e compatível com as funções e os riscos
inerentes a cada cargo, proporcionando o alinhamento dos objetivos dos diretores com os
objetivos de longo prazo da Companhia; (vii) considerar os custos e os riscos envolvidos; e (viii)
ser vinculado a resultados, com metas de médio e longo prazos relacionados de forma clara e
objetiva à geração de valor econômico para a Companhia no longo prazo.
2.

Princípios Básicos da Remuneração

2.1.

A Política de Remuneração da Companhia tem como principal função alinhar os
interesses dos Beneficiários e os objetivos da Companhia, baseada nas melhores práticas
adotadas pelo mercado, evitando conflitos de interesses.
2.2.
A remuneração global dos Beneficiários poderá ser constituída pelos seguintes
componentes:
(a) Conselho de Administração, Comitês, Conselho Consultivo e Conselho Fiscal: (ii)
remuneração fixa e (ii) outros que o Conselho de Administração venha a determinar; e
(b) Diretoria: (i) remuneração fixa; (ii) remuneração variável, de curto e/ou longo prazo; (iii)
benefícios motivados pela cessação de exercício do cargo; e (iv) outros que o Conselho de
Administração venha a determinar.
2.2.1. A atribuição de benefícios motivados pela cessação do exercício do cargo aos
Beneficiários poderá ocorrer em casos excepcionais, a critério do Conselho de Administração e
com a devida divulgação, nos termos das normas aplicáveis.
2.3.
Os Beneficiários poderão ter componentes de remunerações, condições e benefícios
estabelecidos de acordo com especificidades relacionadas ao tempo dedicado, conhecimento
técnico, experiência, participação em comitês de assessoramento, dentre outras características.
2.4.
Caberá ao Conselho de Administração determinar a proporção de cada componente da
remuneração dos Beneficiários, excetuados os membros do Conselho Fiscal, dentre aqueles
acima relacionados, observado os termos desta Política.
2.5.
O valor da remuneração dos Beneficiários é (i) calculado de acordo com pesquisas de
práticas de mercado; e (ii) reajustado anualmente pelo Índice de Preços ao Consumidor – IPCA.
2.6.
A Companhia deverá reembolsar despesas incorridas pelos membros do Conselho de
Administração, dos Comitês, do Conselho Consultivo e do Conselho Fiscal, quando instalado, no
desempenho de suas respectivas funções e em nome da Companhia, incluindo, sem limitação,
despesas relativas a viagens, mediante apresentação de recibos e/ou notas fiscais
correspondentes, nos termos das políticas de reembolsos da Companhia.
3.

Composição da Remuneração

3.1.

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações e com a regulamentação aplicável,
inclusive as normas emanadas pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) a remuneração
global e anual dos membros do Conselho de Administração, dos Comitês e da Diretoria, deverá
ser fixada pela Assembleia Geral da Companhia, devendo o Conselho de Administração deliberar
sobre a distribuição individual da remuneração para seus próprios membros, para os membros
da Diretoria e os membros dos Comitês.
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3.2.

No caso do Conselho Fiscal, a remuneração global e individual será fixada na Assembleia
Geral que os eleger, de acordo com os valores mínimos estabelecidos pela legislação.
3.3.
O Conselho de Administração terá, dentre as suas atribuições, a de propor remuneração
para os Beneficiários compatível com as melhores práticas observadas pelo mercado de atuação
da Companhia, a qual deverá contribuir para o estímulo e a retenção de profissionais
devidamente qualificados para o desempenho de suas funções, assim como o de atrair novos
profissionais sempre que necessário.
3.4.
Remuneração da Diretoria
3.4.1.
A remuneração dos membros da Diretoria é composta por:
(i)
pró-labore mensal, que tem por objetivo remunerar o serviço prestado por cada
profissional de acordo com suas atribuições e responsabilidades. O pró-labore mensal não está
baseado em desempenho pessoal do administrador, mas em práticas de mercado; e
(ii)
remuneração variável, que consiste em: (a) bônus pago mediante alcance de
metas individuais e corporativas, em linha com a “Política de Avaliação de Desempenho e
Sucessão de Administradores da Centro de Imagem Diagnósticos S.A.” aprovada em reunião do
Conselho de Administração; e (b) plano de incentivo de longo prazo, aprovado pelos órgãos
societários competentes.
3.4.2.
Por ocuparem cargos diretivos, cuja responsabilidade e desempenho refletem
substancialmente no resultado da Companhia, o bônus dos membros da Diretoria está atrelado,
principalmente, às metas da Companhia e seus respectivos indicadores de desempenho. Os
indicadores são compostos por (i) um gatilho que determina o nível mínimo de atingimento para
elegibilidade ao recebimento de bônus e (ii) metas corporativas que incluem os principais
indicadores financeiros de crescimento e rentabilidade da Companhia.
3.4.2.1. O resultado dessa soma será multiplicado pelo gatilho, gerando o atingimento final de
metas do profissional. O resultado do atingimento final será multiplicado pelo “Target” de
múltiplos salariais de remuneração variável estabelecido de acordo com o cargo do profissional,
o qual pode variar de 0 a 08 vezes o valor do pró-labore mensal. Para o pagamento do bônus é
realizada uma apuração no primeiro semestre do ano com pagamento parcial correspondente
a 35% do bônus anual e uma segunda apuração após encerrado o exercício social com
pagamento dos 65% restantes do bônus anual.
3.4.3.
A remuneração variável dos membros da Diretoria tem por objetivo gratificar
o profissional pelo desempenho na gestão da Companhia, bem como reter os profissionais que
proporcionam tais resultados.
3.4.4.
São concedidos aos membros da Diretoria os seguintes benefícios: assistência
médica, seguro de vida, seguro D&O e vale refeição.
3.5.
Remuneração do Conselho de Administração
3.5.1.
Os membros do Conselho de Administração não serão remunerados pelo
exercício de tal cargo, com exceção dos conselheiros independentes.
3.5.2.
A remuneração dos membros independentes do Conselho de Administração
será composta por pró-labore mensal, que tem por objetivo remunerar o serviço prestado por
cada profissional de acordo com suas atribuições e responsabilidades. O pró-labore mensal não
está baseado em desempenho pessoal do administrador, mas em práticas de mercado.
3.5.3.
É vedado ao membro do Conselho de Administração que também acumular o
cargo de diretor estatutário da Companhia, ainda que provisoriamente, intervir no processo de
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determinação da remuneração dos Administradores. A remuneração dos membros do Conselho
de Administração não deve ser baseada em participação em reuniões.
3.6.
Remuneração dos Comitês e do Conselho Consultivo
3.6.1.
Os membros dos Comitês e do Conselho Consultivo não recebem qualquer
remuneração em decorrência do exercício de tais cargos, exceto por membros do Comitê de
Auditoria que (i) sejam membros independentes do Conselho de Administração; ou (ii) não
exerçam outros cargos na Companhia. Para fins de clareza, os membros independentes do
Conselho de Administração que sejam membros de Comitês e/ou do Conselho Consultivo,
conforme o caso, apenas receberão remuneração da Companhia pelo exercício do cargo de
membros do Conselho de Administração, não fazendo jus a remuneração adicional pelo
exercício do cargo de membros de Comitês e/ou do Conselho Consultivo.
3.6.2.
A remuneração dos membros do Comitê de Auditoria, que façam jus a
remuneração nos termos desta Política, será composta por pró-labore mensal, que tem por
objetivo remunerar o serviço prestado por cada profissional de acordo com suas atribuições e
responsabilidades. O pró-labore mensal não está baseado em desempenho pessoal do
profissional, mas em práticas de mercado.
4.

Disposições Gerais

4.1.
Esta Política e sua aplicação devem ser acompanhadas pelo Conselho de Administração
e pela Diretoria, bem como pela Assembleia Geral, conforme aplicável.
4.2.
As violações dos termos da presente Política serão examinadas pelo Conselho de
Administração, que adotará as medidas cabíveis.
4.3.
O Conselho de Administração da Companhia deverá obrigatoriamente atualizar a
presente Política em razão de mudanças no Estatuto Social ou no Regulamento do Novo
Mercado, ou ainda em qualquer lei, regulamento ou disposição, seja da CVM, da B3 ou qualquer
outra entidade reguladora, que altere as disposições aqui listadas em relação à Companhia.
4.3.1.
A Diretoria, apoiada pelo departamento de recursos humanos da Companhia,
avaliará a adequação desta Política anualmente, de forma a verificar a sua aderência com as
responsabilidades de cada Beneficiário, bem como com o volume de trabalho do cargo, com o
negócio desenvolvido pela Companhia e com sua situação econômico-financeira no exercício
social em questão, sugerindo eventuais alterações e atualizações ao Conselho de Administração.
4.4.
O Conselho de Administração, na condução da presente Política, deverá: (i) buscar a
aplicação de critérios e princípios éticos e técnicos de valorização e administração das diferentes
estruturas funcionais da Companhia; e (ii) assegurar a manutenção de padrões de equilíbrio
interno e externo, compatíveis com as responsabilidades de cada cargo e competitivos ao
mercado de trabalho, regulamentando critérios e estabelecendo controles administrativos
capazes de responder às diversas necessidades da Companhia.
4.5.
Esta Política entra em vigor na data de sua aprovação e somente poderá ser modificada
por deliberação do Conselho de Administração, podendo ser consultada no website de Relação
com Investidores da Companhia (ri.alliar.com).
****
CENTRO DE IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A.
CNPJ/ME nº 42.771.949/0018-83
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NIRE nº 3530051760-1
Companhia aberta
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2022
ANEXO X
REGIMENTO INTERNO DA DIRETORIA DA
CENTRO DE IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A.
1.

Objeto do Regimento Interno

1.1.
O presente “Regimento Interno da Diretoria da Centro de Imagem Diagnósticos S.A.”
(“Regimento Interno”), aprovado em reunião do conselho de administração da Centro de
Imagem Diagnósticos S.A. (“Conselho de Administração” e “Companhia”, respectivamente),
disciplina o funcionamento da diretoria da Companhia (“Diretoria”), bem como as atividades de
seus membros e o relacionamento da Diretoria com os demais órgãos colegiados da Companhia,
observado, entre outras normas aplicáveis, (i) as diretrizes de governança corporativa do
estatuto social da Companhia (“Estatuto Social”); (ii) o Código Conduta Ética; (iii) a Lei das
Sociedades por Ações; as normas aplicáveis emanadas pela CVM; (v) o Regulamento do Novo
Mercado; e (vi) o Código Brasileiro de Governança Corporativa – Companhias Abertas,
elaborado pelo Grupo de Trabalho Interagentes, coordenado pelo Instituto Brasileiro de
Governança Corporativa (IBGC).
1.1.1. Havendo conflito entre as disposições previstas neste Regimento Interno e no Estatuto
Social, prevalecerá o disposto no Estatuto Social.
1.1.2. Este Regimento Interno é aplicável à Diretoria como órgão executivo e, sempre que
cabível, a cada um de seus membros.
1.2.
A Diretoria é um órgão de administração executiva, no qual cada um de seus membros
(“Diretores”) atua dentro das competências previstas na Leis das Sociedades por Ações, no
Estatuto Social e nesse Regimento Interno.
2.

Objetivos e Escopo de Atuação

2.1.
A Diretoria, assim como o Conselho de Administração, tem por missão proteger e
valorizar o patrimônio da Companhia, bem como contribuir com orientações que viabilizem sua
continuidade.
2.1.1. A Diretoria deve ter pleno conhecimento dos princípios e valores da Companhia e dos
propósitos e crenças dos acionistas, zelando para que sejam efetivamente praticados e pela
adoção e aprimoramento das melhores práticas de governança corporativa.
2.2.
A Diretoria deve ocupar-se dos assuntos operacionais do dia a dia da Companhia
seguindo as orientações gerais de seus negócios, incluindo as metas e estratégias de negócios a
serem atingidas, estabelecidas pelo Conselho de Administração, zelando por sua boa execução.
2.2.1. A Diretoria deve assegurar que os membros da administração e os acionistas disponham
de informações transparentes sobre a situação e o desempenho global da Companhia.
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3.

