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PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA DESTINAÇÃO DO 

RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2017 
 

Nos termos das disposições legais e estatutárias, a Administração da BETAPART PARTICIPAÇÕES 
S.A. (“Companhia”) submete à apreciação do Conselho de Administração e dos acionistas da 
Companhia esta Proposta, referente ao resultado contábil apurado no exercício social findo em 
31 de dezembro de 2017. 

  
Conforme consta das Demonstrações Contábeis do período já referido, a Companhia 
apresentou um resultado que totalizou o prejuízo de R$ 32.872,31 (trinta e dois mil, oitocentos 
e setenta e dois reais e trinta e um centavos). 

 
Nesse sentido, nos termos do artigo 189 da Lei 6.404/76, a Diretoria propõe a absorção do 
prejuízo apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2017 à conta de reserva de 
retenção de lucros, sem a destinação de valor para a reserva legal ou à distribuição de 
dividendos do referido exercício. 

 
Assim, a movimentação da conta de Resultado do Exercício fica representada da seguinte 

forma:  

 

  Valor R$ 

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO 32.872,31 

ABSORÇÃO PELA RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS 32.872,31 
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PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO  
REMUNERAÇÃO GLOBAL DOS ADMINISTRADORES 

PARA O EXERCÍCIO DE 2018 
 
 
 

Exercício 
Social 

Diretoria / 
Conselho de 

Administração 

Remuneração 
Global 

Aprovada em 
2016 

Remuneração 
Global 

Aprovada em 
2017 

Remuneração 
Global 

Proposta 

 
 

2018 

Diretoria 
Estatutária / 

Presidente, Vice-
Presidente e 
Membros do 

Conselho 

 
 

R$ 390.000,00 
 

 
 

R$ 390.000,00 

 
 

R$ 390.000,00 

 
 
 
 
 

Informações requeridas nos termos do artigo 9° e seguintes da Intrução CVM n° 481/2009 
 
 

1)  COMPANHIA 
 

Razão social: BETAPART PARTICIPAÇÕES S.A. 
 

Sede: Av. Presidente Wilson, nº 231, 28º andar (parte), Centro, CEP 20.030-905, Rio de Janeiro, 
RJ. 

 
Objeto social: (i) a participação em outras sociedades, comerciais ou civis, nacionais ou 
estrangeiras, como sócia, acionista ou quotista; (ii) a participação em empreendimentos 
imobiliários; e (iii) a participação, como quotista, em fundos de investimento regularmente 
constituídos. 

 
1.1) DIRETORIA DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES 

 
MARIA AMALIA DELFIM DE MELO COUTRIM 
Tel: (21) 3804-3700 
gar@opportunity.com.br 
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2) INFORMAÇÕES CONSTANTES DO ARTIGO 9º E INCISOS DA IN CVM 481/2009 
 

I – Relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos 
administrativos do exercício findo.  

 
A BETAPART PARTICIPAÇÕES S.A. disponibilizou a partir de 23/03/2018 no site da CVM o 
relatório da administração do exercício findo em 31 de dezembro de 2017, constante do inciso 
I.  

 
II – Cópia das demonstrações financeiras 
A BETAPART PARTICIPAÇÕES S.A. disponibilizou a partir de 23/03/2018 no site da CVM as 
demonstrações financeiras constantes do inciso II.  

 
III – Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia, nos termos 
do item 10 do formulário de referência, a seguir demonstrado: 

 
10. Comentário dos diretores 

  

10.1 Os diretores devem comentar sobre: 

  

a.   Condições financeiras e patrimoniais gerais 

A Companhia tem por objetivo social a participação em outras sociedades, comerciais ou civis, 

nacionais ou estrangeiras, como sócia, acionista ou cotista, a participação em 

empreendimentos imobiliários e a participação, como cotista, em fundos de investimento 

regularmente constituídos. 

b. Estrutura de capital: 

c.   Capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos 

A companhia pretende liquidar todos os compromissos assumidos utilizando recursos próprios 

através de aporte de capital ou através de financiamento. 

d. Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-

circulantes utilizadas. 

Atualmente, a principal fonte de recursos é através de aporte de capital dos acionistas. 

e. Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-

circulantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez 

A companhia poderá utilizar financiamentos para cobertura de deficiências de liquidez caso 

surja novas oportunidades de investimento. 

f.  Níveis de endividamento e as características de tais dívidas, descrevendo ainda: 

A Companhia não possui qualquer dívida. 
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i.   Contratos de empréstimo e financiamento relevantes 

Não há contratos celebrados. 

ii. Outras relações de longo prazo com instituições financeiras 

Não há contratos celebrados. 

iii.  Grau de subordinação entre as dívidas 

A Companhia não possui qualquer dívida. 

iv. Eventuais restrições impostas ao emissor, em especial, em relação a limites de 

endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de 

ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de controle societário 

Não há restrições impostas à companhia. 

g.  limites de utilização dos financiamentos já contratados 

A Companhia não possui qualquer dívida. 

h.  alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras 

  

Em R$ Mil 2017 2016 

Ativo Circulante 1.094 1.129 

Ativo Não circulante -  

Total do Ativo 1.094 1.129 

    

Passivo Circulante 1 2 

Passivo Não circulante 0 0 

Participação dos Minoritários 0 0 

Patrimônio Líquido 1.127 1.127 

Total do Passivo e Patrimônio 

Líquido 

1.094 

1.129 

    

Despesas gerais e administrativas -111 -112 

Receitas financeiras 102 141 
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Receitas de dividendos 0 0 

Despesas tributárias -23 -24 

Outras receitas (despesas) operacionais - 0 

    

Lucro (Prejuízo) do Exercício -33 4 

  

O capital social está representado por 2.761.620 ações ordinárias, sem valor nominal. A 

Companhia poderá aumentar o seu capital independentemente de decisão em Assembleia, até 

o limite de R$10.000.000 (dez bilhões de reais), mediante deliberação do Conselho de 

Administração. 

  

10.2 Os diretores devem comentar: 

  

a.  resultados das operações do emissor, em especial: 

i.  descrição de quaisquer componentes importantes da receita 

A receita da companhia é composta, atualmente, de receitas financeiras provenientes da 

aplicação do caixa. 

ii. fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais 

O resultado operacional é composto basicamente por despesas administrativas referentes à 

manutenção da companhia. Portanto, não houve fatores que influenciaram de forma significativa 

no resultado da Companhia. 

b. variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação, 

alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços 

Não há impactos diretos por não haver atividades operacionais. 

c. impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e 

da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro do emissor 

Não há impactos diretos por não haver atividades operacionais. 

  

10.3 Os diretores devem comentar os efeitos relevantes que os eventos abaixo tenham 

causado ou se espera que venham a causar nas demonstrações financeiras do emissor e em 

seus resultados: 

  

a. introdução ou alienação de segmento operacional 

Não houve alienação ou introdução de segmento operacional relevante no exercício. 
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b. constituição, aquisição ou alienação de participação societária 

Não houve constituição, aquisição ou alienação de participação societária no exercício. 

c.  eventos ou operações não usuais 

Não existiram eventos ou operações não usuais com efeitos relevantes nas demonstrações 

financeiras da companhia. 

  

10.4 Os diretores devem comentar: 

  

a. mudanças significativas nas práticas contábeis 

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas 

no Brasil, as quais abrangem os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas 

pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e as normas estabelecidas pela Comissão de 

Valores Mobiliários – CVM e de acordo também com as normas internacionais de relatório 

financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board – IASB. 

As demonstrações contábeis da Companhia estão sendo apresentadas conforme orientação 

técnica OCPC 07, que trata dos requisitos básicos de elaboração e evidenciação a serem 

observados quando da divulgação dos relatórios contábil-financeiros, em especial das contidas 

nas notas explicativas. 

b. efeitos significativos das alterações em práticas contábeis 

Não houve mudanças significativas nas práticas contábeis da Companhia. 

c. ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor 

Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2017 não há ênfase ou ressalva no parecer do 

auditor. 

