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REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ DE AUDITORIA 

 
Artigo 1°: O Comitê de Auditoria (“Comitê”) é um órgão de apoio ao Conselho de 
Administração e possui as seguintes funções e responsabilidades:  
 

a) Assistir ao Conselho de Administração em assuntos relativos à Contabilidade, 
Controles Internos, Reportes Financeiros, Auditoria e Compliance; 
 
b) Opinar sobre a contratação e destituição dos auditores independentes para a 
elaboração de auditoria externa independente ou para qualquer outro serviço, bem 
como opinar sobre a remuneração dos auditores independentes e os termos 
propostos de sua contratação; 
 
c) Supervisionar as atividades dos auditores independentes, a fim de avaliar: (i) a 
sua independência; (ii) a qualidade dos serviços prestados; (iii) a adequação dos 
serviços prestados às necessidades da Companhia; 
 
d) Supervisionar as atividades da área de auditoria interna da Companhia e da 
área de controles internos da Companhia, monitorando a efetividade e a suficiência 
das respectivas estruturas, bem como a qualidade e integridade dos seus processos, 
propondo ao Conselho de Administração as ações que forem necessárias para 
aperfeiçoá-las; 
 
e) Avaliar e monitorar a qualidade e integridade das informações financeiras 
trimestrais, das demonstrações intermediárias e das demonstrações financeiras da 
Companhia, efetuando as recomendações que entender necessárias ao Conselho 
de Administração; 
 
f) Avaliar a qualidade e eficácia dos controles internos da Companhia e 
recomendar mudanças, caso necessário; 
 
g) Avaliar e monitorar as exposições de risco da Companhia e os sistemas de 
alerta prévio para riscos efetivos e potenciais, bem como a política de gestão de 
riscos da Companhia; 
 
h) Avaliar, monitorar e recomendar ao Conselho de Administração a correção ou 
aprimoramento das políticas internas da Companhia, incluindo a política de 
transações entre partes relacionadas; 
 
i) Avaliar o cumprimento pela administração da Companhia de recomendações 
feitas pelo Comitê e das recomendações feitas pelos auditores independentes ou 
internos;  
j) Propor e avaliar mudanças nos princípios e práticas contábeis da Companhia;  
 
k) Entender e analisar os assuntos que possam ter impactos financeiros da 
Companhia; 
 
l) Avaliar o desempenho da equipe financeira e de auditoria (interna e 
independente) da Companhia; 
 
m) Acompanhar a atuação dos órgãos reguladores e de supervisão em temas 
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relevantes, bem como as informações, comunicações e relatórios a eles 
endereçados; 

 

n) Acompanhar o Compliance da Companhia; e 
 
o) Propor ao Conselho de Administração alterações no regimento interno do 
Comitê. 
 

Parágrafo Primeiro: As atribuições do Comitê abrangem a Companhia e podem 
abranger suas Investidas (conforme definidas no Estatuto Social da Companhia).  

 
Parágrafo Segundo: O Comitê reportar-se-á ao Conselho de Administração, 

atuando com independência em relação à Diretoria da Companhia. 
 

Artigo 2°: O Comitê será composto por, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco) 
membros, eleitos pelo Conselho de Administração, sendo que: (i) no mínimo, 1 (um) 
membro do Comitê deverá ser membro independente do Conselho de Administração; (ii) 
no mínimo, 1 (um) membro do Comitê deverá ter 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; e (iii) um mesmo membro poderá acumular as duas características 
previstas nos itens “i” e “ii” acima. O mandato dos membros do Comitê será unificado ao 
do Conselho de Administração de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição. 
 

Parágrafo Primeiro: Os membros do Comitê devem atender aos requisitos 
previstos no art. 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada 
(“Lei das S.A.”). 
 

Parágrafo Segundo: Sem prejuízo do disposto acima, o Conselho de 
Administração poderá, a seu critério, convidar o Presidente do Conselho de 
Administração e/ou especialistas para participação nas reuniões ordinárias e/ou 
extraordinárias do presente Comitê, na qualidade de membros ad-hoc, sem direito a voto. 
 

Parágrafo Terceiro: É vedada a participação, como membros do Comitê, de (i) 
diretores da Companhia; e (ii) diretores de suas Investidas (conforme definidas no 
Estatuto Social da Companhia), de seu acionista controlador ou sociedades sob controle 
comum. 
 
Artigo 3°: O Comitê terá, dentre seus membros, um Coordenador, escolhido de comum 
acordo pelos demais no momento da primeira reunião do Comitê, o qual exercerá suas 
funções pelo prazo de 2 (dois) anos, observado o disposto no Artigo 2º acima. 
 

Parágrafo Primeiro: Na ausência do Coordenador, ele será substituído por 
qualquer dos demais integrantes do Comitê. Um Presidente para as reuniões será 
designado a cada reunião, dentre os integrantes do Comitê. 
 

Parágrafo Segundo: No caso de vacância do cargo de Coordenador, haverá a 
eleição de novo Coordenador, cujas funções serão exercidas até o término do mandato 
do substituído. 
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Artigo 4°: O Comitê reunir-se-á ordinariamente mensalmente e extraordinariamente, 
sempre que convocado pelo Coordenador, por iniciativa própria ou solicitação de 
qualquer dos demais integrantes do Comitê. 
 