Escopo de Atuação e Competências

3.1.
Compete à Diretoria praticar todos os atos de gestão dos negócios sociais, bem como
propor iniciativas, planos de negócios e políticas, implementar estratégias e conduzir as
operações diárias da Companhia, além de cumprir suas atribuições estabelecidas no Estatuto
Social.
3.2.
A Diretoria é o órgão executivo a quem compete executar as diretrizes definidas pelo
Conselho de Administração. Aos diretores compete a representação legal ativa e passiva da
Companhia.
3.3.
A Diretoria administrará a Companhia obedecendo rigorosamente ao disposto no seu
Estatuto Social e na legislação aplicável, sendo vedado a seus integrantes, em conjunto ou
isoladamente, a prática de atos estranhos aos objetivos sociais da Companhia.
3.4.
A Diretoria e seus respectivos procuradores somente poderão assumir obrigações e
responsabilidades expressamente autorizadas no presente Regimento e no Estatuto Social. É
nula de pleno direito qualquer obrigação, financeira ou não, assumida pela Diretoria em nome
da Companhia que seja celebrada em desconformidade com as disposições contidas nesse
Regimento e no Estatuto Social.
3.5.
Compete à Diretoria, como órgão colegiado, dentre outras atribuições previstas pela
legislação ou regulamentação aplicável:
(a)
representar a Companhia, nos termos do Estatuto Social, em juízo ou fora dele,
ativa e passivamente, podendo receber citações;
(b)
deliberar sobre a abertura ou encerramento de filiais, escritórios, depósitos,
agências e representações, em qualquer parte do território nacional ou no exterior, observadas
as exigências legais e estatutárias pertinentes à matéria relativamente a quaisquer Subsidiárias
(conforme definido na Política de Transações com Partes Relacionadas da Companhia, conforme
aprovada em reunião do Conselho de Administração;
(c)
deliberar sobre a contratação ou dispensa de pessoal;
(d)
aprovar a celebração, pela Companhia de toda e qualquer transação envolvendo
a Companhia e as Subsidiárias com Participação Relevante ou entre as Subsidiárias com
Participação Relevante, nos termos da regulamentação aplicável e da Política de Transações com
Partes Relacionadas da Companhia; e
(e)
praticar atos que importem em obrigação e/ou responsabilidade comercial,
bancária, financeira ou patrimonial para a Companhia, tais como escrituras de qualquer
natureza, contratos em geral inclusive financeiros e de empréstimos, endossos em cheques,
notas promissórias, letras de câmbio, duplicatas e quaisquer títulos de créditos, confissões de
dívidas, concessão de avais e fianças, contratos de abertura de crédito, ordens de pagamento e
quaisquer outros documentos de natureza bancária, atos praticados por filiais, procurações ad
negotia e ad judicia, e quaisquer outros atos que criarem responsabilidade para a Companhia
ou dispensarem obrigações junto a terceiros, bem como desses para com a Companhia, que
somente serão válidos se praticados nos limites estabelecidos no artigo 11, parágrafo 7º e nos
termos do artigo 14 ambos do Estatuto Social.
3.6.
Além das competências atribuídas pelo Estatuto Social, pelas regras de alçadas
financeiras vigentes e pela legislação em vigor, compete aos membros da Diretoria:
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(a)
representar a Companhia, competindo-lhe praticar todos os atos de gestão dos
negócios sociais, nos limites da lei e do Estatuto Social;
(b)
propor iniciativas, planos de negócio e políticas, bem como conduzir as
operações diárias da Companhia;
(c)
executar a política de gestão de riscos e, sempre que necessário, propor ao
conselho eventuais necessidades de revisão dessa política, em função de alterações nos riscos a
que a companhia está exposta; e
(d)
implementar e manter mecanismos, processos e programas eficazes de
monitoramento e divulgação do desempenho financeiro e operacional e dos impactos das
atividades da Companhia na sociedade e no meio ambiente.
3.7.
Além das competências atribuídas pelo Estatuto Social da Companhia, pelas regras de
alçadas financeiras vigentes e pela legislação em vigor, são atribuições específicas de cada
Diretor:
(a)
Diretor Presidente, dentre outras atribuições que lhe venham a ser
estabelecidas pelo Conselho de Administração: (i) coordenar a direção geral dos negócios da
Companhia, fixar as diretrizes gerais, assim como supervisionar as operações da Companhia; (ii)
zelar pelo cumprimento de todos os membros da Diretoria das diretrizes estabelecidas pela
Assembleia Geral e Conselho de Administração; e (iii) convocar e presidir as reuniões da
Diretoria;
(b)
Diretor Vice-Presidente Administrativo Financeiro, dentre outras atribuições
que lhe venham a ser estabelecidas pelo Conselho de Administração: (i) organizar e
supervisionar as atividades administrativas das áreas de finanças da Companhia; (ii) coordenar
o controle e movimentação financeira da Companhia zelando por sua saúde econômica e
financeira; e (iii) gerenciar o orçamento, controlar despesas, implantar controles e reportar o
desempenho financeiro da Companhia;
(c)
Diretor Vice-Presidente Médico, dentre outras atribuições que lhe venham a
ser estabelecidas pelo Conselho de Administração: (i) coordenar, administrar, dirigir e
supervisionar os assuntos médicos da Companhia; e (ii) prestar informações atualizadas sobre
todos os assuntos médicos da Companhia; e
(d)
Diretor de Relações com Investidores, dentre outras atribuições que lhe
venham a ser estabelecidas pelo Conselho de Administração: (i) coordenar, administrar, dirigir
e supervisionar o trabalho de relações com investidores, bem como representar a Companhia
perante acionistas, investidores, analistas de mercado, a CVM, a B3 e os demais órgãos de
controle e demais instituições relacionados às atividades desenvolvidas no mercado de capitais,
no Brasil e no exterior; (ii) prestar informações ao público investidor, à CVM e B3, às demais
Bolsas de Valores em que a Companhia tenha seus valores mobiliários negociados, a agências
de rating quando aplicável e aos demais órgãos relacionados às atividades desenvolvidas no
mercado de capitais, conforme legislação aplicável, no Brasil e no exterior; (iii) manter
atualizado os registros da Companhia perante a CVM e B3; e (iv) divulgar, até o dia 10 de
dezembro de cada ano, o calendário anual referente ao ano civil seguinte, contendo, no mínimo,
as datas dos seguintes eventos: (a) divulgação das demonstrações financeiras anuais completas
e das demonstrações financeiras padronizadas (DFP); (b) divulgação das informações trimestrais
(ITR); (c) realização da Assembleia Geral Ordinária (AGO); e (d) divulgação do formulário de
referência.
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3.8.
O Conselho de Administração poderá estabelecer atribuições e competências adicionais
às descritas acima, e deverá estabelecer as atribuições dos Diretores sem designação específica
no ato societário de sua eleição, de acordo com os interesses da Companhia.
4.

Composição, Prazo de Gestão e Investidura dos Diretores

4.1.
A Diretoria será composta por, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 10 (dez) membros,
pessoas naturais, residentes no País, acionistas ou não. Todos os Diretores serão eleitos pelo
Conselho de Administração e por ele destituíveis a qualquer tempo.
4.1.1. Ao eleger os Diretores, o Conselho de Administração deverá designar obrigatoriamente
um Diretor Presidente, um Diretor Vice-Presidente Administrativo Financeiro, um Diretor VicePresidente Médico e um Diretor de Relações com Investidores, sendo os demais Diretores sem
designação específica, podendo inclusive ser atribuída a função de Diretor Vice-Presidente a até
2 (dois) Diretores sem designação específica. A função de Diretor de Relações com Investidores
pode ser acumulada por outro Diretor.
4.1.2. Os Diretores serão eleitos para um mandato unificado de 2 (dois) anos, podendo ser
reeleitos.
4.1.3. Os membros da Diretoria deverão permanecer em seus cargos e no exercício de suas
funções até a posse dos novos Diretores eleitos para substituí-los.
4.2.
Em caso de ausência ou impedimento temporário do Diretor Presidente, e caso este não
tenha indicado um substituto por escrito, o Diretor Presidente será substituído pelo Diretor VicePresidente Administrativo Financeiro.
4.3.
Na hipótese de impedimento definitivo ou vacância do cargo de Diretor, observar-se-á
o seguinte:
(a)
quando do Diretor Presidente ou do Diretor Vice-Presidente Administrativo
Financeiro, será imediatamente convocada reunião do Conselho de Administração para que seja
preenchido o cargo; e
(b)
nos demais casos, será realizada dentro de 30 (trinta) dias, no máximo, reunião
do Conselho de Administração para eleição do substituto, que completará o mandato do Diretor
substituído. Até a realização da referida reunião do Conselho de Administração, o substituto
provisório será escolhido pelo Diretor Presidente, dentre um dos Diretores, o qual acumulará
mais de uma função.
4.4.
Os Diretores devem ter reputação ilibada, devendo sua indicação observar o
procedimento e os critérios dispostos na “Política de Indicação de Membros do Conselho de
Administração, Comitês e Diretoria da Centro de Imagem Diagnósticos S.A.”, aprovada em
reunião do Conselho de Administração”.
5.

Das Alçadas e Poderes

5.1.
Quaisquer atos e documentos que importem em responsabilidade ou obrigação para a
Companhia, serão obrigatoriamente assinados:
(a)
por 2 (dois) Diretores, sendo um deles necessariamente o Diretor Vice-Presidente
Administrativo Financeiro;
(b)
pelo Diretor Vice-Presidente Administrativo Financeiro em conjunto com 1 (um)
procurador, desde que a procuração que constituir o referido procurador seja assinada por 2
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(dois) Diretores em conjunto, sendo um deles necessariamente o Diretor Vice-Presidente
Administrativo Financeiro;
(c)
por 2 (dois) procuradores, desde que a procuração que constituir os referidos
procuradores seja assinada por 2 (dois) Diretores em conjunto, sendo um deles necessariamente
o Diretor Vice-Presidente Administrativo Financeiro;
(d)
por 1 (um) único procurador, desde que mediante procuração outorgada com
poderes específicos, nomeado por 2 (dois) Diretores em conjunto, sendo um deles
necessariamente o Diretor Vice-Presidente Administrativo Financeiro; e
(e)
por qualquer Diretor ou procurador, de forma isolada, nos casos de recebimento
de citações ou notificações judiciais e na prestação de depoimento pessoal.
5.2.
As alçadas e poderes da Diretoria Executiva devem ter observância ao que dispõem o
Estatuto Social e as políticas da Companhia.
5.3.
A nomeação de procuradores da Companhia deverá sempre ser feita por 2 (dois)
Diretores, sendo um deles necessariamente o Diretor Vice-Presidente Administrativo
Financeiro. As procurações deverão especificar os poderes conferidos e, com exceção daquelas
para fins judiciais, terão um período de validade limitado ao máximo de 1 (um) ano.
5.4.
É expressamente vedado e será nulo de pleno direito o ato praticado por qualquer
administrador, procurador ou empregado da Companhia que a envolva em obrigações relativas
a negócios e operações estranhos ao objeto social, sem prejuízo da responsabilidade civil ou
criminal, se for o caso, a que estará sujeito o infrator deste dispositivo.
6.

Direitos, Deveres e Vedações

6.1.
Os Diretores exercerão as atribuições que a Companhia lhes conferir, atuando sempre
com a máxima independência em relação a quem os tenham indicado para o cargo.
6.2.
Os Diretores terão acesso a todos os documentos e informações que julgarem
necessários para o exercício de suas funções. As solicitações de informações ou documentos
serão feitas por escrito e endereçadas ao Diretor Presidente da Companhia, com cópia para os
órgãos de apoio ao Conselho de Administração, conforme aplicável, conforme competência
estabelecida no Estatuto Social.
6.3.
A Diretoria deve ser comunicada de todos os atos e fatos relevantes da Companhia, e
não apenas daqueles que expressem questões econômicas.
6.4.
As informações prestadas à Diretoria devem ser indistintamente disponibilizadas a
todos os Diretores.
6.5.
Os Diretores devem ter pleno conhecimento de todas as atividades relevantes da
Companhia, ser familiarizados em gestão financeira e demais áreas da administração de
empresas, possuindo habilidades e experiências necessárias para o exercício do cargo.
6.6.
Os Diretores poderão informar sobre oportunidades de negócio de que tenham
conhecimento e que possam interessar à Companhia observando as vedações dispostas abaixo.
6.7.
É dever de todo Diretor, além daqueles que a lei, a regulamentação aplicável e o Estatuto
Social lhe impuserem:
(a)
adotar, no exercício de suas funções, o cuidado e a diligência que toda pessoa
ativa e proba costuma empregar na administração de seus próprios negócios;
(b)
comparecer às reuniões da Diretoria previamente preparado, com o exame dos
documentos postos à disposição e delas participar ativa e diligentemente;
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(c)
inteirar-se das análises e deliberações havidas em reuniões a que não tenha
ocasionalmente comparecido;
(d)
manter sigilo sobre toda e qualquer informação da Companhia a que tiver acesso
em razão do exercício do cargo, bem como exigir o mesmo tratamento sigiloso dos profissionais
que lhe prestem assessoria, utilizando-a somente para o exercício de suas funções de Diretor,
sob pena de responder pelo ato que contribuir para sua indevida divulgação;
(e)
declarar, previamente à deliberação, que, por qualquer motivo, tem interesse
particular ou conflitante com o da Companhia quanto à determinada matéria submetida à sua
apreciação, abstendo-se de sua discussão e voto;
(f)
observar todas as políticas internas da Companhia a que devem se submeter, em
especial o Código de Conduta e Ética e a “Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante e de
Negociação de Valores Mobiliários da Centro de Imagem Diagnósticos S.A.” aprovada em
reunião do Conselho de Administração;
(g)
assinar os termos de posse e de anuência, inclusive seguindo o disposto no
Regulamento do Novo Mercado, bem como prestar todas as declarações exigidas pela legislação
e/ou solicitadas pela Companhia, especialmente aquelas necessárias pelas obrigações perante
a CVM;
(h)
participar de comitês de assessoramento ou grupos de trabalho para os quais for
indicado;
(i)
abster-se de praticar ou intervir, isoladamente ou em conjunto com terceiro, em
quaisquer negócios com a Companhia, suas controladas e coligadas, seus acionistas
controladores e ainda entre a Companhia e sociedades controladas e coligadas dos
administradores e dos acionistas controladores, assim como outras sociedades que, com
qualquer dessas pessoas, integre o mesmo grupo de fato ou de direito, salvo mediante
aprovação prévia e específica do Conselho de Administração e da Diretoria;
(j)
informar à Diretoria quaisquer outros órgãos (de administração, fiscal e
consultivo) de que faça parte, além de sua atividade principal, bem como comunicar de imediato
qualquer alteração significativa nessas posições; e
(k)
zelar pela adoção das boas práticas de governança corporativa pela Companhia.
6.8.
É vedado aos Diretores: (i) aproveitarem-se ou orientar terceiros para que se
aproveitem, com ou sem prejuízo para a Companhia, de oportunidades de que tenham
conhecimento em virtude de sua posição de administradores da Companhia, mesmo quando
esta não tiver interesse ou não puder aproveitá-las; (ii) contatar clientes ou fornecedores da
Companhia, com vistas ao aproveitamento de quaisquer negócios que lhes tenham sido
oferecidos ou que tenham sido avaliados pela Companhia; (iii) adquirir ativos ou explorar
atividades que teve a oportunidade de avaliar na qualidade de Diretores da Companhia,
antecipando-se a ela, incluindo adquirir, para revender com lucro, bem ou direito que sabe
necessário à Companhia ou que esta tenha a intenção de adquirir, ficando certo, no entanto,
que o disposto neste item não se aplicará a ativos e atividades que tenham sido oferecidos à
Companhia e/ou suas subsidiárias e tenham sido formalmente rejeitados por decisão do
Conselho de Administração e/ou da assembleia geral de acionistas; (iv) receber qualquer
vantagem indevida ou desproporcional, em razão do exercício do cargo; (v) omitir-se no
exercício ou proteção de direitos da Companhia ou, visando à obtenção de vantagens, para si
ou para outrem, deixar de aproveitar oportunidades de negócio de interesse da Companhia; (vi)
valer-se de informação privilegiada para obter vantagem para si ou para outrem.
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7.