  

10.5 Os diretores devem indicar e comentar políticas contábeis críticas adotadas pelo 

emissor, explorando, em especial, estimativas contábeis feitas pela administração sobre 

questões incertas e relevantes para a descrição da situação financeira e dos resultados, que 

exijam julgamentos subjetivos ou complexos, tais como: provisões, contingências, 

reconhecimento da receita, créditos fiscais, ativos de longa duração, vida útil de ativos não-

circulantes, planos de pensão, ajustes de conversão em moeda estrangeira, custos de 

recuperação ambiental, critérios para teste de recuperação de ativos e instrumentos 

financeiros 

  

 

10.6 Os diretores devem descrever os itens relevantes não evidenciados nas demonstrações 

financeiras do emissor, indicando: 

  

a. os ativos e passivos detidos pelo emissor, direta ou indiretamente, que não aparecem 
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no seu balanço patrimonial (off-balance sheet items), tais como: 

i. arrendamentos marcantis operacionais, ativios e passivos 

ii. carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e 

responsabilidades, indicando respectivos passivos 

iii. contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços 

iv. contratos de construção não terminada 

v. contratos de recebimentos futuros de financiamentos 

A companhia não possui ativos e/ou passivos diretos e indiretos que não aparecem em suas 

demonstrações financeiras. 

b. outro itens não evidenciados nas demonstrações financeiras 

A companhia não possui ativos e/ou passivos diretos e indiretos que não aparecem em suas 

demonstrações financeiras. 

 

10.7 Em relação a cada um dos itens não evidenciados nas demonstrações financeiras 

indicados no item 10.6, os diretores devem comentar:   

a. como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado 

operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras do 

emissor 

O emissor não realizou oferta pública nos últimos 3 (três) anos. 

b.   natureza e o propósito da operação  

A companhia não possui ativos e/ou passivos diretos e indiretos que não aparecem em suas 

demonstrações financeiras. 

 

10.8 Os diretores devem indicar e comentar os principais elementos do plano de negócios do 

emissor, explorando especificamente os seguintes tópicos: 

  

a investimentos, incluindo: 

i. descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos 

investimentos previstos 

Não existe a previsão de novos investimentos 

ii. fontes de financiamento dos investimentos 

A companhia não pretende realizar financiamentos para novos investimentos 

iii. desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos 

Não há desinvestimentos em andamento ou previstos 

b. desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou 

outros ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva do emissor 

c. novos produtos e serviços, indicando: 

i. descrição de pesquisas em andamento já divulgadas 



 
 

BETAPART PARTICIPAÇÕES S.A 

CNPJ/MF 02.762.124/0001-30 

NIRE 333 0026109-5 

 

 

 

A companhia não possui atividade operacional 

i. montantes totais gastos pelo emissor em pesquisas para desenvolvimento de novos 

produtos ou serviços 

A companhia não possui atividade operacional 

ii. projetos em desenvolvimento já divulgados 

A companhia não possui atividade operacional 

iii. montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos produtos ou serviços 

A companhia não realiza atividades operacionais 

 

10.9 Comentar sobre outros fatores que influenciaram de maneira relevante o desempenho 

operacional e que não tenham sido identificados ou comentados nos demais itens desta 

seção  

Não existem outros fatores que influenciem de maneira relevante o desempenho operacional 

que não tenham sido identificados nos demais itens. 

 

IV – Parecer dos auditores independentes 

A Companhia disponibilizou no site da CVM – www.cvm.gov.br a partir de 23/03/2018 

  

V – Parecer do conselho fiscal, inclusive votos dissidentes, se houver. 

Não se aplica, uma vez que o conselho fiscal não foi instalado. 

  

VI - o boletim de voto a distância, a que se refere o art. 21-F. 
O boletim foi disponibilizado dentro do prazo estabelecido conforme legislação. 

  

                                                                                                                                                                                                                                                          
Anexo 9-1-II da Instrução CVM nº 481/09 não está sendo apresentado em função da apuração 

de prejuízo no exercício. 
 
 

3) INFORMAÇOES CONSTANTES DO CAPUT DO ARTIGO 10 DA IN CVM 481/2009. 
 

3.1) Indicação de Membros do Conselho de Administração 
 

3 INFORMAÇÕES CONSTANTES DO CAPUT DO ARTIGO 10 DA IN CVM 481/2009 
  

Art. 10 – Sempre que a Assembleia Geral for convocada para eleger administradores ou 
membros do conselho fiscal, a companhia deve fornecer, no mínimo, as informações 
indicadas nos itens 12.6 a 12.10 do formulário de referência, relativamente aos candidatos 
indicados ou apoiados pela administração ou pelos acionistas controladores. 
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12.5 Em relação a cada um dos 
administradores e membros do conselho 
fiscal do emissor, indicar, em forma de tabela: 

XX 

a. nome MARIA AMALIA D. DE MELO COUTRIM 

b. data de nascimento 28/07/1957 

c. profissão Economista 

d. CPF ou número do passaporte 654.298.507-72 

e. cargo eletivo ocupado Pres. do Conselho de Administração 

f. data de eleição 29.04.2016 

g. data da posse 29.04.2016 

h. prazo do mandato 02 anos 

i. outros cargos ou funções exercidos no 
emissor 

Membro da Diretoria 

j. se foi eleito pelo controlador ou não SIM 

k. se é membro independente e, caso positivo, 
qual foi o critério utilizado pelo emissor para 
determinar a independência 

XX 

l. número de mandatos consecutivos 11 

m. informações sobre: XX 

(i) principais experiências profissionais 
durante os últimos 5 anos, indicando: 

XX 

nome e setor de atividade da empresa Maria Amalia Coutrim é atualmente 
administradora da Opportunity Equity 
Administradora de Recursos Ltda, 
sociedade limitada com participação em 
outras sociedades e, ainda participação na 
administração de holding de Instituição 
não-financeira, conforme abaixo: 
Belapart S.A. 
524 Participações S.A. 
Betaprt S.A. 
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Forpart S.A 
Alef S.A. 
Opportunity Energia e Participações S.A. 
Sudeste S.A. 
Parcom S.A 
Prompt Participações S.A. 

cargo Administradora 

se a empresa integra (i) o grupo econômico do 
emissor ou (ii) é controlada por acionista do 
emissor que detenha participação, direta ou 
indireta, igual ou superior a 5% de uma 
mesma classe ou espécie de valor mobiliário 
do emissor 

A empresa não integra (i) o grupo 
econômico do emissor que detenha 
participação, direta ou indireta, igual ou 
superior a 5% de uma mesma classe ou 
espécie de valor mobiliário do emissor 

(ii) indicação de todos os cargos de 
administração que ocupe em outras 
sociedades ou organizações do terceiro setor 

XX 

Nome empresa Citadas  acima 

Cargo ocupado Citados acima 

n. descrição de qualquer dos seguintes 
eventos que tenham ocorrido durante os 
últimos 5 anos: 

XX 

(i) qualquer condenação criminal Maria Amalia Delfim de Melo Coutrim não 
tem condenação criminal. 

(ii) qualquer condenação em processo 
administrativo da CVM e as penas aplicadas 

Maria Amalia Delfim de Melo Coutrim não 
tem condenação em processo 
administrativo da CVM transitada em 
julgado. 

(iii) qualquer condenação transitada em 
julgado, na esfera judicial ou administrativa, 
que o tenha suspendido ou inabilitado para a 
prática de uma atividade profissional ou 
comercial qualquer 

Maria Amalia Delfim de Melo Coutrim não 
tem condenação transitada em julgado na 
esfera judicial ou administrativa.   

12.6 Em relação a cada uma das pessoas que 
atuaram como membro do conselho de 
administração ou do conselho fiscal no último 

Os membros da Administração estiveram 
presentes em todas as reuniões realizadas. 
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exercício, informar, em formato de tabela, o 
percentual de participações nas reuniões 
realizadas pelo respectivo órgão no mesmo 
período, que tenham ocorrido após a posse no 
cargo 

12.7 Fornecer as informações mencionadas no 
item 12.5 em relação aos membros dos 
comitês estatutários, bem como dos comitês 
de auditoria, de risco, financeiro e de 
remuneração, ainda que tais comitês ou 
estruturas não sejam estatutários [1] 

A Companhia não possui comitê 
estatutário. 
  
  

12.8 Em relação a cada uma das pessoas que 
atuaram como membro dos comitês, bem 
como dos comitês de auditoria, de risco, 
financeiro e de remuneração, ainda que tais 
comitês ou estruturas não sejam 
estatutários[2], informar, em formato de 
tabela, o percentual de participação nas 
reuniões realizadas pelo respectivo órgão no 
mesmo período, que tenham ocorrido após a 
posse do cargo 

A Companhia não possui comitê. 
  