Artigo 5°: Exige-se o quórum mínimo de presença da maioria dos membros do Comitê 
para que o Comitê possa deliberar validamente, sendo as deliberações tomadas por 
maioria.  
 

Parágrafo Primeiro: A participação dos membros nas reuniões será 
preferencialmente presencial, podendo também ser realizada através de conferência 
telefônica, ou videoconferência, ou qualquer outro meio de comunicação que permita a 
identificação do membro e a comunicação simultânea com as demais pessoas, contando 
para o quórum de votação. 
 

Parágrafo Segundo: Na falta de quórum mínimo estabelecido no caput deste 
artigo, o Coordenador convocará nova reunião, que deverá se realizar de acordo com a 
urgência requerida para o assunto a ser tratado. 
 
Artigo 6°: As reuniões do Comitê serão convocadas por qualquer meio escrito (cartas 
e/ou e-mails) com antecedência mínima de 2 (dois) dias, com apresentação da pauta 
dos assuntos a serem tratados. 
 
Artigo 7°: As decisões do Comitê serão tomadas por maioria de votos, podendo o 
membro vencido consignar seu voto na Ata da respectiva reunião. 
 
Artigo 8°: Serão lavradas Atas de todas as reuniões do Comitê, em que deverão constar 
as assinaturas de todos os presentes. 
 
Artigo 9°: Na primeira reunião do Comitê após a sua constituição, o Comitê aprovará 
um cronograma anual de  atividades. 
 
Artigo 10: No decorrer das reuniões, qualquer membro em exercício do Comitê terá a 
faculdade de solicitar e examinar, individualmente, livros e outros documentos sociais, 
podendo fazer anotações e observações, que serão discutidas e deliberadas nas 
respectivas reuniões, desde que tais livros e documentos sejam referentes às matérias 
de responsabilidade do Comitê, nos termos do Artigo 1° acima. 
 

Parágrafo Único: O exame dos documentos somente será permitido no escritório 
corporativo da Companhia, mediante requisição prévia.  
 
Artigo 11: Os pedidos de informações e/ou esclarecimentos sobre os negócios sociais 
de iniciativa de qualquer membro efetivo do Comitê deverão ser apresentados ao 
Coordenador do Comitê, que deverá encaminhá-los aos órgãos competentes da 
administração da Companhia. 
 

Parágrafo Único: Os auditores independentes devem atender às demandas do 
Comitê em todas as matérias de sua competência. 
 
Artigo 12: Compete ao Coordenador: (a) Providenciar a convocação dos membros do 
Comitê para as reuniões, observado o disposto no Artigo 6º acima; e (b) Solicitar à 
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administração da Companhia as informações e/ou esclarecimentos considerados 
necessários nos termos descritos no artigo 10 acima. 
 

Parágrafo Único: Fica facultado ao Coordenador solicitar à Diretoria a 
disponibilização de diretores, empregados ou consultores da Companhia para dar apoio 
às reuniões do Comitê. 
 
Artigo 13: A presença de membros do Comitê em Assembleias Gerais e Reuniões de 
Conselho para responder aos pedidos de informações eventualmente formulados pelos 
acionistas e conselheiros poderá ser requerida pelo Conselho de Administração, que o 
fará por escrito, com antecedência de 5 (cinco) dias. 
 
Artigo 14: O Comitê poderá formular e propor alterações para as políticas sobre as 
matérias que sejam de sua responsabilidade, nos termos do Artigo 1° acima, devendo 
tais políticas serem submetidas à aprovação do Conselho de Administração. 
 

Parágrafo Único: Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pelo 
Conselho de Administração. 
 
Artigo 15: Para o desempenho de suas funções, o Comitê disporá de autonomia 
operacional e orçamento próprio aprovado pelo Conselho de Administração, destinado a 
cobrir despesas com seu funcionamento.  
 
Artigo 16: O Comitê será responsável pelo recebimento de denúncias, inclusive 
sigilosas, sobre matérias relacionadas: (a) ao seu escopo de atividade; e (b) ao 
descumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis à Companhia, bem como 
de regulamentos, políticas e códigos internos. 
 

Parágrafo Primeiro: As denúncias poderão ser encaminhadas por correio 
eletrônico para o endereço canal.etica@camil.com.br, divulgado no site da Companhia. 
O Comitê de Ética deverá encaminhar as denúncias ao Comitê de Auditoria. 
 

Parágrafo Segundo: O Comitê garantirá, se solicitado, o sigilo do denunciante. O 
Comitê garante a proteção do denunciante e confidencialidade das informações 
prestadas. 
 

Parágrafo Terceiro: Caberá ao Comitê determinar as medidas cabíveis e 
necessárias para a apuração dos fatos e informações objeto da denúncia.  
 

Parágrafo Quarto: As conclusões e recomendações do Comitê decorrentes de 
eventuais denúncias por ele recebidas serão obrigatoriamente relatadas pelo 
Coordenador: (i) ao Conselho de Administração, sempre que as denúncias envolverem 
membro da Diretoria da Companhia; e (ii) ao Diretor responsável, nos demais casos. 
 
Artigo 17: Os membros do Comitê deverão exercer suas funções respeitando os 
mesmos deveres e responsabilidades atribuídos aos administradores da Companhia 
contidos na legislação aplicável, incluindo, sem limitação, a Lei das S.A. 

 
*** 
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