Reuniões, Convocações e Atas

7.1.
As reuniões da Diretoria serão realizadas, preferencialmente, na sede da Companhia,
salvo por solicitação diversa do Diretor Presidente definindo a realização da reunião em outro
local.
7.2.
A Diretoria reunir-se-á sempre que convocada pelo Diretor Presidente ou por 2 (dois)
membros da Diretoria.
7.2.1. As convocações para as reuniões de Diretoria poderão ser feitas por correio eletrônico
entregues com a antecedência mínima de 03 (três) dias úteis, salvo nas hipóteses de manifesta
urgência, a critério exclusivo do Diretor Presidente. A convocação prévia será dispensada
quando todos os Diretores estiverem presentes.
7.2.2. As convocações deverão conter a ordem do dia, o local, data e hora da reunião, bem
como ser acompanhadas de documentação relativa à ordem do dia.
7.3.
Os membros da Diretoria poderão participar das reuniões por meio de áudio ou
videoconferência, tudo sem qualquer prejuízo à validade das decisões tomadas. Também serão
admitidos votos por carta ou correio eletrônico, desde que recebidos pelo Diretor Presidente ou
seu substituto até o momento da reunião. O Diretor, nesta hipótese, será considerado presente
à reunião, e seu voto será considerado válido para todos os efeitos legais e incorporado à ata da
referida reunião.
7.3.1. O Diretor Presidente, através da Secretaria de Governança (conforme definido abaixo),
poderá autorizar a realização de reuniões virtuais que consistirão na aprovação de determinado
tema através do envio de convocação, ordem do dia e material apoio por correio eletrônico.
Após as devidas ponderações e esclarecimentos, se necessários, os Diretores manifestarão sua
posição através de correio eletrônico, aprovando ou não o tema, manifestação esta que será
devidamente levada a registro em ata que será posteriormente circulada e aprovada por todos
os Diretores participantes.
7.4.
As reuniões da Diretoria deverão ser instaladas com a presença da maioria dos seus
membros.
7.5.
As reuniões da Diretoria poderão ser suspensas ou encerradas quando as circunstâncias
assim o exigirem, a pedido de qualquer um dos Diretores, e mediante a aprovação da maioria
dos membros presentes à reunião.
7.5.1. No caso de suspensão da reunião, o Diretor Presidente deverá marcar a data, hora e
local para sua continuação, ficando dispensada a necessidade de nova convocação.
7.6.
Os temas, deliberações e todas as discussões mantidas nas reuniões de Diretoria serão
consignados em atas, as quais serão assinadas pelos Diretores que tenham participado da
reunião, presencialmente ou nas formas previstas neste Regimento Interno.
7.6.1. As atas deverão conter os pontos relevantes das discussões, a relação dos presentes e
menção a ausências justificadas, providências solicitadas, recomendações aprovadas e
eventuais pontos de divergências entre os Diretores.
7.6.2. Todo material de apoio disponibilizado previamente e/ou apresentado durante as
reuniões é considerado parte integrante das atas e será arquivado na sede da Companhia.
7.7.
As decisões da Diretoria serão tomadas pelo voto da maioria dos Diretores em exercício,
cabendo ao Diretor Presidente, no caso de empate, o voto de qualidade.
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8.

Secretaria de Governança Corporativa

8.1.
A secretaria das reuniões de Diretoria será exercida pela equipe da área jurídica que
receba as atribuições relativas à função, independentemente da designação de seu cargo
(“Secretaria de Governança”). A Secretaria de Governança auxiliará diretamente a Diretoria em
seus trabalhos, incluindo dentre outras atividades:
a)
a preparação da convocação das reuniões e respectivas pautas, providenciando o seu
envio a todos os Diretores, a pedido do Diretor Presidente ou de 2 (dois) Diretores;
b)
a organização das reuniões, incluindo, a verificação de todos os aspectos técnicos para
garantir a conexão dos Diretores, o convite dos representantes das áreas responsáveis pelos
temas previstos nas pautas de cada reunião, e demais aspectos relacionados à organização das
reuniões; e
c)
a elaboração, revisão e guarda das atas e respectivo material de apoio.
8.1.1. A Secretaria de Governança poderá ser substituída interinamente por pessoa indicada
pela área jurídica, sendo dispensada qualquer formalidade ou comunicação prévia de tal
indicação.
9.

Situações Envolvendo Conflito de Interesses

9.1.
O conflito de interesses surge quando um membro da Diretoria se encontra envolvido
em processo decisório em que ele tenha o poder de influenciar o resultado final, assegurando
uma facilidade, uma vantagem para si, algum familiar, ou terceiro com o qual esteja envolvido,
ou ainda que possa interferir na sua capacidade de julgamento.
9.2.
Em caso de potencial conflito de interesse, o Diretor envolvido no processo de
aprovação que tenha um potencial conflito de interesse com a recomendação ou decisão a ser
tomada, deverá declarar-se impedido, explicando seu envolvimento na transação.
9.2.1. O impedimento deverá constar da ata da reunião da Diretoria que deliberar sobre a
transação, com indicação da natureza e extensão do interesse conflitante e o referido Diretor
deverá se afastar, inclusive fisicamente, das discussões e deliberações.
9.2.2. Caso solicitado pelo órgão social que deliberar sobre a transação, tais pessoas impedidas
poderão participar parcialmente da discussão, visando apenas proporcionar maiores
informações sobre a operação e as partes envolvidas, devendo se ausentar da parte conclusiva
da discussão, incluindo do processo de votação da matéria.
9.3.
Caso algum Diretor em situação potencial de conflito de interesses não manifeste a
questão, qualquer outro membro da Diretoria que tenha conhecimento da situação deverá fazêlo.
9.4. Em caso de conflito de interesse a Diretoria deverá observar o disposto na Política de
Transações com Partes Relacionadas.
10.

Avaliação de Desempenho

10.1. Com o objetivo de aprimorar continuamente a sua efetividade, auxiliando os próprios
Diretores a analisarem suas contribuições, bem como estabelecer planos de ação para o
constante aperfeiçoamento do órgão, o Conselho de Administração realizará, no mínimo uma
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vez a cada 1 (um) ano, a avaliação formal do desempenho da Diretoria e de cada um dos
Diretores, individualmente, nos termos da Política de Avaliação.
10.1.1. Estará elegível para participar do processo de avaliação, como avaliador ou avaliado, o
Diretor que estiver na função por, pelo menos, 2 (duas) reuniões ordinárias desde a última
avaliação.
10.1.2. A condução do processo de avaliação é de responsabilidade do Conselho de
Administração.
10.1.3. Os resultados consolidados das avaliações dos membros da Diretoria serão divulgados
a todos os Diretores e ao Conselho de Administração, sendo certo que os resultados das
avaliações: (i) individuais dos Diretores serão disponibilizados à pessoa em questão e aos
membros do Conselho de Administração; e (ii) individuais do Diretor Presidente serão
disponibilizados a todos os Diretores e aos membros do Conselho de Administração. Tais
resultados das avaliações serão discutidos em sessões de feedback individuais.
11.

Disposições Finais

11.1. Este Regimento somente poderá ser alterado por deliberação do Conselho de
Administração, por mudanças na legislação pertinente, no Estatuto Social, nos marcos
regulatórios do mercado de capitais ou no sistema de governança corporativa da Companhia.
11.2. As omissões deste Regimento Interno e eventuais dúvidas de interpretação serão
decididas em reunião do Conselho.
11.3. As violações dos termos do presente Regimento Interno serão examinadas pelo
Conselho de Administração, que adotará as medidas cabíveis.
11.4. Este Regimento entra em vigor na data de sua aprovação e somente poderá ser alterado
por deliberação do Conselho de Administração da Companhia, podendo ser consultado no
website de Relação com Investidores da Companhia (ri.alliar.com).
****

CENTRO DE IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A.
CNPJ/ME nº 42.771.949/0018-83
NIRE nº 3530051760-1
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Companhia aberta
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2022
ANEXO XI
POLÍTICA DE COMPLIANCE
DA CENTRO DE IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A.
1.

Objetivo

1.1.
Esta Política de Compliance (“Política”) tem como objetivo estabelecer e divulgar as
diretrizes e principais atribuições associadas à Função de Compliance da Alliar.
2.

Referências

2.1.
Esta Política tem como referência as boas práticas de mercado e regulamentações
aplicáveis, com destaque para o Novo Regulamento do Novo Mercado e Instrução CVM nº
586/17.
3.

Abrangência

3.1.

Esta Política é aplicável à Alliar e a todas as suas subsidiárias.

4.

Definições Técnicas

4.1.
Função de Compliance: instância independente e autônoma da Alliar responsável por
prevenir e mitigar Riscos de Compliance da Companhia.
4.2.
Risco(s) de Compliance: significa o risco de sanções legais ou regulatórias, de perdas
financeiras ou de danos reputacionais, decorrentes da falta de cumprimento de disposições
legais e regulamentares, padrões técnicos, códigos de conduta ou políticas internas da Alliar.
5.

Função de compliance

5.1.
A Função de Compliance tem como objetivo a prevenção e a mitigação da exposição da
Alliar aos Riscos de Compliance, sendo responsável pelos aspectos de governança, certificação
de aderência, conduta e transparência.
5.2.
A Função de Compliance é exercida pela Diretoria de Compliance estatuária e se reporta
diretamente para o Conselho de Administração da Companhia. A Diretoria de Compliance pode
ser cumulada com a Diretoria Jurídica ou outra diretoria não operacional conforme previsto nas
normas reguladoras aplicáveis.

- 102 -

5.3.
De modo de evitar conflitos de interesse, os colaboradores da Diretoria de Compliance
não acumulam funções ou possuem relação de subordinação com áreas operacionais da Alliar.
Pelo mesmo motivo, suas metas e sua remuneração não podem estar relacionadas ao
desempenho das áreas de negócio.
5.4.
A Função de Compliance tem autonomia, imparcialidade e autoridade no exercício de
suas funções e possui comunicação direta com os administradores, incluindo os membros do
Conselho de Administração, bem assim com o Comitê de Auditoria e com qualquer colaborador
da Companhia. É garantido à Função de Compliance o acesso a quaisquer informações
necessárias no âmbito de suas responsabilidades.
5.5.
A Função de Compliance manterá orçamento próprio, a ser aprovado anualmente pelo
Conselho de Administração da Alliar, e possuirá conta com recursos materiais, humanos e
financeiros suficientes para o exercício de suas funções.
5.6.

Responsabilidades:

5.6.1. Compete à Função de Compliance, no âmbito desta Política:
a)

Manter evidência da aprovação desta Política pelo Conselho de Administração;

b)
Definir princípios e diretrizes para disseminação da cultura de compliance, incluindo
treinamentos;
c)
Desenvolver e disponibilizar as metodologias, ferramentas, sistemas, infraestrutura e
governança necessárias para suportar a Função de Compliance nas atividades da Companhia;
d)
Assegurar-se que seus colaboradores tenham autoridade apropriada e que são
adequadas, tanto em recursos quanto em conhecimento, através de programa estruturado de
treinamento;
e)
Gerenciar o processo de captura, triagem, avaliação de impacto e monitoramento de
aderência às regulamentações;
f)
Coordenar a governança e aplicação das políticas e procedimentos de compliance da
Alliar, conforme regulamentações aplicáveis e melhores práticas de mercado;
g)
Realizar o monitoramento o cumprimento da Política de Negociação de Valores
Mobiliários de emissão da Alliar e da Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante da Alliar;
h)
Reportar tempestivamente ao Conselho de Administração informações relevantes,
tanto dos resultados das avaliações de Riscos de Compliance realizadas que tenham identificado
falhas materiais, quanto de alterações significativas no ambiente regulatório;
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i)
Enviar relatório anual ao Comitê de Auditoria e ao Conselho de Administração, contendo
sumário dos resultados das atividades relacionadas aos temas de compliance, principais
conclusões, recomendações e planos de ação adotados para tratamento das deficiências
identificadas;
j)
Zelar pela aplicação do Programa de Integridade e Ética da Alliar, bem como orientar e
prestar sobre o programa;
k)
Coordenar o relacionamento com reguladores e demais órgãos de fiscalização e
supervisão, além de acompanhar as ações originadas dos compromissos assumidos, facilitar o
compartilhamento de informações e garantir a consistência do posicionamento institucional.
6.

Riscos de Compliance

6.1.
A Alliar adota a estratégia de três linhas de defesa para operacionalizar sua estrutura e
processos de gerenciamento de riscos, inclusive os Riscos de Compliance, conforme descrito na
Política de Gerenciamento de Riscos e Controles Internos da Alliar, disponível em ri.alliar.com.
6.2.
Para contribuir com o adequado gerenciamento dos riscos, a Alliar dispõe de uma
metodologia de gestão de riscos composta por 5 etapas: identificação, priorização, resposta ao
risco, monitoramento e reporte, conforme disposto na Política de Gerenciamento de Riscos e
Controles Internos.
6.3.
A estrutura e processos de gerenciamento de riscos devem ser periodicamente testados
e avaliados quanto à aderência às normas aplicáveis, aos compromissos firmados junto aos
reguladores, ao Código de Conduta Ética e às demais normas internas.
6.3.
Eventuais Riscos de Compliance levantados pelas áreas de negócios, auditorias interna
e externa, reguladores e demais órgãos de supervisão e fiscalização devem ser acompanhados
pela Função de Compliance, para que seu efetivo tratamento seja garantido pelas áreas
competentes. Os relatórios de Riscos de Compliance devem ser claros, objetivos e tempestivos,
e devem ser apresentados aos executivos das áreas de negócios, ao Comitê de Auditoria e
reportados ao Conselho de Administração, ao menos anualmente, para que os níveis de
exposição e enquadramento aos limites de riscos estabelecidos sejam monitorados.
7.

Vigência e Revisão

7.1.
No caso de conflito entre as disposições desta Política e do Estatuto Social, prevalecerá
o disposto no Estatuto Social, e em caso de conflito entre as disposições desta Política e da
legislação vigente, prevalecerá o disposto na legislação vigente.
7.2.
As violações dos termos da presente Política serão examinadas pelo Conselho de
Administração, que adotará as medidas cabíveis, alertando, ainda, que certas condutas poderão
constituir infração à legislação aplicável, sujeitando os responsáveis às penas previstas na
legislação vigente.
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7.3.
Esta Política foi elaborada e aprovada pelo Conselho de Administração da Alliar em [•]
de [•] de 2022 e somente poderá ser modificada por deliberação do Conselho de Administração
da Alliar.
7.4.

Esta Política pode ser consultada em ri.alliar.com.
***

CENTRO DE IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A.
CNPJ/ME nº 42.771.949/0018-83
NIRE nº 3530051760-1
Companhia aberta
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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2022
ANEXO XII
CÓDIGO DE CONDUTA E ÉTICA NOS NEGÓCIOS
DA CENTRO DE IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A.
A Alliar é uma companhia que atua no segmento de medicina diagnóstica, com investimentos
em várias empresas - as subsidiárias - e, a fim de orientar sobre seus valores e objetivos, neste
documento serão encontrados os princípios de conduta ética mais importantes que devem
orientar seu cotidiano e as suas relações na Alliar.
Entenda, vivencie e multiplique esses princípios em sua unidade de negócio.
Em caso de dúvidas, procure:


Conversar abertamente com o seu gestor direto;



Envolver outras lideranças caso o seu gestor direto não consiga ajudá-lo na solução; e


Consultar a Diretoria de Compliance, guardiã do Programa de Compliance da Companhia
(compliance@alliar.com). A Diretoria de Compliance poderá contar com o auxílio de outras
áreas da Companhia para esclarecer as dúvidas, como, por exemplo, área de Recursos Humanos
e área Jurídica.
Contamos com você!