12.9 Informar a existência de relação conjugal, 
união estável ou parentesco ate o segundo 
grau entre: 

XX 

a. administradores do emissor Inexiste relação conjugal, união estável ou 
parentesco até o segundo grau entre 
administradores do emissor. 
  

b. (i) administradores do emissor e (ii) 
administradores de controladas, diretas ou 
indiretas, do emissor 

Inexiste relação conjugal, união estável ou 
parentesco até o segundo grau entre (i) 
administradores do emissor e (ii) 
administradores de controladas, diretas ou 
indiretas, do emissor. 
  

c. (i) administradores do emissor ou de suas 
controladas, diretas ou indiretas e (ii) 
controladores diretos ou indiretos do emissor 

Inexiste relação conjugal, união estável ou 
parentesco até o segundo grau entre (i) 
administradores do emissor ou de suas 
controladas, diretas ou indiretas e (ii) 
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controladores diretos ou indiretos do 
emissor. 
  

d. (i) administradores do emissor e (ii) 
administradores das sociedades 
controladoras diretas e indiretas do emissor 

  
Inexiste relação conjugal, união estável ou 
parentesco até o segundo grau entre os 
administradores do emissor e (ii) 
administradores das Companhias 
controladoras diretas e indiretas do 
emissor. 
  

12.10 Informar sobre relações de 
subordinação, prestação de serviço ou 
controle mantidas, nos 3 ultimos exercícios 
sociais, entre administradores do emissor e: 

XX 

a. sociedade controlada, direta ou 
indiretamente, pelo emissor, com exceção 
daquelas em que o emissor detenha, direta ou 
indiretamente, a totalidade do capital social 

Inexiste relações de subordinação, 
prestação de serviço ou controle mantidas, 
nos 3 últimos exercícios sociais, entre 
administradores do emissor e Companhia 
controlada, direta ou indiretamente, pelo 
emissor. 
  

b. controlador direto ou indireto do emissor Inexiste relações de subordinação, 
prestação de serviço ou controle mantidas, 
nos 3 últimos exercícios sociais, entre 
administradores do emissor e controlador 
direto ou indireto do emissor. 
  

c. caso seja relevante, fornecedor, cliente, 
devedor ou credor do emissor, de sua 
controlada ou controladoras ou controladas 
de algumas dessas pessoas 

Inexiste relações de subordinação, 
prestação de serviço ou controle mantidas, 
nos 3 últimos exercícios sociais, entre 
administradores do emissor e fornecedor, 
cliente, devedor ou credor do emissor, de 
sua controlada ou controladoras ou 
controladas de alguma dessas pessoas. 
  
  

12.5 Em relação a cada um dos XX 
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administradores e membros do conselho 
fiscal do emissor, indicar, em forma de tabela: 

a. nome Luiza Cavalleiro de Macedo Wehling 
Gasparian 

b. data de nascimento 27.02.1983 

c. profissão Engenheira 

d. CPF ou número do passaporte 092.361.867-85 

e. cargo eletivo ocupado Vice-Presidente do Conselho de 
Administração 

f. data de eleição 29.04.2016 

g. data da posse 29.04.2016 

h. prazo do mandato 02 anos 

i. outros cargos ou funções exercidos no 
emissor 

XX 

j. se foi eleito pelo controlador ou não SIM 

k. se é membro independente e, caso positivo, 
qual foi o critério utilizado pelo emissor para 
determinar a independência 

XX 

l. número de mandatos consecutivos 02 

m. informações sobre: XX 

(i) principais experiências profissionais 
durante os últimos 5 anos, indicando: 

XX 

nome e setor de atividade da empresa  

cargo Administradora 

se a empresa integra (i) o grupo econômico do 
emissor ou (ii) é controlada por acionista do 
emissor que detenha participação, direta ou 
indireta, igual ou superior a 5% de uma 
mesma classe ou espécie de valor mobiliário 
do emissor 

A empresa não integra (i) o grupo 
econômico do emissor que detenha 
participação, direta ou indireta, igual ou 
superior a 5% de uma mesma classe ou 
espécie de valor mobiliário do emissor 
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(ii) indicação de todos os cargos de 
administração que ocupe em outras 
sociedades ou organizações do terceiro setor 

XX 

Nome empresa Luiza Wehling faz parte da Diretoria das 
seguintes empresas: 
Alcobaça Consultoria e Participações S.A. 
Opportunity HDF Participações S.A. 
Douro Participações S.A. 
Inteliplan S.A. 
Opportunity Anafi Participações S.A. 
OEP Investimentos e Projetos S.A. 
Ancoradouro da Ponta Ltda 
Ponta do Curral S.A. 
News Investimentos e Participações S.A. 
Garapua Bahia Participações S.A. 
Noo Mag Midia S.A. 
MDRJ89 Empreendimentos e 
Participações S.A. 
Porto da Ponta Incorporação Imobilária 
SPE Ltda. 
Vida Manda Participações S.A. 

Cargo ocupado XX 

n. descrição de qualquer dos seguintes 
eventos que tenham ocorrido durante os 
últimos 5 anos: 

XX 

(i) qualquer condenação criminal Luiza Wehling não tem condenação 
criminal. 

(ii) qualquer condenação em processo 
administrativo da CVM e as penas aplicadas 

Luiza Wehling não tem condenação em 
processo administrativo da CVM transitada 
em julgado. 

(iii) qualquer condenação transitada em 
julgado, na esfera judicial ou administrativa, 
que o tenha suspendido ou inabilitado para a 
prática de uma atividade profissional ou 
comercial qualquer 

Luiza Wehling não tem condenação 
transitada em julgado na esfera judicial ou 
administrativa. 

12.6 Em relação a cada uma das pessoas que 
atuaram como membro do conselho de 

Os membros da Administração estiveram 
presentes em todas as reuniões realizadas. 
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administração ou do conselho fiscal no último 
exercício, informar, em formato de tabela, o 
percentual de participações nas reuniões 
realizadas pelo respectivo órgão no mesmo 
período, que tenham ocorrido após a posse no 
cargo 

  

12.7 Fornecer as informações mencionadas no 
item 12.5 em relação aos membros dos 
comitês estatutários, bem como dos comitês 
de auditoria, de risco, financeiro e de 
remuneração, ainda que tais comitês ou 
estruturas não sejam estatutários [1] 

A Companhia não possui comitê 
estatutário. 
  

12.8 Em relação a cada uma das pessoas que 
atuaram como membro dos comitês, bem 
como dos comitês de auditoria, de risco, 
financeiro e de remuneração, ainda que tais 
comitês ou estruturas não sejam 
estatutários[2], informar, em formato de 
tabela, o percentual de participação nas 
reuniões realizadas pelo respectivo órgão no 
mesmo período, que tenham ocorrido após a 
posse do cargo 

A Companhia não possui comitê. 
  

12.9 Informar a existência de relação conjugal, 
união estável ou parentesco ate o segundo 
grau entre: 

XX 

a. administradores do emissor Inexiste relação conjugal, união estável ou 
parentesco até o segundo grau entre 
administradores do emissor. 
  

b. (i) administradores do emissor e (ii) 
administradores de controladas, diretas ou 
indiretas, do emissor 

Inexiste relação conjugal, união estável ou 
parentesco até o segundo grau entre (i) 
administradores do emissor e (ii) 
administradores de controladas, diretas ou 
indiretas, do emissor. 
  

c. (i) administradores do emissor ou de suas 
controladas, diretas ou indiretas e (ii) 
controladores diretos ou indiretos do emissor 

Inexiste relação conjugal, união estável ou 
parentesco até o segundo grau entre (i) 
administradores do emissor ou de suas 
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controladas, diretas ou indiretas e (ii) 
controladores diretos ou indiretos do 
emissor. 
  

d. (i) administradores do emissor e (ii) 
administradores das sociedades 
controladoras diretas e indiretas do emissor 

Inexiste relação conjugal, união estável ou 
parentesco até o segundo grau entre os 
administradores do emissor e (ii) 
administradores das Companhias 
controladoras diretas e indiretas do 
emissor. 
  

12.10 Informar sobre relações de 
subordinação, prestação de serviço ou 
controle mantidas, nos 3 últimos exercícios 
sociais, entre administradores do emissor e: 

XX 

a. sociedade controlada, direta ou 
indiretamente, pelo emissor, com exceção 
daquelas em que o emissor detenha, direta ou 
indiretamente, a totalidade do capital social 

Inexiste relações de subordinação, 
prestação de serviço ou controle mantidas, 
nos 3 últimos exercícios sociais, entre 
administradores do emissor e Companhia 
controlada, direta ou indiretamente, pelo 
emissor. 
  

b. controlador direto ou indireto do emissor   
Inexiste relações de subordinação, 
prestação de serviço ou controle mantidas, 
nos 3 últimos exercícios sociais, entre 
administradores do emissor e controlador 
direto ou indireto do emissor. 
  

c. caso seja relevante, fornecedor, cliente, 
devedor ou credor do emissor, de sua 
controlada ou controladoras ou controladas 
de algumas dessas pessoas 

Inexiste relações de subordinação, 
prestação de serviço ou controle mantidas, 
nos 3 últimos exercícios sociais, entre 
administradores do emissor e fornecedor, 
cliente, devedor ou credor do emissor, de 
sua controlada ou controladoras ou 
controladas de alguma dessas pessoas. 

12.5 Em relação a cada um dos 
administradores e membros do conselho 

XX 
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fiscal do emissor, indicar, em forma de tabela: 

a. nome Eduardo de Britto Pereira Azevedo 

b. data de nascimento 16/12/1980 

c. profissão economista 

d. CPF ou número do passaporte 055.208.497-50 

e. cargo eletivo ocupado Diretor 

f. data de eleição 11.11.16 

g. data da posse 11.11.2016 (complementação de 
mandato) 

h. prazo do mandato complementação de mandato 

i. outros cargos ou funções exercidos no 
emissor 

xx 

j. se foi eleito pelo controlador ou não SIM 

k. se é membro independente e, caso positivo, 
qual foi o critério utilizado pelo emissor para 
determinar a independência 

XX 

l. número de mandatos consecutivos 0 

m. informações sobre: XX 

(i) principais experiências profissionais 
durante os últimos 5 anos, indicando: 

XXX 

nome e setor de atividade da empresa Holding de Instituição não-financeira das 
empresas: 
Belapart S.A. 
Centrais Eletricas da Mantiqueira S.A. 
Alef S.A. 
524 Participações  S.A. 
Gama participações S.A. 
Sudeste S.A. 
Prompt Participações S.A. 

cargo Administrador 
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se a empresa integra (i) o grupo econômico do 
emissor ou (ii) é controlada por acionista do 
emissor que detenha participação, direta ou 
indireta, igual ou superior a 5% de uma 
mesma classe ou espécie de valor mobiliário 
do emissor 

A empresa não integra (i) o grupo 
econômico do emissor que detenha 
participação, direta ou indireta, igual ou 
superior a 5% de uma mesma classe ou 
espécie de valor mobiliário do emissor 

(ii) indicação de todos os cargos de 
administração que ocupe em outras 
sociedades ou organizações do terceiro setor 

XX 

Nome empresa Citadas  acima 

Cargo ocupado Citados acima 

n. descrição de qualquer dos seguintes 
eventos que tenham ocorrido durante os 
últimos 5 anos: 

XX 

(i) qualquer condenação criminal Eduardo Azevedo não tem condenação 
criminal. 

(ii) qualquer condenação em processo 
administrativo da CVM e as penas aplicadas 

Eduardo Azevedo não tem condenação em 
processo administrativo da CVM transitada 
em julgado. 

(iii) qualquer condenação transitada em 
julgado, na esfera judicial ou administrativa, 
que o tenha suspendido ou inabilitado para a 
prática de uma atividade profissional ou 
comercial qualquer 

Eduardo Azevedo não tem condenação 
transitada em julgado na esfera judicial ou 
administrativa. 

12.6 Em relação a cada uma das pessoas que 
atuaram como membro do conselho de 
administração ou do conselho fiscal no último 
exercício, informar, em formato de tabela, o 
percentual de participações nas reuniões 
realizadas pelo respectivo órgão no mesmo 
período, que tenham ocorrido após a posse no 
cargo 

Os membros da Administração estiveram 
presentes em todas as reuniões realizadas. 
  

12.7 Fornecer as informações mencionadas no 
item 12.5 em relação aos membros dos 
comitês estatutários, bem como dos comitês 
de auditoria, de risco, financeiro e de 

A Companhia não possui comitê 
estatutário. 
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remuneração, ainda que tais comitês ou 
estruturas não sejam estatutários [1] 

12.8 Em relação a cada uma das pessoas que 
atuaram como membro dos comitês, bem 
como dos comitês de auditoria, de risco, 
financeiro e de remuneração, ainda que tais 
comitês ou estruturas não sejam 
estatutários[2], informar, em formato de 
tabela, o percentual de participação nas 
reuniões realizadas pelo respectivo órgão no 
mesmo período, que tenham ocorrido após a 
posse do cargo 

A Companhia não possui comitê. 
  

12.9 Informar a existência de relação conjugal, 
união estável ou parentesco ate o segundo 
grau entre: 

XX 

a. administradores do emissor Inexiste relação conjugal, união estável ou 
parentesco até o segundo grau entre 
administradores do emissor. 
  

b. (i) administradores do emissor e (ii) 
administradores de controladas, diretas ou 
indiretas, do emissor 

Inexiste relação conjugal, união estável ou 
parentesco até o segundo grau entre (i) 
administradores do emissor e (ii) 
administradores de controladas, diretas ou 
indiretas, do emissor. 
  

c. (i) administradores do emissor ou de suas 
controladas, diretas ou indiretas e (ii) 
controladores diretos ou indiretos do emissor 

  
Inexiste relação conjugal, união estável ou 
parentesco até o segundo grau entre (i) 
administradores do emissor ou de suas 
controladas, diretas ou indiretas e (ii) 
controladores diretos ou indiretos do 
emissor. 
  

d. (i) administradores do emissor e (ii) 
administradores das sociedades 
controladoras diretas e indiretas do emissor 

Inexiste relação conjugal, união estável ou 
parentesco até o segundo grau entre os 
administradores do emissor e (ii) 
administradores das Companhias 
controladoras diretas e indiretas do 
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emissor. 
  

12.10 Informar sobre relações de 
subordinação, prestação de serviço ou 
controle mantidas, nos 3 últimos exercícios 
sociais, entre administradores do emissor e: 

XX 

a. sociedade controlada, direta ou 
indiretamente, pelo emissor, com exceção 
daquelas em que o emissor detenha, direta ou 
indiretamente, a totalidade do capital social 

Inexiste relações de subordinação, 
prestação de serviço ou controle mantidas, 
nos 3 últimos exercícios sociais, entre 
administradores do emissor e Companhia 
controlada, direta ou indiretamente, pelo 
emissor. 
  

b. controlador direto ou indireto do emissor Inexiste relações de subordinação, 
prestação de serviço ou controle mantidas, 
nos 3 últimos exercícios sociais, entre 
administradores do emissor e controlador 
direto ou indireto do emissor. 
  

c. caso seja relevante, fornecedor, cliente, 
devedor ou credor do emissor, de sua 
controlada ou controladoras ou controladas 
de algumas dessas pessoas 

Inexiste relações de subordinação, 
prestação de serviço ou controle mantidas, 
nos 3 últimos exercícios sociais, entre 
administradores do emissor e fornecedor, 
cliente, devedor ou credor do emissor, de 
sua controlada ou controladoras ou 
controladas de alguma dessas pessoas. 
  