ÍNDICE
Ética e profissionalismo
Missão
Visão

3
3
3
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Valores
Conduta

3
3

Relacionamentos
No ambiente de trabalho
Gestor
Responsabilidades individuais
Sem autorização de seu superior, é proibido
Uso dos ativos da Alliar
Internet e e-mails

4
4
4
5
6
6
7

Clientes, fornecedores e demais partes relacionadas
Presentes, pagamentos, doações e patrocínios
Conflitos de interesse
Clientes e consumidores
Fornecedores
Acionistas
10

7
7
8
9
9

Órgãos governamentais e agências reguladoras
Sociedade e comunidade, registros contábeis e financeiros
Imprensa
Livros, registros e controles

10
10
10
11

Questões financeiras
Profissionalismo e credibilidade
Informações confidenciais e privilegiadas
Obrigações
Sem a autorização do seu gestor imediato, é proibido
Responsabilidade do gestor financeiro e contábil
Combate ao suborno e a corrupção
Concorrência e Antitruste
Responsabilidade socioambiental
Aplicações e responsabilidades
Cumprimento
Violação e penalidades
Dúvidas
Denúncias
Termo de compromisso e acesso ao código

12
12
12
13
13
13
13
14
15
15
16
16
17
17
17

APLICAÇÃO E CUMPRIMENTO
Este Código de Conduta e Ética deve ser aplicado, lido, observado e cumprido por todos os
acionistas, membros de conselhos e comitês, diretores, gerentes, funcionários, estagiários e
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aprendizes da Alliar e de todas as suas subsidiárias, independentemente da forma de
contratação, vínculo ou hierarquia, além daqueles que têm o poder de assinar contratos pela
Alliar e/ou por suas subsidiárias (conjuntamente, denominados “colaboradores”).
A assinatura ao termo de compromisso atesta conhecimento e aceitação expressa a todos os
princípios que regem as suas relações de trabalho.
O presente Código de Conduta e Ética também deve ser observado por clientes, consultores,
fornecedores, prestadores de serviços, parceiros ou qualquer outra pessoa, física ou jurídica,
que esteja prestando serviços ou que mantenha relacionamento com a Alliar.
ÉTICA E PROFISSIONALISMO
O Código de Conduta e Ética nos Negócios da Alliar representa nosso compromisso com um
comportamento responsável, ético, transparente e de respeito mútuo entre os nossos
profissionais.
MISSÃO
Aliar capital humano, tecnologia, investimento e empreendedorismo para levar medicina
diagnóstica de qualidade para todo o Brasil.
VISÃO
Ser a maior rede de clínicas em diagnóstico por imagem do Brasil com excelência em qualidade,
aliada aos melhores radiologistas para atender mercados com demanda por exames de alta
complexidade.
PRINCÍPIOS E VALORES
Ética - Empreender de forma responsável, íntegra e transparente inspirando confiança.
Acolher – Receber e cuidar com respeito, dignidade e compaixão diante das necessidades únicas
de cada um de nossos pacientes.
Inovar – Buscar o desenvolvimento contínuo da medicina diagnóstica, dos colaboradores e
parceiros.
Pertencer – Apoiar e cooperar com interdependência e entusiasmo.
Engajar – Exceder as expectativas com resultados superiores, segurança e excelência de
qualidade.
CONDUTA
É padrão de conduta Alliar que nossos conselheiros, diretores e colaboradores conduzam as suas
atividades em estrita conformidade com os princípios e diretrizes previstos neste Código de
Conduta Ética e que cumpram rigorosamente todas as leis e regulamentos aplicáveis ao nosso
negócio, em especial aquelas que proíbem práticas de corrupção, incluindo a Lei nº 12.846/2013
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(Lei Anticorrupção), a Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), a Lei n° 9.613/1998
(Lei de Lavagem de Dinheiro), a Lei nº 12.529/2011 (Lei de Defesa da Concorrência), e suas
futuras alterações, além de observarem os mais elevados padrões de ética empresarial. A
reputação de integridade e de honestidade é, para nós, um ativo valioso.
Nenhum colaborador da Alliar dispõe de autoridade para praticar ou solicitar qualquer ação que
viole este Código de Conduta e Ética. Este Código de Conduta e Ética não está sujeito a qualquer
renúncia ou exceções em razão de demandas comerciais ou competitivas, práticas do setor ou
exigências de outra natureza.
Qualquer colaborador que viole este Código de Conduta e Ética ou que autorize ou permita sua
violação estará sujeito à aplicação de sanções, inclusive o seu desligamento, conforme previsto
no item “Violações e Penalidade” deste Código.
RELACIONAMENTOS
NO AMBIENTE DE TRABALHO
Respeite os seus colegas! Contribua para o bom ambiente de trabalho, para o espírito de equipe
com lealdade, dignidade e transparência.
Evite qualquer tipo de constrangimento para você e para seus colegas. Seja diligente e aja de
forma que contribua ética e construtivamente para a solução dos problemas cotidianos.
É terminantemente proibido:
Usar seu cargo ou sua condição de colaborador da Alliar e/ou de qualquer das subsidiárias para
pedir favores ou serviços pessoais de subordinados;
Qualquer forma de discriminação racial, sexual, religiosa ou relativa a deficiências;
Ofender seus colegas física ou moralmente, independente da motivação; e
Lembre-se: responsabilidade, confiabilidade, cooperação, acolhimento e comprometimento
com o trabalho e com seus colegas ajudam a manter um elevado padrão de produtividade.
GESTOR
Você é um exemplo de comportamento ético não só para seus subordinados, mas também para
todos os colaboradores.
Reconheça o mérito de cada um e propicie-lhe igualdade de desenvolvimento profissional
segundo o valor e a contribuição de cada um.
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As decisões sobre a carreira profissional de nossos colaboradores devem se basear no mérito e
na competência profissional de cada um deles.
É de sua responsabilidade a verificação do cumprimento das regras, normas, diretrizes e do
cumprimento dos direitos humanos, as relações de trabalho e a comunicação adequada com as
equipes, promovendo o devido alinhamento para o cumprimento dos objetivos definidos pela
Alliar.
RESPONSABILIDADES INDIVIDUAIS
Cada colaborador tem a obrigação de:
Adotar uma postura íntegra, responsável e respeitar as expectativas e a privacidade de nossos
clientes, consumidores, acionistas, colegas, fornecedores, instituições financeiras, comunidades
e governos;
Cumprir as legislações em todas as suas instâncias, além das normas e regulamentos internos;
Proteger o patrimônio da Alliar e de suas subsidiárias e zelar por sua imagem; guardar de forma
protegida e organizada os documentos sob sua responsabilidade e aqueles relativos às suas
atividades; não deixar materiais confidenciais sobre mesas, aparelhos de fax ou copiadoras; ao
final do expediente, guardar os documentos em gavetas ou armários;
Manter absoluto sigilo sobre qualquer tipo de dado pessoal, informação, fato ou operação que
envolva ou tenha natureza de assuntos estratégicos da Alliar ou de suas subsidiárias. Em caso
de dúvida, não divulgue informações quando não se sentir seguro quanto ao grau de
confidencialidade de determinada informação, se particular ou pública;
Somente compartilhar, transferir ou de qualquer outra forma disponibilizar as informações e
os dados pessoais que são (i) atualizados e exatos; (ii) pertinentes, (iii) proporcionais e (iv) não
excessivos em relação a sua finalidade;
Não utilizar informações da Alliar e/ou de qualquer subsidiária para obter vantagens pessoais.
Caso tenha acesso a informações confidenciais, limite-se a utilizá-las no estrito cumprimento
das suas atividades; e
Zelar pela imagem da Alliar e de suas subsidiárias, quando estiver em público utilizando
vestuário com uma de nossas marcas.
SEM AUTORIZAÇÃO DE SEU SUPERIOR, É PROIBIDO:
Retirar material interno da Alliar, inclusive informações relativas a operações da Alliar e/ou de
suas subsidiárias, mesmo que você tenha participado do desenvolvimento do material ou das
informações;
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Fazer cópias – em papel, meio magnético ou qualquer outro meio – de documentos que possam
conter informações confidenciais da Alliar e/ou de suas subsidiárias, incluindo informações
sobre clientes, fornecedores ou qualquer assunto que diga respeito às atividades realizadas em
sua área ou a que tenha tido acesso autorizado ou não; e
Proferir palestras, seminários ou trabalhos acadêmicos sobre a Alliar e/ou suas subsidiárias, ou
divulgar assuntos que incluam a sua área de atuação dentro da Alliar.
OBS: os colaboradores sêniores que tenham interesse em concorrer a cargos eletivos
municipais, estaduais ou federais deverão notificar o conselho de administração da Alliar a
respeito de suas intenções.
USO DOS ATIVOS DA ALLIAR
Todos os conselheiros, diretores e colaboradores devem proteger os ativos da Alliar e/ou de
suas subsidiárias e assegurar que tais ativos sejam usados de modo eficaz. Os ativos, fundos,
instalações, recursos humanos e outros recursos não podem ser utilizados para fins pessoais.
Os ativos da Alliar e/ou de suas subsidiárias também incluem o seu tempo no trabalho e o
produto do seu trabalho, bem como equipamentos, computadores, softwares, informações,
dados pessoais, marcas registradas e o nome da Alliar.
A Alliar adota medidas técnicas, físicas e de governança para manter um programa de
segurança de dados, que tenha por objetivo proteger seus ativos contra incidentes, limitando
os riscos apresentados por sua utilização, por meio de tecnologias de segurança disponíveis,
de acordo com as boas práticas de mercado para a sua área de atuação.
Os colaboradores possuem o compromisso de manter a segurança dos ativos da Alliar. Por
isso, deverão sempre utilizar equipamentos e conexões seguras; somente compartilhar
informações de acordo com as regras dispostas na política de segurança da informação da
Alliar, além de reportar qualquer incidente de segurança da informação, nos termos das
regras e políticas internas da Alliar. Todos os ativos devem ser usados apenas para finalidades
empresariais legítimas.
INTERNET E E-MAILS
Nossos sistemas de internet e e-mails pertencem exclusivamente à Alliar e/ou a suas
subsidiárias.
Em hipótese alguma os sistemas poderão ser usados para enviar ou receber mensagens
discriminatórias, desrespeitosas ou que possam caracterizar assédio, correntes, materiais
obscenos ou de mau gosto, ou que, de qualquer modo, infrinjam este Código de Conduta e
Ética.
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Caberá à Alliar e/ou a suas subsidiárias, portanto, o direito de utilizá-las e divulgá-las em caso
de litígio ou investigação judicial.
A Alliar espera que os colaboradores utilizem as mídias sociais de maneira responsável,
observando as diretrizes e demais políticas internas da Alliar e de suas subsidiárias.
Adicionalmente, o gestor deverá ser previamente consultado para manifestações acerca de
quaisquer informações sobre a Alliar e/ou de suas subsidiárias, tais como suas marcas,
produtos, negócios e atividades, tendo em vista a confidencialidade destas informações.
CLIENTES, FORNECEDORES E DEMAIS PARTES INTERESSADAS
Tenha sempre em mente que nos negócios com fornecedores, parceiros e administração
pública, não serão toleradas práticas de corrupção, suborno, pagamento de propinas tais como
gratificações, prêmios ou benefícios de fornecedores e prestadores de serviços e outras práticas
ilegais ou imorais ou que de qualquer modo conflitem com as disposições desse Código de
Conduta e Ética.
PRESENTES, PAGAMENTOS, DOAÇÕES E PATROCÍNIOS
É proibido oferecer presentes a clientes, fornecedores e demais partes relacionadas, ou delas
recebê-los.
Nossa conduta:
Não aceitar presentes, favores, empréstimos, serviços especiais, pagamentos ou tratamento
especial de qualquer espécie de pessoas ou organizações que façam ou procurem fazer
negócios com a Alliar e/ou subsidiárias. Exceções: brindes corporativos compatíveis com as
boas práticas comerciais;
Caso receba algum presente, envie a carta-padrão de agradecimento, cujo modelo está
disponível na área de recursos humanos da Alliar e encaminhe o presente recebido para área
de recursos humanos da sua unidade. O presente deve ser, preferencialmente, devolvido ou,
não sendo possível, doado a uma instituição de caridade a ser escolhida pela área de recursos
humanos da sua unidade; e
Despesas com clientes, fornecedores e demais partes relacionadas tais como refeições,
transporte, acomodação ou entretenimento, só podem ser aceitas no caso de eventos
relativos ao negócio da Alliar e/ou de suas subsidiárias, para os quais os custos tenham sido
orçados e aprovados.
As doações e patrocínios devem ser realizadas de forma transparente e com o respectivo
registro contábil. Toda e qualquer doação ou patrocínio deverá ser autorizada pela diretoria
executiva da Alliar.
CONFLITO DE INTERESSE
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Examine cuidadosamente todos os possíveis conflitos entre os seus interesses e os da Alliar
e/ou de suas subsidiárias. Os colaboradores da Alliar e/ou de suas subsidiárias não devem
competir ou permitir que interesses pessoais ou familiares exerçam influência direta ou
indireta sobre os negócios da Alliar e/ou de suas subsidiárias.
Os colaboradores da Alliar e/ou de suas subsidiárias devem declarar-se impedidos de
participar de qualquer decisão que implique conflito de interesse, tais como:
Ter participação individual ou familiar (em ‘familiar’ entendam-se pais, irmãos cônjuges e
filhos), nos negócios de qualquer fornecedor ou cliente da Alliar e/ou de suas subsidiárias,
salvo autorização do Conselho de Administração da Alliar; e
Ter participação substancial, individual ou familiar, em uma organização que faça negócios
com a Alliar e/ou com suas subsidiárias, exceto com relação a ações de companhias abertas,
detidas por colaboradores para fins de investimento pessoal.
Outros potenciais conflitos de interesse podem incluir a viabilização de negócios que
envolvam familiares; a posse de interesse financeiro ou participação direta ou indireta em
empresas de fornecedores ou de concorrentes; a utilização em benefício próprio de
oportunidades comerciais ou financeiras devido a conhecimento ou vantagem proporcionado
por atividades exercidas pela Alliar e/ou de suas subsidiárias, e que possa prejudicar seus
negócios.
IMPORTANTE: colaboradores não podem beneficiar-se de informações confidenciais ou de
oportunidades comerciais que lhes estejam disponíveis em virtude de seu relacionamento com
a Alliar e/ou com suas subsidiárias. Também não devem usar essas informações para
prejudicar a Alliar e/ou suas subsidiárias, ainda que indiretamente.
Caso você tenha um potencial conflito de interesse, declare seu impedimento enviando um
e-mail para juridico@alliar.com.
Observe sempre as disposições desse Código, da Política de Transações com Partes
Relacionadas da Companhia e da Política de Negociação de Valores Mobiliários, cujos
documentos estão disponíveis no site de relacionamento com investidores da Companhia
(ri.alliar.com)
CLIENTES E CONSUMIDORES
Os colaboradores devem lidar de modo justo com os clientes e consumidores da Alliar e/ou
suas subsidiárias, em consonância com a obrigação de agir com integridade e honestidade.
Nenhum colaborador deve tirar proveito de qualquer pessoa com declarações falsas ou
qualquer prática comercial injusta.
Nossa Conduta:
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Nossos clientes merecem atenção e respeito.
Não utilize o nome da Alliar e/ou de suas subsidiárias em benefício próprio ao lidar com os
clientes.
FORNECEDORES
Devemos manter um relacionamento respeitoso e de confiança com os nossos fornecedores.
Nossa conduta:
Esperamos a melhoria constante na qualidade do trabalho dos nossos fornecedores e o
aprimoramento contínuo do seu relacionamento com a Alliar e/ou suas subsidiárias.
Por isso, espera-se que o colaborador:
Proporcione oportunidades iguais a todos os parceiros, independentemente do seu porte ou
localização geográfica;
Siga os padrões de contratação definidos pela Alliar;
Seja um exemplo! Incentive os nossos fornecedores a adotarem práticas de gestão que
respeitem a dignidade humana, a ética e a preservação do meio ambiente;
Procure parceiros que estejam em sintonia com os padrões de ética da Alliar; e
Encaminhe toda solicitação de uso do nome ou das marcas da Alliar e/ou suas subsidiárias
para o jurídico da Alliar (juridico@alliar.com) que avaliará a solicitação e indicará os limites
de utilização, quando autorizado o uso.
ACIONISTAS
Precisamos manter sempre protegidos os interesses de nossos acionistas e investidores,
trabalhando pela solidez financeira do nosso negócio.
O relacionamento com acionistas e possíveis investidores deve se pautar pela divulgação
precisa, transparente e tempestiva de informações relevantes, de forma a possibilitar que
eles acompanhem as atividades da Alliar e avaliem o desempenho e o potencial de
crescimento da Alliar.
Além das obrigações e das restrições legais, regulatórias e estatutárias, a divulgação de
informações deve observar a política de divulgação da Alliar.
ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS E AGÊNCIAS REGULADORAS
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Toda e qualquer interação ou comunicações com órgãos governamentais e agências
reguladoras deve ser conduzida de forma transparente, em conformidade com as diretrizes
estabelecidas neste Código de Conduta Ética, bem como em atendimento às leis e normas
aplicáveis, de forma a assegurar a construção de relações íntegras e contributivas.
SOCIEDADE E COMUNIDADE, REGISTROS CONTÁBEIS E FINANCEIROS
Contribuímos para uma sociedade justa e democrática ao pagarmos nossos tributos em dia e
ao permitirmos que as nossas decisões sejam transparentes.
Nossa conduta:
Mantenha-se informado, respeite as leis e as normas internas da Alliar e/ou de suas
subsidiárias;
A Alliar por si e seus colaboradores estão proibidos de realizar pagamentos, a título de
gratificação, ou oferecer qualquer vantagem a empregados públicos ou autoridades do
Governo para agilizar quaisquer serviços de rotina ou ações administrativas, bem como
comprometer-se a seguir e a cumprir com as regras estabelecidas pela Lei Anticorrupção,
devendo sempre basear-se na transparência e nos princípios éticos deste Código de Conduta
e Ética, nos relacionamentos com os órgãos públicos e com as autoridades governamentais
competentes.
IMPRENSA
Saber pautar o nosso relacionamento com a imprensa na transparência e no respeito é uma
atitude fundamental para garantir a projeção de uma imagem coerente com os nossos
valores, além da correta divulgação dos dados, projetos e eventos.
A Alliar possui porta vozes definidos que são os responsáveis pelas entrevistas que participar.
Nossa conduta:
Nunca dê informações e/ou entrevistas sem a autorização prévia da Área de Comunicação
Externa. Comunicações inadequadas podem resultar em sérios danos à imagem ou ao nome
da Alliar e/ou ao nome de suas subsidiárias; e
Oriente nossos fornecedores a não divulgarem qualquer projeto desenvolvido com a Alliar e/
ou com suas subsidiárias ou que estejam em processo de execução, sempre em linha com as
cláusulas de sigilo e confidencialidade presentes nos contratos celebrados com a Alliar e/ou
qualquer de suas subsidiárias.
Nenhum fornecedor e/ou prestador de serviços será autorizado a falar sobre os projetos da
Alliar e/ou de suas subsidiárias, sem prévia aprovação do jurídico da Alliar.
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LIVROS, REGISTROS E CONTROLES
Transparência, ética e honestidade devem ser o ponto de partida de quaisquer
procedimentos que envolvam a manutenção de nossos livros, registros e controles.
Nossa conduta:
Os nossos livros, registros e controles devem refletir todos os componentes das transações.
Faça um registro fiel e integral dos fatos.
A qualidade das informações é de responsabilidade dos colaboradores envolvidos que
também devem zelar pelo aprimoramento e veracidade de todas as transações.
Qualquer colaborador que tenha o conhecimento de – ou informações relativas a – qualquer
fundo ou ativo não registrado, qualquer desvio de ativos da Alliar ou qualquer ato proibido
pela Alliar, deve relatar o assunto prontamente ao seu gestor imediato, à Diretoria de
Compliance da Alliar (compliance@alliar.com) ou utilizar-se do canal de denúncias.
Não toleramos que sejam apresentados dados inverídicos para se cumprirem metas de
desempenho individual ou da unidade operacional.
IMPORTANTE: coopere integralmente com os procedimentos de auditoria, sejam internos,
sejam externos. As informações não podem ser burladas e nem omitidas em nenhuma
hipótese ou circunstância.
QUESTÕES FINANCEIRAS
PROFISSIONALISMO E CREDIBILIDADE
A Alliar é uma companhia sólida e confiável. Buscamos nossos melhores resultados de forma
justa, ética, legal e transparente. Nossos profissionais da área financeira devem contribuir
para a afirmação e confirmação da nossa credibilidade no mercado.
Nossa Conduta:
Mantenha padrões profissionais adequados na documentação de assuntos contábeis e
financeiros;
Mantenha-se atualizado a respeito de legislações e regulamentos. Peça aconselhamento
jurídico (juridico@alliar.com) quando necessário;
Não use, em suas operações pessoais, qualquer procedimento ou artifício destinado à
manipulação, direta ou indireta, da cotação de ativos ou valores, induzindo terceiros a erro
com o objetivo de obter vantagens financeiras para si ou para outros; e
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Ao detectar qualquer tipo de violação deste Código de Conduta e Ética e das políticas internas
da Alliar nos dados financeiros e nas operações comerciais, informe imediatamente a
Diretoria de Compliance (compliance@alliar.com) ou registre a ocorrência através do canal
de denúncias.
INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS E PRIVILEGIADAS
As seguintes informações são consideradas confidenciais e de uso exclusivo da Alliar:
Informações financeiras, programas, documentos referentes a modelos financeiros e
produtos, softwares, hardwares e aplicativos desenvolvidos ou em uso pela Alliar, mesmo que
o colaborador tenha feito parte do desenvolvimento deles.
Todas as informações que, além de confidenciais são relevantes, e ainda não divulgadas ao
mercado, capazes de propiciar ao seu detentor, ou a terceiro, vantagem indevida ou que
possam alterar ou identificar as cotações de valores mobiliários, transações comerciais ou
decisões societárias são consideradas informações privilegiadas e devem ser mantidas em
sigilo até a sua divulgação ao mercado de capitais.
Devemos ser responsáveis por resguardar a confidencialidade das informações a que tivemos
acesso em razão de previsão legal, contratual ou no exercício das funções. O acesso a
informações confidenciais e privilegiadas deve ser limitado aos colaboradores em situações
específicas de necessidade para a realização de atividades profissionais. Essas informações
não podem ser compartilhadas com colaboradores externos à operação ou transação ou com
terceiros, ainda que no ambiente de convívio pessoal ou familiar.
Os colaboradores que têm acesso a informações privilegiadas devem observar as disposições
da Política de Divulgação de Atos ou Fatos Relevantes e de Negociação de Valores Mobiliários,
disponível no site de relacionamento com investidores da Companhia (ri.alliar.com).
OBRIGAÇÕES
Mantenha sigilo! As informações restritas não podem ser transmitidas a terceiros, ou a
funcionários de outras áreas ou unidades de negócios mesmo que da Alliar e/ou de suas
subsidiárias, independentemente de seu nível hierárquico;
Mantenha arquivados todos os documentos da área durante o período determinado por lei.
Nunca descarte um documento sem a autorização do jurídico da Alliar (juridico@alliar.com).
O uso ou o repasse indevido de uma informação sigilosa e relevante é configurado crime,
sujeito as penalizações estabelecidas pela legislação vigente.
SEM A AUTORIZAÇÃO DO SEU GESTOR IMEDIATO, É PROIBIDO
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É proibido transmitir a terceiros, pela internet ou por meio impresso, informações
confidenciais relacionadas a atividades da área financeira.
É proibido permitir acesso a terceiros, a sistemas operacionais ou de informações e a bancos
de dados que estejam sob sua responsabilidade.
RESPONSABILIDADE DO GESTOR FINANCEIRO E CONTÁBIL
Os gestores da área financeira e contábil são responsáveis por manterem as equipes de
trabalho com uma variedade de habilidades financeiras e operacionais, tais como: controles
contábeis, planejamento, análise financeira, registros contábeis de acordo com as normas
vigentes, análise financeira, tesouraria e tributos. Os líderes devem garantir a fiel e real
contabilização dos resultados financeiros.
COMBATE AO SUBORNO E À CORRUPÇÃO
A Alliar conduz suas atividades de acordo com as legislações nacionais e estrangeiras
aplicáveis ao combate ao suborno e à corrupção e os colaboradores devem agir da mesma
maneira. A Alliar condena toda e qualquer forma de corrupção, direta ou indireta, seja na
esfera de relações públicas (transações envolvendo o governo, direta ou indiretamente) ou
na esfera nas relações privadas (transações entre empresas privadas sem envolvimento de
entidades governamentais). Neste sentido, é proibido a todos os colaboradores:
(i)
prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente
público, nacional ou estrangeiro, ou a pessoa a ele relacionada;
(ii)
frustrar ou fraudar licitações e contratos com o governo, nacional ou estrangeiro;
(iii)
oferecer vantagem indevida a licitante concorrente;
(iv)