12.5 Em relação a cada um dos 
administradores e membros do conselho 
fiscal do emissor, indicar, em forma de tabela: 

XX 

a. nome PATRICIA MARINA MARTINS RODRIGUES 

b. data de nascimento 23/09/1983 

c. profissão ADVOGADA 

d. CPF ou número do passaporte 045.468.087-79 

e. cargo eletivo ocupado Conselho de Administração 



 
 

BETAPART PARTICIPAÇÕES S.A 

CNPJ/MF 02.762.124/0001-30 

NIRE 333 0026109-5 

 

 

 

f. data de eleição A ser eleita 

g. data da posse  

h. prazo do mandato 02 anos 

i. outros cargos ou funções exercidos no 
emissor 

XX 

j. se foi eleito pelo controlador ou não NÃO 

k. se é membro independente e, caso positivo, 
qual foi o critério utilizado pelo emissor para 
determinar a independência 

XX 

l. número de mandatos consecutivos 0 

m. informações sobre: XX 

(i) principais experiências profissionais 
durante os últimos 5 anos, indicando: 

XX 

nome e setor de atividade da empresa XX 

cargo XX 

se a empresa integra (i) o grupo econômico do 
emissor ou (ii) é controlada por acionista do 
emissor que detenha participação, direta ou 
indireta, igual ou superior a 5% de uma 
mesma classe ou espécie de valor mobiliário 
do emissor 

A empresa não integra (i) o grupo 
econômico do emissor que detenha 
participação, direta ou indireta, igual ou 
superior a 5% de uma mesma classe ou 
espécie de valor mobiliário do emissor 

(ii) indicação de todos os cargos de 
administração que ocupe em outras 
sociedades ou organizações do terceiro setor 

XX 

Nome empresa Citadas  acima 

Cargo ocupado Citados acima 

n. descrição de qualquer dos seguintes 
eventos que tenham ocorrido durante os 
últimos 5 anos: 

XX 

(i) qualquer condenação criminal Patricia Rodrigues não tem condenação 
criminal. 
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(ii) qualquer condenação em processo 
administrativo da CVM e as penas aplicadas 

Patricia Rodrigues não tem condenação em 
processo administrativo da CVM transitada 
em julgado. 

(iii) qualquer condenação transitada em 
julgado, na esfera judicial ou administrativa, 
que o tenha suspendido ou inabilitado para a 
prática de uma atividade profissional ou 
comercial qualquer 

Patricia Rodrigues não tem condenação 
transitada em julgado na esfera judicial ou 
administrativa. 

12.6 Em relação a cada uma das pessoas que 
atuaram como membro do conselho de 
administração ou do conselho fiscal no último 
exercício, informar, em formato de tabela, o 
percentual de participações nas reuniões 
realizadas pelo respectivo órgão no mesmo 
período, que tenham ocorrido após a posse no 
cargo 

Os membros da Administração estiveram 
presentes em todas as reuniões realizadas. 
  

12.7 Fornecer as informações mencionadas no 
item 12.5 em relação aos membros dos 
comitês estatutários, bem como dos comitês 
de auditoria, de risco, financeiro e de 
remuneração, ainda que tais comitês ou 
estruturas não sejam estatutários [1] 

A Companhia não possui comitê 
estatutário. 
  

12.8 Em relação a cada uma das pessoas que 
atuaram como membro dos comitês, bem 
como dos comitês de auditoria, de risco, 
financeiro e de remuneração, ainda que tais 
comitês ou estruturas não sejam 
estatutários[2], informar, em formato de 
tabela, o percentual de participação nas 
reuniões realizadas pelo respectivo órgão no 
mesmo período, que tenham ocorrido após a 
posse do cargo 

A Companhia não possui comitê. 
  

12.9 Informar a existência de relação conjugal, 
união estável ou parentesco ate o segundo 
grau entre: 

XX 

a. administradores do emissor Inexiste relação conjugal, união estável ou 
parentesco até o segundo grau entre 
administradores do emissor. 
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b. (i) administradores do emissor e (ii) 
administradores de controladas, diretas ou 
indiretas, do emissor 

Inexiste relação conjugal, união estável ou 
parentesco até o segundo grau entre (i) 
administradores do emissor e (ii) 
administradores de controladas, diretas ou 
indiretas, do emissor. 
  

c. (i) administradores do emissor ou de suas 
controladas, diretas ou indiretas e (ii) 
controladores diretos ou indiretos do emissor 

Inexiste relação conjugal, união estável ou 
parentesco até o segundo grau entre (i) 
administradores do emissor ou de suas 
controladas, diretas ou indiretas e (ii) 
controladores diretos ou indiretos do 
emissor. 
  

d. (i) administradores do emissor e (ii) 
administradores das sociedades 
controladoras diretas e indiretas do emissor 

Inexiste relação conjugal, união estável ou 
parentesco até o segundo grau entre os 
administradores do emissor e (ii) 
administradores das Companhias 
controladoras diretas e indiretas do 
emissor. 
  

12.10 Informar sobre relações de 
subordinação, prestação de serviço ou 
controle mantidas, nos 3 ultimos exercícios 
sociais, entre administradores do emissor e: 

XX 

a. sociedade controlada, direta ou 
indiretamente, pelo emissor, com exceção 
daquelas em que o emissor detenha, direta ou 
indiretamente, a totalidade do capital social 

Inexiste relações de subordinação, 
prestação de serviço ou controle mantidas, 
nos 3 últimos exercícios sociais, entre 
administradores do emissor e Companhia 
controlada, direta ou indiretamente, pelo 
emissor. 
  

b. controlador direto ou indireto do emissor Inexiste relações de subordinação, 
prestação de serviço ou controle mantidas, 
nos 3 últimos exercícios sociais, entre 
administradores do emissor e controlador 
direto ou indireto do emissor. 



 
 

BETAPART PARTICIPAÇÕES S.A 

CNPJ/MF 02.762.124/0001-30 

NIRE 333 0026109-5 

 

 

 

  
  

c. caso seja relevante, fornecedor, cliente, 
devedor ou credor do emissor, de sua 
controlada ou controladoras ou controladas 
de algumas dessas pessoas 

Inexiste relações de subordinação, 
prestação de serviço ou controle mantidas, 
nos 3 últimos exercícios sociais, entre 
administradores do emissor e fornecedor, 
cliente, devedor ou credor do emissor, de 
sua controlada ou controladoras ou 
controladas de alguma dessas pessoas. 
  

12.5 Em relação a cada um dos 
administradores e membros do conselho 
fiscal do emissor, indicar, em forma de tabela: 

XX 

  
 
4) INFORMAÇÕES CONSTANTES DO ARTIGO 11 DA IN CVM 481/2009 
 
Art. 11. Sempre que a assembleia geral for convocada para reformar o estatuto, a companhia 
deve fornecer, no mínimo, os seguintes documentos e informações: 
 
I – cópia do estatuto social contendo, em destaque, as alterações propostas:  
Em anexo 
 
II – relatório detalhando a origem e justificativa das alterações propostas e analisando os seus 
efeitos jurídicos e econômicos. 
 

ESTATUTO VIGENTE PROPOSTA DE ALTERAÇÃO JUSTIFICATIVA 

Artigo 14 - A Diretoria é 
composta de, no mínimo 2 
(dois) e no máximo 5 (cinco) 
diretores, acionistas ou não, 
todos residentes no país, 
eleitos pelo Conselho de 
Administração. É a seguinte a 
competência específica de 
cada um dos Membros da 
Diretoria: (a) do Diretor 
Administrativo - a execução da 
política, das diretrizes e das 
atividades de administração de 
material e serviços da 

Artigo 14  A Companhia terá uma 
Diretoria constituída de, no 
mínimo, 2 (dois) e, no máximo, 5 
(cinco) Diretores, acionistas ou 
não, todos residentes no país, 
eleitos pelo Conselho de 
Administração, sendo 1 (um) 
Diretor Presidente, 1 (um) Diretor 
de Relações com Investidores e os 
demais sem designação 
específica, permitida a cumulação 
de cargos pelo mesmo Diretor. 
Parágrafo 1º - Compete ao 
Diretor Presidente, observadas 

Foi proposta a reformulação 
da estrutura de cargos da 
Diretoria, bem como uma 
melhoria na descrição das 
atribuições de cada membro 
da Diretoria, com a finalidade 
de modernizar o Estatuto 
Social e adequá-lo às 
necessidades orgânicas e de 
controle da Companhia, bem 
como para atender exigências 
regulatórias. 
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Sociedade, conforme 
especificado pelo Conselho de 
Administração; (b) do Diretor 
Econômico-Financeiro - a 
execução da política, das 
diretrizes e das atividades 
econômico-financeiras e 
contábeis da Sociedade, 
conforme especificado pelo 
Conselho de Administração; (c) 
do Diretor de Operações - a 
execução da política, diretrizes 
e atividades relacionadas com 
operações de investimentos, 
conforme especificado pelo 
Conselho de Administração; 
(d) do Diretor de Recursos 
Humanos - a execução da 
política, das diretrizes e das 
atividades de administração de 
pessoal, conforme 
especificado pelo Conselho de 
Administração; e (e) do Diretor 
Técnico - a execução da 
política, das diretrizes e das 
atividades de planejamento e 
coordenação da implantação e 
expansão dos estudos e 
análises, conforme 
especificado pelo Conselho de 
Administração. Parágrafo 1º - 
O prazo de gestão de cada 
Diretor será de 2 (dois) anos, 
permitida a recondução. 
Parágrafo 2º - Os Diretores, 
findo o prazo de gestão, 
permanecerão no exercício 
dos respectivos cargos, até a 
eleição e posse dos novos 
Diretores. Parágrafo 3º - 
Ocorrendo vaga no cargo de 
Diretor, poderá o Conselho de 
Administração designar 

quaisquer restrições explícita ou 
implicitamente previstas neste 
Estatuto ou em qualquer 
resolução do Conselho de 
Administração: (a) gerenciar e 
supervisionar os negócios da 
Companhia e executar e fazer 
executar as resoluções do 
Conselho de Administração e da 
Assembleia Geral, aprovadas de 
acordo com este Estatuto e as 
disposições legais aplicáveis;  
(b) coordenar e supervisionar as 
atividades da Companhia em 
negociações estratégicas;  
(c) manter coordenação 
permanente entre o Conselho de 
Administração e a Diretoria e 
desempenhar quaisquer outras 
funções atribuídas pelo Conselho 
de Administração; e (d) presidir as 
reuniões da Diretoria.  Parágrafo 
2º - Compete ao Diretor de 
Relações com Investidores, 
sujeito a eventuais restrições, 
implícitas ou explícitas, previstas 
neste Estatuto, ou em qualquer 
decisão do Conselho de 
Administração: (a) divulgar 
qualquer ato ou fato relevante 
ocorrido ou relacionado aos 
negócios da Companhia, bem 
como zelar por sua ampla e 
imediata disseminação, 
simultaneamente em todos os 
mercados em que tais valores 
mobiliários sejam admitidos à 
negociação; e (b) incumbir-se do 
relacionamento da Companhia 
com todos os participantes do 
mercado e com as entidades 
reguladoras e fiscalizadoras, 
assumindo responsabilidade pelo 
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substituto, cujo mandato 
expirará com os demais 
Diretores. Parágrafo 4º - Os 
membros do Conselho de 
Administração, até o máximo 
de um terço, poderão ser 
eleitos para cargos de 
Diretores, com exercício 
cumulativo de funções. 
Ocorrendo esta hipótese, ao 
conselheiro-diretor, “ad 
honorem”, caberá optar pela 
remuneração que fizer jus, 
como Conselheiro ou 
administrador-executivo. 
Parágrafo 5º - Em caso de 
ausência ou impedimento 
temporário, os Diretores 
substituir-se-ão, 
reciprocamente, por 
designação da Diretoria 

cumprimento dos deveres que lhe 
impõem as normas 
regulamentares aplicáveis.   
Parágrafo 3º - Compete ao Diretor 
sem designação as atribuições 
conferidas pelo Conselho de 
Administração ou pelo Diretor 
Presidente. Parágrafo 4º - Os 
Diretores tomarão posse 
mediante assinatura do 
respectivo termo no livro das Atas 
da Diretoria, estando dispensados 
de prestar caução. Parágrafo 5º - 
O mandato da Diretoria é de 2 
(dois) anos. Todos os diretores 
deverão permanecer em 
exercício até a investidura de seus 
sucessores, podendo ser 
reeleitos. Parágrafo 6º - 
Ocorrendo vacância de cargo de 
quaisquer dos Diretores, caberá 
ao Presidente do Conselho de 
Administração promover o 
preenchimento do cargo por 
pessoa que o exercerá até a 
primeira reunião do Conselho de 
Administração a ser realizada 
após o evento, quando se proverá 
o cargo em definitivo pelo prazo 
restante do mandato do diretor 
substituído. Parágrafo 7º - A 
Diretoria, em reunião, poderá 
indicar qualquer diretor, ou 
autorizará a outorga de mandato 
a terceiros para, isoladamente, 
praticar atos de atribuição da 
Diretoria ou de qualquer diretor, 
sem prejuízo de poderes ou 
atribuições idênticas conferidos 
por este Estatuto ou pela 
Diretoria a ela própria ou a 
qualquer diretor. Os poderes 
conferidos nos termos deste 
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parágrafo serão para atos 
específicos e com período de 
validade limitado ao máximo de 1 
(um) ano.  Parágrafo 8º - A venda, 
permuta, transferência ou 
alienação sob qualquer forma, a 
hipoteca, penhor ou ônus de 
qualquer espécie dos bens do 
ativo permanente da Companhia, 
que excedam a 30% (trinta por 
cento) do seu capital social, 
dependem da autorização e 
aprovação do Conselho de 
Administração. 

 
 
 

5) INFORMAÇÕES CONSTANTES DO CAPUT DO ARTIGO 12 DA IN CVM 481/2009 
 

Art. 12.  Sempre que a Assembleia Geral dos acionistas for convocada para fixar a 
remuneração dos administradores, a companhia deve fornecer, no mínimo, os seguintes 
documentos e informações:  

 
I – a proposta de remuneração dos administradores; e 

 
II – as informações indicadas no item 13 do formulário de referência. 

 
13. Remuneração dos administradores:  

 
 

13.1 Descrever a política ou prática de remuneração do conselho de administração, da 
diretoria estatutária e não estatutária, do conselho fiscal, dos comitês estatutários e dos 
comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, abordando os seguintes aspectos: 

 
a. Objetivos da política ou prática de remuneração: 
A Companhia não possui uma política formalizada de remuneração. No entanto, a prática de 
remuneração dos administradores se baseia em uma remuneração fixa e igualitária aos 
membros do Conselho de Administração e aos Diretores. A Companhia apenas possui Diretores 
estatutários. 
A remuneração global dos administradores é anualmente fixada pela Assembleia Geral. O 
Conselho de Administração, em reunião, distribuiu tal remuneração entre seus membros. O 
rateio da remuneração global constitui um fixo mensal para cada um dos administradores da 
Companhia, sendo certo que todos os administradores renunciam, desde as respectivas posses, 
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aos valores devidos em razão dos cargos exercidos. 
Não há Conselho Fiscal instalado na Companhia.  
b. Composição da remuneração, indicando: 
i. Descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles 
Remuneração Fixa. 
Para os administradores a remuneração considera, exclusivamente, o pagamento de uma 
parcela fixa mensal. A remuneração fixa contratada tem como objetivo remunerar os serviços 
de cada administrador, dentro do escopo de suas responsabilidades. O valor anual global da 
remuneração dos administradores, compreendendo os membros do Conselho de Administração 
e a Diretoria, é fixado na assembleia geral ordinária e distribuído pelo Conselho de 
Administração. 
ii. Qual a proporção de cada elemento na remuneração total 
A remuneração é apenas fixa, não existindo aos administradores remuneração por benefícios, 
participação nos lucros, incentivos etc. 
iii. Metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração 
Não se aplica, uma vez que, a remuneração dos administradores é fixa. 
iv. Razões que justificam a composição da remuneração 
Não se aplica, uma vez que, a remuneração dos administradores é fixa. 
c.  Principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na determinação 
de cada elemento da remuneração 
Não se aplica, uma vez que, a remuneração dos administradores é fixa. 
d. Como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de desempenho.  
Não se aplica, uma vez que, não há remuneração por desempenho. 
e. Como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses do emissor de curto, 
médio e longo prazo  
A Companhia não possui prática de correlação de remuneração ou evolução dos resultados. 
f. Existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores diretos 
ou indiretos 
Não se aplica, uma vez que, a remuneração dos administradores é fixa. 
g. Existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de determinado 
evento societário, tal como a alienação do controle societário do emissor. 
Não se aplica, uma vez que, a remuneração dos administradores é fixa. 