dificultar ação de autoridades fiscalizatórias, ou intervir em sua atuação.

Atuamos de acordo com a lei e com nossas políticas internas para prevenir a lavagem de dinheiro
e o financiamento do terrorismo na jurisdição onde operamos.
Antes de estabelecer quaisquer negócios com terceiros (clientes, fornecedores, demais partes
relacionadas) é imprescindível:
(i)
obter informações sobre esses terceiros e sobre os recursos que serão envolvidos na
transação, de acordo com a lei e os requisitos deste Código de Conduta e Ética;
(ii)
classificar os riscos do negócio de acordo com as informações obtidas e monitorar o
desenvolvimento das transações que apresentem riscos altos;
(iii)
recusar os negócios quando houver suspeitas de transações ilícitas (por exemplo, falta
de documentos essenciais, transações em dinheiro, remessas de recursos para paraísos
fiscais);
(iv)
reportar para as autoridades competentes as situações suspeitas;
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(v)
avaliar demais cotações e se certificar de que a transação está alinhada com as
condições e preços de mercado;
(vi)
treinar os colaboradores envolvidos em transações de negócios de acordo com esse
Código de Conduta e Ética e com as políticas internas da Alliar, para prevenir a lavagem de
dinheiro e o financiamento do terrorismo.
Não use, em suas operações pessoais, qualquer procedimento ou artifício destinado à
manipulação, direta ou indireta, da cotação de ativos ou valores, induzindo terceiros a erro
com o objetivo de obter vantagens financeiras para si ou para outros.
As áreas de suprimentos, comercial e de novos negócios da Alliar devem procurar obter
informações sobre o envolvimento de potenciais parceiros comerciais com lavagem de dinheiro
e financiamento de atividades terroristas e manter o registro sobre as pesquisas prévias e
documentação adequada para verificação, caso necessário.
CONCORRÊNCIA E ANTITRUSTE
Respeitamos as leis de concorrência e contribuímos para manter mercados competitivos.
Atuamos com ética e prudência ao obter informações sobre nossos concorrentes, sempre
respeitando a legislação.
Nossa conduta:
Não adotar condutas anticompetitivas, como por exemplo, fazer acordos com concorrentes, que
possam influenciar preços, afetar a concorrência em licitações, dividir clientes ou mercados,
restringir a disponibilidade de produtos ou serviços, publicar ou compartilhar informações
confidenciais, dentre outras.
Não solicitar ou utilizar informações sobre concorrentes que não sejam públicas ou acessíveis
de forma legal.
RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
A Alliar tem com a sociedade e com o meio ambiente, além das obrigações legais e
econômicas, responsabilidade socioambiental, prevenindo e fazendo o descarte correto dos
materiais infectantes e zelando por processos sustentáveis em nossas atividades.
Orientamos nossa equipe para evitar o desperdício ao utilizar recursos naturais (por exemplo,
materiais, água, energia) e desenvolver projetos para o uso consciente.
FUSÕES, AQUISIÇÕES E REESTRUTURAÇÕES SOCIETÁRIAS
Para aquisição ou fusão de qualquer empresa será necessária a realização de due diligence
por profissionais qualificados, para avaliação pelo Conselho de Administração de
conformidade e detecção de eventuais vulnerabilidades, ou histórico de prática de atos
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lesivos previstos na Lei Anticorrupção e outros ilícitos relacionados a corrupção e fraude a
licitações e contratos administrativos.
RESPONSABILIDADES
A Diretoria de Compliance é responsável por exercer a Função de Compliance da Alliar e suas
atribuições estão descritas na Política de Compliance, disponível para acesso em ri.alliar.com.
Dentre as suas atribuições, a Diretoria de Compliance é responsável por orientar e prestar
esclarecimentos sobre este Código de Conduta e Ética, solucionando eventuais lacunas ou
pontos omissos. As dúvidas poderão ser enviadas por meio do compliance@alliar.com.
A Comissão de Ética é responsável por gerenciar e garantir o adequado funcionamento do
canal de denúncias. Cumpre à Comissão de Ética documentar investigações internas de
potenciais violações às normas de integridade ou recomendar a contratação de investigação
independente. A Comissão de Ética é convocada na medida em que houver necessidade e
composta por membros da diretoria da Alliar que não ocupam cargos operacionais. Se for
constatado o descumprimento deste Código de Conduta e Ética, o procedimento será levado
para conhecimento do Comitê de Auditoria da Alliar e as medidas cabíveis e disciplinares
serão tomadas.
Para assegurar a razoabilidade do processo de apuração, se uma alegação comunicar
potencial violação perpetrada por um colaborador integrante do processo de gestão do canal
de denúncias, em nenhuma circunstância, ele ou o seu gestor terão acesso aos registros da
denúncia. Nessa hipótese, as atividades de apuração e deliberações serão designadas a outros
membros. Em casos específicos, o Comitê de Auditoria poderá ainda deliberar acerca da
contratação de assessores externos de modo a garantir a condução de uma investigação
independente.
Em casos de denúncias que envolvam a Comissão de Ética, o Comitê de Auditoria ou seus
membros, o Conselho de Administração será responsável pela apuração. Casos envolvendo o
Conselho de Administração ou seus membros serão apurados pelo Comitê de Auditoria. Por
sua vez, casos de envolvimento de membros da Diretoria serão encaminhados pela Comissão
de Ética ao Conselho de Administração para deliberação e tratativas. O Comitê de Auditoria e
o Conselho de Administração também garantem o anonimato do denunciante e práticas de
não retaliação na apuração.
É assegurado à Comissão de Ética autonomia, imparcialidade e autoridade para exercer suas
atribuições. Para tanto, a instância conta com recursos materiais, humanos e financeiros
suficientes e possibilidade de reporte ao mais alto nível hierárquico da Alliar, quando
necessário. A Diretoria de Compliance também tem estrutura e recursos adequados ao
desempenho de suas funções, e se reporta ao Conselho de Administração da Companhia.
TREINAMENTOS
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A Companhia promoverá treinamentos anuais aos colaboradores sobre a necessidade de
cumprimento do disposto em deste Código de Conduta e Ética e das demais normas internas,
bem como para esclarecimento de informações necessárias para um melhor entendimento e
prática contínua de suas disposições.
VIOLAÇÃO E PENALIDADES
O desrespeito a este Código de Conduta e Ética ou qualquer outro comportamento que
represente falta de ética pode levar à aplicação de punições disciplinares ou sanções
trabalhistas, cíveis e penais.
As sanções aplicáveis podem ser:
(i)