 
13.2. Em relação à remuneração reconhecida no resultado dos 3 últimos exercícios sociais e à 
prevista para o exercício social corrente do conselho de administração, da diretoria estatutária 
e do conselho fiscal, elaborar tabela com o seguinte conteúdo: 
Não há despesas com remuneração reconhecidas nos resultados dos 3 últimos exercícios sociais. 
Em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia os acionistas, anualmente, 
aprovam uma remuneração global para o exercício correspondente, e esta remuneração, 
posteriormente, é rateada mensalmente e se constitui somente de um salário fixo mensal. 
Ocorre que, todos os administradores da Companhia renunciam, desde as respectivas posses, 
aos valores devidos em razão dos cargos exercidos. 
a. Órgão 
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Conselho de Administração e Diretoria 
b. Número de membros 
3 membros no Conselho de Administração e 2 na Diretoria. 
c. Remuneração segregada em: 
i. Remuneração fixa anual, segregada em: 
• Salário ou pró-labore – Não se aplica em razão da renúncia à remuneração 
• Benefícios diretos e indiretos – Não se aplica, pois a remuneração é fixa. 
• Remuneração por participação em comitês – Não se aplica, pois a Companhia não possui 

comitês. 
• Outros – Não se aplica, pois a remuneração é fixa. 
ii. Remuneração variável, segregada em: 
• Bônus – Não se aplica, pois a remuneração é fixa. 
• Participação nos resultados – Não se aplica, pois a remuneração é fixa. 
• Remuneração por participação em reuniões – Não se aplica, pois a remuneração é fixa. 
• Comissões – Não se aplica, pois a remuneração é fixa. 
• Outros – Não se aplica, pois a remuneração é fixa. 
iii. Benefícios pós-emprego 
Não existem benefícios pós-emprego . 
iv. Benefícios motivados pela cessação do exercício do cargo 
Não existem benefícios motivados pela cessação do exercício do cargo 
v. Remuneração baseada em ações 
Não existem remuneração baseada em ações 
d. Valor, por órgão, da remuneração do conselho de administração, da diretoria estatutária 
e do conselho fiscal. 
Não existem valores, por órgão, da remuneração do conselho de administração, da diretoria 
estatutária e do conselho fiscal. 
e. Total da remuneração do conselho de administração, da diretoria estatutária e do conselho 
fiscal 
Em até R$ 390.000,00 (trezentos e oitenta mil reais), a ser repartida conforme deliberação 
do Conselho de Administração. 

 
13.3 Em relação à remuneração variável dos 3 últimos exercícios sociais e à prevista para o 
exercício social corrente do conselho de administração, da diretoria estatutária e do 
conselho fiscal, elaborar tabela com o seguinte conteúdo: 
a. orgão 

b. Número de membros 

c. Em relação ao bônus: 
i.  Valor mínimo previsto no plano de remuneração 
ii.  Valor máximo previsto no plano de remuneração 
iii.  Valor previsto no plano de remuneração, caso as metas estabelecidas fossem atingidas 
iv.     Valor efetivamente reconhecido no resultado dos 3 últimos exercícios sociais 
d. Em relação à participação no resultado: 
i.  Valor mínimo previsto no plano de remuneração 



 
 

BETAPART PARTICIPAÇÕES S.A 

CNPJ/MF 02.762.124/0001-30 

NIRE 333 0026109-5 

 

 

 

ii.  Valor máximo previsto no plano de remuneração 
iii.  Valor previsto no plano de remuneração, caso as metas estabelecidas fossem atingidas 
iv.     Valor efetivamente reconhecido no resultado dos 3 últimos exercícios sociais 
 
Não se aplica, tendo em vista que a remuneração dos administradores é apenas fixa, 
portanto, todos os subitens não são aplicáveis. 

 
13.4 Em relação ao plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração 
e da diretoria estatutária, em vigor no último exercício social e previsto para o exercício 
social corrente, descrever: 
a.    Termos e condições gerais 
b.    Principais objetivos do plano 
c.    Forma como o plano contribui para esses objetivos 
d.   Como o plano se insere na política de remuneração do emissor 
e.  Como o plano alinha os interesses dos administradores e do emissor a curto, médio e longo 
prazo 
f.    Número máximo de ações abrangidas   
g.    Número máximo de opções a serem outorgadas 
h.    Condições de aquisição de ações 
i.     Critérios para fixação do preço de aquisição ou exercício 
j.     Critérios para fixação do prazo de exercício 
k.    Forma de liquidação 
l.     Restrições à transferência das ações 
m.  Critérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a suspensão, alteração ou 
extinção do plano 
n.  Efeitos da saída do administrador dos órgãos do emissor sobre seus direitos previstos no 
plano de remuneração baseado em ações 
 
A Companhia não possui remuneração baseada em ações, portanto, todos os subitens não 
são aplicáveis. 

 
13.5 Em relação à remuneração baseada em ações reconhecida no resultado dos 3 últimos 
exercícios sociais e à prevista para o exercício social corrente, do conselho de 
administração e da diretoria estatutária, elaborar tabela com o seguinte conteúdo: 
a.  Órgão 
b.  Número de membros 
c.   Número de membros remunerados 
d.  Em relação a cada outorga de opções de compra de ações: 
i.  Data de outorga 
ii.  Quantidade de opções outorgadas 
iii.  Prazo para que as opções se tornem exercíveis 
iv.  Prazo máximo para exercício das opções 
v.  Prazo de restrição à transferência das ações 
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vi.  Preço médio ponderado de exercício de cada um dos seguintes grupos de opções:  
● Em aberto no início do exercício social 
● Perdidas durante o exercício social 
● Exercidas durante o exercício social 
● Expiradas durante o exercício social 
e.  Valor justo das opções na data de outorga 
f.     Diluição potencial em caso de exercício de todas as opções outorgadas 
 
Não se aplica, pois não existe remuneração baseada em ações reconhecida no resultado dos 
3 últimos exercícios sociais e à prevista para o exercício social corrente.  

 
13.6 Em relação às opções em aberto do conselho de administração e da diretoria 
estatutária ao final do último exercício social, elaborar tabela com o seguinte conteúdo: 
a. Órgão 
b. Número de membros 
c. Número de membros remunerados 
d. Em relação às opções ainda não exercíveis 
i.  Quantidade 
ii.  Data em que se tornarão exercíveis 
iii.  Prazo máximo para exercício das opções 
iv.  Prazo de restrição à transferência das ações 
v.  Preço médio ponderado de exercício 
vi.  Valor justo das opções no último dia do exercício social 
e. Em relação às opções exercíveis 
i.  Quantidade 
ii.  Prazo máximo para exercício das opções 
iii.  Prazo de restrição à transferência das ações 
iv.  Preço médio ponderado de exercício 
v.  Valor justo das opções no último dia do exercício social 
vi.  Valor justo do total das opções no último dia do exercício social 
 
Não se aplica, pois não existem opções em aberto do conselho de administração e da 
diretoria estatutária ao final do último exercício social.  

 
13.7 Em relação às opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada 
em ações do conselho de administração e da diretoria estatutária, nos 3 últimos exercícios 
sociais, elaborar tabela com o seguinte conteúdo: 
a. Órgão 

b. Número de membros 

c. Em relação às opções exercidas informar: 
i.  Número de ações 
ii.  Preço médio ponderado de exercício 
iii.  Valor total da diferença entre o valor de exercício e o valor de mercado das ações relativas 
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às opções exercidas 
d. Em relação às ações entregues informar: 
i.  Número de ações 
ii.  Preço médio ponderado de aquisição 
iii.  Valor total da diferença entre o valor de aquisição e o valor de mercado das ações adquiridas 
 
Não se aplica, pois não existem opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração 
baseada em ações do conselho de administração e da diretoria estatutária, nos 3 últimos 
exercícios sociais, logo, os subitens não se aplicam. 
 

 
13.8. Descrição sumária das informações necessárias para a compreensão dos dados 
divulgados nos itens 13.6 a 13.8, tal como a explicação do método de precificação do valor 
das ações e das opções, indicando, no mínimo: 
a. Modelo de precificação 
b. Dados e premissas utilizadas no modelo de precificação, incluindo o preço médio 
ponderado das ações, preço de exercício, volatilidade esperada, prazo de vida da opção, 
dividendos esperados e a taxa de juros livre de risco 
c.  Método utilizado e as premissas assumidas para incorporar os efeitos esperados de 
exercício antecipado 
d.  Forma de determinação da volatilidade esperada 
e.  Se alguma outra característica da opção foi incorporada na mensuração de seu valor justo 
 
Não se aplica, pois não existem informações necessárias para a compreensão dos dados 
divulgados nos itens 13.6 a 13.8, tal como a explicação do método de precificação do valor 
das ações e das opções. 
 