advertência formal;

(ii)

suspensão temporária;

(iii)
término da relação de trabalho, com justa causa, ou rescisão de contrato (em
caso de terceiros); e
(iv)

término da relação comercial.

As sanções internas levarão em consideração as circunstâncias específicas do caso e uma
variedade de fatores, entre eles a gravidade, o prejuízo real ou potencial, a frequência das
violações, violações anteriores e esforços cooperativos ou mitigadores por parte do autor da
violação.
DÚVIDAS
Em caso de dúvidas, entre em contato com a Diretoria de Compliance da Alliar de forma clara
e direta (compliance@alliar.com).
DENÚNCIAS
Denúncias e suspeitas de violações dos princípios estabelecidos neste Código de Conduta e
Ética ou em outras políticas internas da Alliar que venham a ser de conhecimento de qualquer
colaborador, parceiro, fornecedor de bens ou de serviços ou clientes devem ser prontamente
registradas no canal de denúncias, o qual pode ser acessado, de forma gratuita, pelos
seguintes meios:
Site: www.canaldedenuncia.com.br/alliar
Telefone: 0800 300 4479
A Alliar garante o anonimato daqueles que prefiram não se identificar para todas as
reclamações ou denúncias, que serão tratadas com confidencialidade e sigilo, inclusive sobre
a identidade daqueles que relataram e/ou participaram da investigação sobre a violação
relatada.
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A Alliar repudia e não tolera qualquer discriminação ou retaliação contra os colaboradores ou
terceiros por terem, de boa-fé, denunciado uma suspeita de desvio de conduta. Identificada
a ocorrência de qualquer espécie de discriminação ou retaliação, o colaborador ou terceiro
que vier a adotar tal comportamento estará sujeito à aplicação de sanções, conforme
previstas neste Código de Conduta e Ética.
TERMO DE COMPROMISSO E ACESSO AO CÓDIGO
Uma cópia deste Código de Conduta e Ética será entregue a cada colaborador e parceiro
comercial da Alliar e/ou de suas subsidiárias, que deverá ler e concordar com os termos
contidos neste Código de Conduta e Ética através da assinatura de termo de compromisso.
Este Código de Conduta e Ética também estará disponível no website da Alliar: alliar.com.
Todos os procedimentos e sistemas de gestão da Alliar e/ou de suas subsidiárias devem estar
alinhados aos princípios e valores deste Código de Conduta e Ética.
APROVAÇÃO E VIGÊNCIA
Este Código de Conduta e Ética foi revisado e aprovado pelo conselho de administração da
Alliar em [•] de [•] de 2022 e passa a vigorar imediatamente. Permanecem em vigor todas as
demais normas e regulamentos estabelecidos pela Alliar.
****

CENTRO DE IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A.
CNPJ/ME nº 42.771.949/0018-83
NIRE nº 3530051760-1
Companhia aberta
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2022
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ANEXO XIII
POLÍTICA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS
DA CENTRO DE IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A.
1.

Objetivo

1.1
Esta Política de Gerenciamento de Riscos e Controles Internos (“Política”), visa
estabelecer e divulgar princípios, diretrizes e responsabilidades a serem observadas no processo
de gestão de riscos e controles internos da Alliar, de forma a possibilitar a identificação,
avaliação, tratamento, monitoramento e comunicação de riscos inerentes às atividades da Alliar
e também de modo a fornecer aos seus acionistas e investidores razoável segurança sobre a
confiabilidade de suas demonstrações e demais informações financeiras.
2.

Referências

2.1.
Esta Política tem como referência: (i) as diretrizes de governança corporativa do estatuto
social da Alliar; (ii) as normas aplicáveis emanadas pela Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”); (iii) o Regulamento de Listagem do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão;
(iv) as diretrizes e princípios descritos no Código de Conduta e Ética da Alliar; (v) Benchmarking
do mercado, principalmente com relação ao setor de diagnóstico médico por imagem; (vi) o
modelo do Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission (“COSO ERM”); (vii)
os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) previamente aprovados e
referendados pela CVM; e (viii) as normas contábeis emitidas pelo Conselho Federal de
Contabilidade (CFC).
3.

Abrangência

3.1.

Esta Política é aplicável à Alliar e a todas as suas subsidiárias.

4.

Definições Técnicas

4.1.
Controle(s) Interno(s): significa o processo desenvolvido para garantir, com razoável
certeza, que sejam atingidos os objetivos da Alliar, relacionados à razoável eficácia e eficiência
das operações, à confiabilidade das informações e compliance.
4.2.
Mapa de Risco: significa a representação dos 4 (quatro) grupos de riscos reconhecidos
pela Alliar: (i) estratégicos; (ii) operacionais; (iii) financeiros; e (iv) compliance.
4.3.
Matriz de Riscos: significa o documento adotado pela Alliar com a comparação individual
dos riscos a partir dos seus impactos e probabilidades de ocorrência para fins de priorização e
gestão.
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4.4.
Área(s) de Negócio: significa o(s) colaborador(es) da Alliar, que possuem o maior
domínio e conhecimento técnico acerca do risco correspondente, responsável pela tomada de
decisão e capaz de estabelecer e dar cumprimento ao plano de ação.
4.5.
Risco(s): significa todo e qualquer evento decorrente de incertezas ao qual a Alliar está
exposta e que possa impactar negativamente o alcance dos objetivos e de geração de valor
estabelecidos no seu plano estratégico de longo prazo.
4.6.
Sistema de Controles Internos: significa o conjunto de políticas, procedimentos, normas
e atividades estabelecidas na Alliar com o propósito de manter e fornecer informações
gerenciais e financeiras consistentes e realizar suas atividades de acordo com leis e normas a
elas aplicáveis.
5.

Gerenciamento de Riscos

5.1.
A Alliar está comprometida com o gerenciamento de Riscos, de forma a preservar e
desenvolver seus valores, ativos, reputação, competitividade e perenidade dos negócios.
5.2.
O objetivo de gerenciar os Riscos é entendê-los, avaliar e definir ações de resposta para
que eventuais perdas sejam previstas e reduzidas, visando manter os Riscos em níveis aceitáveis.
A análise de Riscos deve auxiliar o processo de tomada de decisão nos diversos níveis de gestão
da Alliar.
5.3.
O gerenciamento de Riscos contribui para o monitoramento e para a realização dos
objetivos da Companhia. A abordagem da Alliar é integrar o gerenciamento de Riscos no dia a
dia na conduta dos seus negócios por meio de um processo estruturado.
5.4

Riscos aos quais a Alliar está exposta:
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5.4.

Metodologia

5.4.1 O processo de gerenciamento de Riscos da Alliar é baseado (mas não se limita), no
COSO-ERM e é composto por 5 (cinco) etapas: identificação, priorização, resposta,
monitoramento e reporte:
a)
Identificação: identificação dos fatores (causas) de Riscos e implicações nos objetivos
(metas e resultados) projetados, por meio dos seguintes instrumentos: (i) entrevistas com
pessoas chave da Alliar, colaboradores e/ou profissionais de mercado com reconhecida
capacidade técnica no assunto; (ii) auditorias nos processos internos; (iii) registros de nãoconformidade apurados pelos Proprietários dos Riscos; e (iv) denúncias por meio do Canal de
Denúncias, disciplinado no Código de Conduta Ética; entre outros.
b)
Priorização: cálculo do impacto e probabilidade de ocorrência dos Riscos sobre os
resultados projetados, utilizando a escala:
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c)
Resposta: a partir da identificação e avaliação dos Riscos, são implementadas
respostas, que consideram os seguintes critérios:
(i)
Eliminar: eliminar totalmente a fonte do Risco;
(ii)
Mitigar: reduzir a probabilidade e/ou impacto de um Risco para um limite aceitável;
(iii)
Aceitar: nenhuma ação direta é tomada para alterar o nível de impacto ou
probabilidade do Risco.
d)
Monitoramento: após selecionada a resposta ao Risco, a Alliar poderá necessitar
desenvolver um plano de ação para executar a resposta. Esse plano poderá contar com
atividades preventivas, detectivas, manuais, computadorizadas e/ou controles administrativos.
e)
Reporte: as informações pertinentes são identificadas, coletadas e comunicadas de
forma coerente e no prazo, a fim de permitir que as pessoas cumpram as suas
responsabilidades.
6

Controles Internos

6.4
Com relação aos Controles Internos estabelecidos pela Alliar para assegurar a
transparência e a confiabilidade de suas demonstrações financeiras, a Companhia adota e
continuará a adotar, pelo menos, as seguintes práticas:
a)
Automatização da maioria dos lançamentos contábeis, por meio do sistema Protheus TOTVS;
b)
Revisão gerencial dos fechamentos contábeis, das conciliações bancárias, de
lançamentos contábeis manuais e de resultados de inventários;
c)

Adoção de sistemas de aprovação por alçada;

d)

Segregação de funções e aprovação de pagamentos por mais de uma pessoa;

e)

Controle dos acessos lógicos ao sistema;
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f)

Revisão periódica do Sistema de Controles Internos; e

g)
Programa de compliance, cujas principais diretrizes constam no Código de Ética e
Conduta.
7

Responsabilidades

7.4
A estrutura de gerenciamento de Riscos e Controles Internos da Alliar considera a
atuação conjunta dos órgãos de governança corporativa e de gestão, e é realizada de acordo
com o modelo de linhas de defesa do COSO-ERM. As três linhas de defesa consistem em um
conceito que define os papéis e responsabilidades no gerenciamento de Riscos e Controles
Internos e fortalecimento da governança, bem como a interação desses papéis em todos os
níveis da Alliar, conforme indicado abaixo:
1ª Linha de Defesa: é representada pelas Áreas de Negócio, cujos colaboradores são os
responsáveis diretos pela gestão dos riscos e pela aderência às normas associadas às suas
atividades, bem como pela execução dos controles internos e pela implementação de medidas
corretivas para o devido tratamento dos riscos.
a)

2ª Linha de Defesa: é representada pela Função de Riscos e Controles Internos, e pela
Função de Compliance, ambas exercidas pela Diretoria de Compliance, conforme descrito na
Política de Compliance. Ambas as funções atuam na garantia do apropriado funcionamento da
primeira linha, por meio do estabelecimento de controles, na identificação de falhas de
performance de controles e na identificação de desvios de políticas e procedimentos internos.
As atividades da Função de Riscos e Controles Internos e da Função de Compliance são
acompanhadas pelo Comitê de Auditoria e reportadas para o Conselho de Administração. Os
colaboradores que exercem as Funções de Riscos e Controles Internos e de Compliance não
acumulam funções ou possuem relação de subordinação com áreas operacionais da Alliar.
b)

3ª Linha de Defesa: é representada pela Auditoria Interna que atua no fornecimento
de avaliações independentes à administração, por meio de técnicas de auditoria. Permite à
administração aferir a adequação dos controles, a efetividade do gerenciamento dos riscos e o
cumprimento das normas e regulamentações. A Auditoria Interna, que é exercida por empresa
terceirizada, tem suas atividades reportadas periodicamente ao Conselho de Administração da
Alliar, por meio do Comitê de Auditoria, e as atribuições da Auditoria Interna são aprovadas
pelo Conselho de Administração da Companhia.
c)

7.5
Neste sentido, o processo de gerenciamento de riscos da Alliar está estruturado
conforme organograma e descrições abaixo:
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7.6

Compete ao Conselho de Administração da Alliar, no âmbito desta Política:

a)
Aprovar: (i) as diretrizes, estratégias e políticas de gerenciamento de Riscos, Controles
Internos e compliance; e (ii) as posições da Função de Riscos e Controles Internos e Função de
Compliance na estrutura organizacional.
b)
Prover os meios necessários para que os processos e estrutura relacionados ao
gerenciamento de Riscos, Controles Internos e compliance sejam exercidas adequadamente.
c)
Reunir-se com a Diretoria, no mínimo a cada seis meses, como parte da avaliação da
efetividade do gerenciamento de Riscos.
d)
Assegurar a: (i) adequada gestão desta Política; (ii) efetividade e a continuidade da
aplicação desta política; (iii) comunicação desta Política a todos os colaboradores; e (iv)
disseminação de padrões de integridade e conduta ética como parte da cultura da Companhia.
e)
Fornecer, periodicamente, sua percepção do grau de exposição a Riscos que a Alliar está
exposta e influenciar na priorização dos Riscos a serem tratados.
f)
Assegurar ao Comitê de Auditoria autonomia operacional para cumprir com suas
atribuições indicadas abaixo, aprovando orçamento próprio destinado a cobrir despesas com
seu funcionamento.
g)
Receber, diretamente ou por meio do Comitê de Auditoria, o reporte das atividades da
Auditoria Interna, da Função de Riscos e Controles Internos e da Função e Compliance,
avaliando, ao menos anualmente, se a estrutura e orçamento destas são suficientes ao
desempenho de suas funções.
7.7
Compete ao Comitê de Auditoria da Alliar, órgão autônomo de assessoramento
vinculado ao Conselho de Administração, no âmbito desta Política:
a)

Opinar na contratação e destituição dos serviços de auditoria independente.

b)
Avaliar as informações trimestrais, demonstrações intermediárias e demonstrações
financeiras.
c)
Acompanhar as atividades da Auditoria Interna e da Função de Riscos e Controles
Internos da Alliar e reportá-las ao Conselho de Administração.
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d)

Avaliar e monitorar a exposição de Risco da Companhia.

e)
Avaliar, monitorar, e recomendar à administração a correção ou aprimoramento das
políticas internas da companhia, incluindo a Política de Transações com Partes Relacionadas.
f)
Possuir meios para recepção e tratamento de informações acerca do descumprimento
de dispositivos legais e normativos aplicáveis à Companhia, além desta Política, com previsão
de procedimentos específicos para proteção do prestador e da confidencialidade da
informação.
g)
Avaliar, no mínimo anualmente, a estrutura da Auditoria Interna, da Função de Riscos
e Controles Internos e da Função e Compliance, em relação aos seguintes aspectos: (i) definição
clara das atribuições, papéis e responsabilidades; (ii) posicionamento em nível hierárquico
adequado, independente e segregado de áreas operacionais; (iii) estrutura organizacional
consistente com as necessidades da Companhia e alocação de pessoal em quantidade
suficiente, adequadamente treinado e com experiência necessária para o exercício das
atividades relacionadas às respectivas funções; e (iv) efetividade da cumprimento das políticas.
7.8

Compete à Diretoria, enquanto órgão colegiado, no âmbito desta Política:

a)
Gerir os negócios, operações e desenvolvimento de projetos estratégicos relacionados
aos controles internos.
b)
Atualizar o Mapa de Riscos sempre que ocorrer a revisão do plano estratégico e
tempestivamente com o surgimento de fatores de risco emergentes.
c)
Estabelecer priorização dos Riscos a partir do impacto e probabilidade, visando
estabelecer uma comparação individual dos riscos para fins de priorização e gestão.
d)
Avaliar e tomar decisões em relação a exposição aos Riscos (impacto e probabilidade)
e recomendar ações de respostas.
e)
Acompanhar periodicamente a evolução da exposição aos Riscos e do Sistema de
Controles Internos.
f)

Disseminar a cultura da gestão de Risco e Controles Internos em toda Alliar.

7.9

Compete à Auditoria Interna, no âmbito desta Política:

a)
Aferir a qualidade e a efetividade do processo de gerenciamento de Riscos e dos
processos de governança, da adequação dos controles e do cumprimento das normas e
regulamentos associados aos negócios da Alliar, de forma independente, imparcial e
tempestiva.
b)

Fornecer relatórios periódicos ao Comitê de Auditoria, a fim de garantir o cumprimento
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e o processos e estrutura de gerenciamento de Riscos e que adequação dos Controles Internos
esteja sendo devidamente obedecida.
7.10

Compete à Função de Riscos e Controles Internos, no âmbito desta Política:

a)
Avaliar, monitorar e controlar os limites operacionais estabelecidos pelos reguladores
para garantir a aderência regulatória da Alliar, mesmo quando não houver obrigatoriedade de
envio periódico ao regulador.
b)

Apoiar a primeira linha de defesa na observação de suas responsabilidades diretas.

c)
Disseminar os padrões de integridade e ética como parte da cultura de Riscos e
Controles Internos da Alliar, além de divulgar as boas práticas e políticas relacionadas à
Compliance.
d)
Orientar e aconselhar os colaboradores da Alliar, direcionando soluções específicas
sobre o cumprimento desta Política.
e)
Categorizar os Riscos conforme sua prioridade e monitorar a exposição da Alliar a esses
Riscos.
f)

Certificar a eficiência do ambiente de gerenciamento de Riscos e Controles Internos.

g)
Revisar os planos de ação desenvolvidos pelas Áreas de Negócios e acompanhar o seu
andamento.
h)
Informar à Diretoria, ao Comitê de Auditoria e reportar ao Conselho de Administração
as situações relevantes e que não estejam em conformidade.
i)
Elaborar relatórios de reporte ao Conselho de Administração e ao Comitê de Auditoria,
consolidando a avaliação de riscos da Alliar.
7.11

Compete à Função de Compliance, no âmbito desta Política:

a)

Zelar pela aplicação do Código de Conduta e Ética da Alliar.

b)
Auxiliar a Função de Riscos e Controles Internos e a Diretoria na avaliação dos riscos de
compliance.
c)
Acompanhar a implementação dos planos de ação relacionados aos riscos de
compliance.
d)

Coordenar as melhorias de processos para mitigar os riscos de conformidade.

7.12

Compete às Áreas de Negócio da Alliar:
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a)
Informar aos seus colaboradores os assuntos relativos à gerenciamento de Riscos e
Controles Internos.
b)
Relacionar-se com Órgãos Reguladores, Supervisores e Fiscalizadores, atendendo às
suas solicitações e emitindo a eles os reportes devidos.
c)
Identificar, mensurar e gerenciar os fatores de Risco que possam influenciar o
cumprimento dos objetivos estratégicos e operacionais da Alliar.
d)
Manter um efetivo ambiente de gerenciamento de Riscos e Controles Internos,
consistente com a natureza, o porte, a complexidade, a estrutura, o perfil de risco e o modelo
de negócio das operações realizadas, de forma a assegurar o efetivo gerenciamento dos Riscos,
mantendo a exposição aos Riscos em níveis aceitáveis.
e)

Manter a conformidade com as normas e exigências regulatórias.

f)

Fornecer informações precisas, íntegras e suficientes para análises.

g)
Comunicar, tempestivamente, os eventos de risco que apresentarem tendência de
ocorrência e/ou eventual extrapolação de limites, para discussão nos fóruns e alçadas
apropriadas.
h)
Desenvolver e dar cumprimento aos planos de ação, conforme mencionado no item
5.4.1 acima.
8

Vigência e Revisão

8.4
No caso de conflito entre as disposições desta Política e do Estatuto Social, prevalecerá
o disposto no Estatuto Social, e em caso de conflito entre as disposições desta Política e da
legislação vigente, prevalecerá o disposto na legislação vigente.
8.5
As violações dos termos da presente Política serão examinadas pelo Conselho de
Administração, que adotará as medidas cabíveis, alertando, ainda, que certas condutas poderão
constituir infração à legislação aplicável, sujeitando os responsáveis às penas previstas na
legislação vigente.
8.6
Esta Política foi elaborada e aprovada pelo Conselho de Administração da Alliar em [•]
de [•] de 2022 e somente poderá ser modificada por deliberação do Conselho de Administração
da Alliar.
8.7

Esta Política pode ser consultada em ri.alliar.com.
***
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REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ DE AUDITORIA
DA CENTRO DE IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A.
1.

Objeto do Regimento Interno

1.1.
O presente “Regimento Interno do Comitê de Auditoria”, aprovado em reunião do
Conselho de Administração da Centro de Imagem Diagnósticos S.A., disciplina o funcionamento
do Comitê de Auditoria da Companhia, bem como define suas responsabilidades e atribuições.
1.2.
Este Regimento Interno tem como fundamentos: (i) as diretrizes de governança
corporativa do Estatuto Social; (ii) o Código de Conduta e Ética; (iii) a Lei das Sociedades por
Ações; (iv) as normas aplicáveis emanadas pela CVM; (v) o Regulamento do Novo Mercado; e
(vi) o Código Brasileiro de Governança Corporativa – Companhias Abertas, elaborado pelo Grupo
de Trabalho Interagentes, coordenado pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa
(IBGC).
1.2.1. Havendo conflito entre as disposições previstas neste Regimento Interno e no Estatuto
Social, prevalecerá o disposto no Estatuto Social.
1.2.2. Este Regimento Interno é aplicável ao Comitê de Auditoria como órgão e, sempre que
cabível, a cada um de seus membros.
2.

Definições

2.1.
Os termos e expressões relacionados a seguir, quando utilizados neste Regimento
Interno, inclusive nos itens acima, terão os seguintes significados:
a)
“B3”: a B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.
b)
“Código de Conduta e Ética”: o “Código de Conduta e Ética nos Negócios”
aprovado em reunião do Conselho de Administração.
c)
“Comitê de Auditoria”: o comitê de auditoria da Companhia.
d)
“Comissão de Ética”: a comissão de ética da Companhia.
e)
“Companhia”: a Centro de Imagem Diagnósticos S.A.
f)
“Conselho de Administração”: o conselho de administração da Companhia.
g)
“Coordenador do Comitê”: o coordenador do Comitê de Auditoria.
h)
“CVM”: a Comissão de Valores Mobiliários.
i)
“Diretoria”: a diretoria estatutária da Companhia.
j)
“Estatuto Social”: o estatuto social da Companhia, conforme alterado.
k)
“Lei das Sociedades por Ações”: a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
conforme alterada.
l)
“Política de Avaliação”: a “Política de Avaliação de Desempenho e Sucessão da
Centro de Imagem Diagnósticos S.A.” aprovada em reunião do Conselho de Administração.
m)
“Política de Indicação”: a “Política de Indicação de Membros do Conselho de
Administração, Comitês e Diretoria Estatutária da Centro de Imagem Diagnósticos S.A.”
aprovada em reunião do Conselho de Administração.
n)
“Política de Remuneração”: a “Política de Remuneração de Administradores da
Centro de Imagem Diagnósticos S.A.” aprovada em reunião do Conselho de Administração.
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o)
“Regimento Interno”: o presente “Regimento Interno do Comitê de Auditoria” da
Companhia.
p)
“Regulamento do Novo Mercado”: o Regulamento de Listagem do Novo Mercado
da B3.
3.

Objetivos

3.1.
O Comitê de Auditoria é um órgão de assessoramento, com autonomia operacional e
orçamento próprio, diretamente vinculado ao Conselho de Administração, a quem se reporta
diretamente, atuando com independência em relação à Diretoria.
3.1.1. Aplica-se aos membros do Comitê de Auditoria o disposto no Código de Conduta e Ética.
3.2.
Os objetivos do Comitê de Auditoria são supervisionar a qualidade e integridade dos
relatórios financeiros, a aderência às normas legais, estatutárias e regulatórias, a adequação dos
processos relativos à gestão de riscos e as atividades dos auditores independentes.
3.2.1. Compete ao Comitê de Auditoria respaldar o Conselho de Administração no
monitoramento e controle da qualidade das Demonstrações Financeiras (DFs e DFPs), das
Informações Trimestrais (ITRs), dos controles internos, do gerenciamento de riscos, do
programa de compliance, visando à confiabilidade e integridade das informações e à proteção
da companhia e de todas as partes interessadas.
3.3.
O Comitê de Auditoria atuará como órgão de assessoramento e consultivo, sem poder
decisório ou atribuições executivas, sendo que as análises, avaliações, opiniões, bem como
políticas e medidas propostas, consistem em recomendações não vinculativas desse órgão a
serem encaminhadas ao Conselho de Administração. Tais recomendações devem ser
acompanhadas pela análise que suporte tal decisão.
3.3.1. Na execução de suas responsabilidades, o Comitê de Auditoria manterá relacionamento
efetivo com o Conselho de Administração, a Diretoria, a auditoria interna, a auditoria externa, a
Diretoria de Compliance e, quando instalado, com o Conselho Fiscal da Companhia.
3.4.
O Comitê de Auditoria funcionará em caráter permanente e relatará suas atividades
através de relatórios e da participação de seus membros em reuniões do Conselho de
Administração, quando convidados, em consonância com as atribuições e responsabilidades do
Comitê de Auditoria.
3.5.
Deverá ser estipulada anualmente a verba destinada ao orçamento do Comitê de
Auditoria para cobrir despesas com seu funcionamento para conduzir ou determinar a
realização de consultas, avaliações e investigações dentro do escopo de suas atividades,
inclusive a contratação de consultores para assuntos contábeis, jurídicos ou outros temas,
quando necessária a opinião de um especialista externo e independente. Caberá ao Conselho
de Administração definir e acompanhar o orçamento próprio que será destinado ao Comitê de
Auditoria anualmente, de acordo com a proposta apresentada.
3.6.
O Comitê de Auditoria será avaliado anualmente de acordo com a diretriz de avaliação
dos órgãos colegiados aprovada pelo Conselho de Administração e nos termos da Política de
Avaliação.
4.

Competências
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4.1.
Compete ao Comitê de Auditoria, além de outras atribuições que lhe sejam definidas
por lei ou pelo Estatuto Social:
a)
opinar sobre a contratação e destituição dos serviços de auditoria independente;
b)
supervisionar as atividades da auditoria independente;
c)
auxiliar a administração na avaliação e monitoramento da qualidade e a
integridade das informações trimestrais, demonstrações intermediárias e demonstrações
financeiras;
d)
acompanhar as atividades da auditoria interna e da função de riscos e controles
internos e da função de compliance da Companhia e avaliar, ao menos anualmente, se a
estrutura e orçamento destas são suficientes ao desempenho de suas funções;
e)
auxiliar a administração na avaliação e monitoramento às exposições de risco da
Companhia, promovendo seu gerenciamento, de acordo com a Política de Gerenciamento de
Riscos e Controles Internos da Companhia;
f)
auxiliar a administração na avaliação e monitoramento, bem como recomendar à
administração a correção ou aprimoramento, das políticas internas da Companhia, incluindo a
Política de Transações com Partes Relacionadas anualmente;
g)
receber e tratar informações acerca do descumprimento de dispositivos legais e
normativos aplicáveis à Companhia, além de regulamentos procedimentos e códigos internos,
inclusive sugerir procedimentos específicos para proteção do prestador da informação e da
confidencialidade da informação, sem prejuízo das apurações conduzidas pela Comissão de
Ética;
h)
aprovar um cronograma de atividades para o exercício social correspondente; e
i)
informar suas atividades trimestralmente ao Conselho de Administração.
4.1.1. A Companhia deve divulgar, anualmente, relatório resumido do Comitê de Auditoria
contemplando as reuniões realizadas e os principais assuntos discutidos, e destacando as
recomendações feitas pelo Comitê de Auditoria ao Conselho de Administração.
4.1.2. A ata da reunião do Conselho de Administração em que for recebido o relatório
trimestral do Comitê de Auditoria deverá ser divulgada, indicando o mencionado reporte.
4.2.
O Comitê de Auditoria deverá se reunir separadamente com os auditores independentes
pelo menos uma vez ao ano.
4.3.
O Comitê de Auditoria poderá sugerir alterações ao presente Regimento Interno e regras
complementares para o seu funcionamento, submetendo-as à deliberação do Conselho de
Administração.
4.4.
No âmbito e de suas atribuições e de forma auxiliar, o Comitê de Auditoria pode utilizarse do trabalho de especialistas. Tais contratações deverão observar condições de mercado e
dispensarão aprovação prévia pelo Conselho de Administração, entretanto, a verba de
remuneração deverá estar prevista no orçamento anual do Comitê de Auditoria.
5.

Composição, mandato e investidura

5.1.
O Comitê de Auditoria será composto por, no mínimo, 3 (três) membros, todos eleitos
e destituíveis pelo Conselho de Administração, sendo:
a)
ao menos 1 (um) membro independente da Companhia, conforme definição constante
do Regulamento do Novo Mercado; e
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b)
ao menos 1 (um) membro com reconhecida experiência em assuntos de contabilidade
societária, nos termos da regulamentação editada pela CVM que dispõe sobre o registro e o
exercício da atividade de auditoria independente no âmbito do mercado de valores mobiliários
e define os deveres e as responsabilidades dos administradores das entidades auditadas no
relacionamento com os auditores independentes.
5.2.
O atendimento aos requisitos previstos no item 5.1 acima deve ser comprovado por
meio de documentação mantida na sede da Companhia, à disposição da CVM, pelo prazo de 5
(cinco) anos contados a partir do último dia de mandato do membro do Comitê de Auditoria.
5.3.
O mesmo membro do Comitê de Auditoria pode acumular ambas as características
referidas no item 5.1 acima, observado que nenhum dos membros poderá ser controlador da
Companhia, nem diretor da Companhia, de seu acionista controlador, direto ou indireto, ou de
sociedades controladas, coligadas ou sob controle comum, e tampouco possuir qualquer vínculo
de subordinação com as pessoas anteriormente mencionadas.
5.4.
É vedada a participação, como membros do Comitê de Auditoria, de diretores da
Companhia, de diretores de controladas da Companhia, do acionista controlador da Companhia,
direito ou indireto, de sociedades controladas, coligadas ou sob controle comum, e tampouco
possuir qualquer vínculo de subordinação com as pessoas anteriormente mencionadas.
5.5.
O mandato unificado dos membros do Comitê de Auditoria será de 2 (dois) anos, sendo
permitida a reeleição. As eleições dos membros do Comitê de Auditoria serão realizadas a cada
2 (dois) anos, na primeira reunião do Conselho de Administração após a Assembleia Geral
Ordinária da Companhia.
5.5.1. A função de membro do Comitê de Auditoria é indelegável e deve ser exercida
respeitando-se os deveres fiduciários aplicáveis aos administradores da Companhia, incluindo
deveres de lealdade e diligência, bem como evitando quaisquer situações de conflito que
possam afetar os interesses da Companhia e de seus acionistas.
5.5.2. Os membros do Comitê devem manter postura imparcial no desempenho de suas
atividades e, sobretudo, devem ser proativos em busca da constante eficiência dos mecanismos
de conformidade e ética da Companhia, bem como no respeito às regras e princípios
estabelecidos na legislação aplicável, no Estatuto Social, no Código de Conduta e Ética, neste
Regimento Interno e nas melhores práticas empresariais de governança e compliance, nacionais
e internacionais, respeitadas as características da Companhia.
5.6.
A indicação dos membros do Comitê de Auditoria deve observar, além dos requisitos
previstos no art. 147 da Lei das Sociedades por Ações, regulamentares e estatutários, previstos
no Estatuto Social e na Política de Indicação.
5.7.
Ocorrendo a vacância do cargo de membro do Comitê de Auditoria, inclusive do
Coordenador do Comitê, o Conselho de Administração indicará um membro substituto.
5.8.
A posse dos membros do Comitê de Auditoria se dará por termo lavrado em livro
próprio, assinado pelo membro a ser empossado, dispensada qualquer garantia de gestão, bem
como ao atendimento dos requisitos legais aplicáveis.
5.9.
Findo o mandato, os membros do Comitê de Auditoria permanecerão no exercício de
seus cargos até a posse de seus substitutos, salvo se diversamente deliberado pelo Conselho de
Administração.
6.

Reuniões
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6.1.
O Comitê de Auditoria reunir-se-á sempre que necessário, mas no mínimo
bimestralmente, de forma que as informações contábeis sejam sempre apreciadas antes de sua
divulgação, em caráter ordinário e sempre que necessário, conforme convocação pelo
Coordenador do Comitê ou por solicitação escrita de qualquer membro do Comitê de Auditoria.
6.1.1. As reuniões serão realizadas na sede da Companhia ou, a critério do Coordenador do
Comitê em outro local aplicável, podendo ser realizadas sob a forma virtual, por conferência
telefônica, vídeo conferência ou por qualquer outro meio de comunicação que permita a
identificação e a comunicação simultânea, quando necessário.
6.1.2. As convocações das reuniões do Comitê de Auditoria serão realizadas mediante
comunicado escrito, por e-mail, com antecedência mínima de 3 dias úteis, no qual deverá
constar a ordem do dia, a data, a hora e o local da reunião. Qualquer membro do Comitê de
Auditoria, bem como membros de outras áreas da Companhia, poderá solicitar, por escrito, ao
Coordenador do Comitê a inclusão de itens na ordem do dia. Qualquer proposta e toda
documentação necessária e correlata à ordem do dia deverá ser disponibilizada aos membros
do Comitê de Auditoria até 48 (quarenta e oito horas) antes da reunião.
6.1.3. A convocação poderá ser dispensada sempre que estiver presente à reunião a totalidade
dos membros do Comitê de Auditoria, ou pela concordância prévia, por escrito, dos membros
ausentes.
6.1.4. Na hipótese de assuntos que exijam apreciação urgente, a reunião do Comitê de
Auditoria poderá ser convocada em prazo inferior ao descrito no item 6.1.2 acima.
6.1.5. As reuniões do Comitê de Auditoria serão instaladas com a presença da maioria dos
membros do Comitê de Auditoria, devendo sempre estar presente o Coordenador do Comitê.
Na falta do quórum mínimo, nova reunião será convocada, e deverá se realizar com qualquer
quórum, de acordo com a urgência requerida para o assunto a ser tratado,
6.1.6. As recomendações, opiniões, e pareceres do Comitê de Auditoria serão aprovados por
maioria de votos dos membros presentes às respectivas reuniões. 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
Comitê de Auditoria.
6.1.7. As reuniões entre o Comitê de Auditoria e a auditoria interna da Companhia deverão
ocorrer ao mínimo trimestralmente.
6.1.8. O Coordenador do Comitê, por iniciativa própria ou solicitação de qualquer outro
membro ou do Presidente do Conselho de Administração, poderá convocar consultores
externos, membros do Conselho de Administração, da Diretoria e/ou funcionários da
Companhia, bem como quaisquer outras pessoas que detenham informações relevantes ou
cujos assuntos, constantes da pauta, sejam pertinentes à sua área de atuação, para participar
das reuniões do Comitê de Auditoria e prestar esclarecimentos ou informações sobre as
matérias em apreciação.
6.1.9. É permitida a participação às reuniões ordinárias e extraordinárias do Comitê de
Auditoria por meio de sistema de conferência telefônica, videoconferência ou qualquer outro
meio de comunicação que permita a identificação do membro do Comitê de Auditoria e a
comunicação simultânea com todas as demais pessoas presentes à reunião. Nesse caso, os
membros do Comitê de Auditoria serão considerados presentes à reunião e deverão
posteriormente assinar a correspondente ata.
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6.1.10. Os assuntos, orientações, discussões, recomendações e pareceres do Comitê de
Auditoria serão consignados nas atas de suas reuniões, as quais serão assinadas pelos membros
do Comitê de Auditoria presentes, e delas deverão constar os pontos relevantes das discussões,
a relação dos presentes, menção às ausências justificadas, as providências solicitadas e
eventuais pontos de divergências entre os membros.
6.2.
Anualmente, o Comitê de Auditoria elaborará o relatório, contendo a descrição (i) de
suas atividades, resultados e conclusões alcançados no período; (ii) as reuniões realizadas; (iii)
dos principais assuntos discutidos, incluindo as recomendações feitas pelo Comitê de Auditoria
ao Conselho de Administração e a análise da eficácia de tais atividades; e (iii) de quaisquer
situações nas quais exista divergência significativa entre a administração da Companhia, os
auditores independentes e o Comitê de Auditoria em relação às demonstrações financeiras da
Companhia.
7.

Deveres e Vedações

7.1.
São deveres dos membros do Comitê de Auditoria:
a)
comparecer a todas as reuniões do Comitê de Auditoria a que for convocado;
b)
comparecer às reuniões do Comitê de Auditoria previamente preparado, com o exame
dos documentos colocados à disposição e delas participar ativa e diligentemente;
c)
manter sigilo sobre toda e qualquer informação da Companhia a que tiver acesso em
razão do exercício do cargo, bem como exigir o mesmo tratamento sigiloso dos profissionais que
lhe prestem assessoria;
d)
prestar contas de suas atividades, acompanhadas de seus pareceres e recomendações,
nas reuniões do Conselho de Administração e esclarecimentos adicionais, sempre que
solicitados; e
e)
ter disponibilidade de tempo para dedicar-se adequadamente à função e
responsabilidade de membro do Comitê de Auditoria, que vai além da presença nas reuniões e
da leitura prévia da documentação.
7.2.
É vedado aos membros do Comitê de Auditoria:
a)
receber qualquer vantagem indevida ou desproporcional, em razão do exercício do
cargo;
b)
usar, em benefício próprio ou de outrem, com ou sem prejuízo para a Companhia, as
oportunidades comerciais e de investimento de que tenha conhecimento em razão do exercício
de seu cargo;
c)
omitir-se no exercício ou proteção de direitos da Companhia ou, visando à obtenção de
vantagens, para si ou para outrem, deixar de aproveitar oportunidades de negócio de interesse
da Companhia;
d)
adquirir, para revender com lucro, bem ou direito que sabe necessário à Companhia ou
que esta tenha a intenção de adquirir;
e)
valer-se de informação privilegiada para obter vantagem para si ou para outrem; e
f)
participar, direta ou indiretamente, da administração de sociedades concorrentes da
Companhia ou de suas controladas.
8.

Avaliação de Desempenho
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8.1.
Com o objetivo de aumentar continuamente a sua efetividade, o Conselho de
Administração deverá realizar, no mínimo a cada 1 (um) ano, a avaliação do Comitê de Auditoria
e do seu processo de funcionamento e a avaliação individual de seus membros.
8.1.1. Será elegível para participar do processo de avaliação o membro do Comitê de Auditoria
que estiver na função por, pelo menos, 2 (duas) reuniões ordinárias desde a última avaliação.
8.1.2. O processo de avaliação é de responsabilidade do Coordenador do Comitê.
8.2.
Os resultados consolidados das avaliações de desempenho do Comitê de Auditoria serão
disponibilizados a todos os membros do Comitê de Auditoria e do Conselho de Administração.
Os resultados das avaliações individuais serão disponibilizados à pessoa em questão, ao
Coordenador do Comitê e ao Presidente do Conselho de Administração.
9.

Remuneração

9.1.
A remuneração do Comitê deverá ser previamente determinada pelo Conselho de
Administração da Companhia, observada a Política de Remuneração.
10.

Coordenador do Comitê

10.1. O Conselho de Administração elegerá, dentre os membros do Comitê de Auditoria um
coordenador, o Coordenador do Comitê, a quem caberá a representação, organização e
coordenação de suas atividades.
10.2. Além das demais atribuições estabelecidas neste Regimento Interno para os membros
do Comitê de Auditoria, compete privativamente ao Coordenador do Comitê:
a)
instalar e presidir as reuniões do Comitê de Auditoria ou, na sua ausência ou
impedimento, indicar outro membro do Comitê de Auditoria para presidir a respectiva reunião;
b)
nomear o secretário da mesa entre os presentes às reuniões do Comitê de
Auditoria, que será o responsável pela elaboração das atas das reuniões;
c)
representar o Comitê de Auditoria no seu relacionamento com o Conselho de
Administração, com a Diretoria e suas auditorias interna e externa, organismos e comitês
internos, assinando, quando necessário, as correspondências, convites e relatórios a eles
dirigidos;
d)
convocar, em nome do Comitê de Auditoria, eventuais participantes das reuniões,
conforme o caso; e
e)
cumprir e fazer cumprir as normas deste Regimento Interno.
10.3. O Coordenador do Comitê, ou, na sua ausência ou impedimento, outro membro do
Comitê de Auditoria indicado pelo próprio Comitê de Auditoria, acompanhado de outros
membros do Comitê de Auditoria quando necessário ou conveniente, deve:
a)
reunir-se com o Conselho de Administração, mediante convocação deste, no
mínimo trimestralmente, para, dentre outras matérias eventualmente pertinentes, relatar as
atividades do Comitê de Auditoria; e
b)
comparecer à assembleia geral ordinária da Companhia.
11.

Disposições Gerais
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11.1. As omissões deste Regimento Interno, dúvidas de interpretação e eventuais alterações
de seus dispositivos serão decididas em reunião do Conselho de Administração.
11.2. O Conselho de Administração irá atualizar o presente Regimento Interno quando for
necessário em razão de mudanças no Estatuto Social ou no Regulamento do Novo Mercado, ou
ainda em qualquer lei, regulamento ou disposição, seja da CVM, da B3 ou qualquer outra
entidade reguladora, que altere as disposições aqui listadas em relação à Companhia.
11.3. Este Regimento Interno entra em vigor na data de sua aprovação e somente poderá ser
alterado por deliberação do Conselho de Administração da Companhia, podendo ser consultado
no website de Relação com Investidores da Companhia (ri.alliar.com).
****
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