 
13.9 Informar a quantidade de ações ou cotas direta ou indiretamente detidas, no Brasil 
ou no exterior, e outros valores mobiliários conversíveis em ações ou cotas, emitidos pelo 
emissor, seus controladores diretos ou indiretos, sociedades controladas ou sob controle 
comum, por membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do 
conselho fiscal, agrupados por órgão. 
 
 

Integrantes da 
Administração 

Betapart Participações S.A. 
(emissor) 

Daniel Valente Dantas  
(Controlador 1) 

Conselho de 
Administração 

3 membros – total: 1 ação ON - 

Diretoria 2 Diretores – Total: 1 ação ON - 
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● Não há controlada para este emissor.  
 
 

13.10 Em relação aos planos de previdência em vigor conferidos aos membros do conselho 
de administração e aos diretores estatutários, fornecer as seguintes informações em forma 
de tabela: 
a. Órgão 

b. Número de membros 

c. Número de membros remunerados 

d. Nome do plano 

e. Quantidade de administradores que reúnem as condições para se aposentar 

f. Condições para se aposentar antecipadamente 

g. Valor atualizado das contribuições acumuladas no plano de previdência até o 
encerramento do último exercício social, descontada a parcela relativa a contribuições 
feitas diretamente pelos administradores 

h. Valor total acumulado das contribuições realizadas durante o último exercício social, 
descontada a parcela relativa a contribuições feitas diretamente pelos administradores 

i. Se há a possibilidade de resgate antecipado e quais as condições 

 
Não existem planos de previdência para os administradores da Companhia, logo, os subitens 
não se aplicam. 

 
13.11 Em forma de tabela, indicar, para os 3 últimos exercícios sociais, em relação ao 
conselho de administração, à diretoria estatutária e ao conselho fiscal: 
Como mencionado nos subitens 13.1 e 13.2 a remuneração dos administradores constitui 
uma remuneração fixa e igualitária aos membros do Conselho de Administração e Diretores 
que renunciam na data da posse a esta referida remuneração.  

 
13.12 Descrever arranjos contratuais, apólices de seguros ou outros instrumentos que 
estruturem mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso 
de destituição do cargo ou de aposentadoria, indicando quais as consequências financeiras 
para o emissor: 
Não se aplica, pois não existem arranjos contratuais, apólices de seguros ou outros 
instrumentos que estruturem mecanismos de remuneração ou indenização para os 
administradores em caso de destituição do cargo ou de aposentadoria. 

 
13.13 Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar o percentual da remuneração 
total de cada órgão reconhecida no resultado do emissor referente a membros do conselho 
de administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal que sejam partes 
relacionadas aos controladores, diretos ou indiretos, conforme definido pelas regras 
contábeis que tratam desse assunto: 
Não há remuneração reconhecida no resultado da Companhia.  
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13.14 Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar os valores reconhecidos no 
resultado do emissor como remuneração de membros do conselho de administração, da 
diretoria estatutária ou do conselho fiscal, agrupados por órgão, por qualquer razão que 
não a função que ocupam, como por exemplo, comissões e serviços de consultoria ou 
assessoria prestados: 
Não se aplica, pois não existem valores reconhecidos no resultado do emissor como 
remuneração de membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do 
conselho fiscal, agrupados por órgão, por qualquer razão que não a função que ocupam. 

 
13.15 Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar os valores reconhecidos no 
resultado de controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de 
controladas do emissor, como remuneração de membros do conselho de administração, 
da diretoria estatutária ou do conselho fiscal do emissor, agrupados por órgão, 
especificando a que título tais valores foram atribuídos a tais indivíduos: 
Não se aplica, pois não existem valores reconhecidos no resultado de controladores, diretos 
ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de controladas do emissor, como 
remuneração de membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do 
conselho fiscal do emissor, agrupados por órgão. 

 
13.16 Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes: 
Não há outras informações relevantes adicionais àquelas já mencionadas e demonstradas 
anteriormente. 
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ANEXO I 
 

ESTATUTO SOCIAL BETAPART PARTICIPAÇÕES S.A. 
 
 
CAPÍTULO I Da Denominação, Sede, Objeto e Duração  
 
 
Artigo 1º - Sob a denominação de BETAPART PARTICIPAÇÕES S.A , fica constituída uma 
sociedade anônima, que se regerá pelo disposto neste Estatuto e pelas disposições 
legais aplicáveis.  
 
Artigo 2º - A companhia tem sua sede e foro na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio 
de Janeiro, à Avenida Presidente Wilson, nº 231, 28º andar (parte), podendo manter 
filiais, agências ou representações, em qualquer localidade do País ou do exterior, 
mediante resolução da Diretoria, independentemente de autorização da Assembléia 
Geral.  
 
Artigo 3º - A companhia tem por objeto: (i) a participação em outras sociedades, 
comerciais ou civis, nacionais ou estrangeiras, como sócia, acionista ou quotista; (ii) a 
participação em empreendimentos imobiliários; e (iii) a participação, como quotista, 
em fundos de investimento regularmente constituídos.  
 
Artigo 4º - O prazo de duração da companhia é indeterminado. 
 
 
 CAPÍTULO II Do Capital Social e das Ações  
 

 

ARTIGO 5° - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de 
R$ 726.202,62 (setecentos e vinte e seis mil, duzentos e vinte e dois reais e sessenta e 
dois centavos), representado por 2.761.620 (dois milhões, setecentas e sessenta e uma 
mil e seiscentas e vinte) ações ordinárias, todas sob a forma nominativa, sem valor 
nominal.”  
 
Parágrafo 1º - Cada ação ordinária dá direito a um voto nas deliberações da assembléia 
geral. 
 
 Parágrafo 2º - As ações da Companhia poderão ser escriturais, mantidas em conta de 
depósito em nome de seus titulares, junto a instituição financeira indicada pelo 
Conselho de Administração, podendo ser cobrada dos acionistas a remuneração de que 
trata o parágrafo 3º do art. 35 da Lei nº 6.404/76.  
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Parágrafo 3º - O Conselho de Administração poderá deliberar, dentro do limite do 
capital autorizado, que a emissão de ações preferenciais, inclusive com a criação de 
classe mais privilegiada, seja feita sem guardar proporção com as ações ordinárias, 
respeitado sempre o limite legal de 2/3 (dois terços) para as ações preferenciais. 
 
 Parágrafo 4º - As ações preferenciais não terão direito a voto, porém, terão prioridade 
no reembolso de capital, sem prêmio, em caso de liquidação da companhia e direito a 
um dividendo no mínimo 10% (dez por cento) maior do que o atribuído às ações 
ordinárias, na forma do disposto no Artigo 17 da Lei nº 6.404/76, com redação dada 
pela Lei nº 9.457/97.  
 
Parágrafo 5º - A Companhia poderá emitir ações preferenciais resgatáveis, cujas 
condições serão fixadas pelo órgão competente para sua emissão.  
Parágrafo 6º - Os aumentos de capital poderão ser deliberados com a exclusão do 
direito de preferência dos acionistas à subscrição de novos valores mobiliários emitidos 
pela companhia, nas hipóteses previstas no Artigo 172 da Lei nº 6404/76.  
 
Parágrafo 7º - Na hipótese das ações virem a tornar-se escriturais, serão mantidas em 
conta de depósito em nome de seus titulares em instituição credenciada, a ser 
designada pelo Conselho de Administração para prestar esse serviço.  
 
Parágrafo 8º - O pagamento dos dividendos e a distribuição de ações provenientes de 
aumento de capital, quando for o caso, realizar-se-ão no prazo máximo de 60 (sessenta) 
dias, o primeiro, contado da sua declaração, a segunda, contada da publicação da ata 
respectiva na forma da lei, salvo se a assembléia geral, quanto ao dividendo, determinar 
que este seja pago em prazo superior, mas no curso do exercício social em que for 
declarado.  
 
Parágrafo 9º - As ações participarão dos dividendos do exercício em que forem emitidas 
da seguinte forma: (i) as ações subscritas até 30 de junho de cada exercício farão jus aos 
dividendos integrais do referido exercício social; (ii) as ações subscritas a partir de 1º de 
julho de cada exercício farão jus a metade dos dividendos distribuídos no referido 
exercício social.  
 
Artigo 6º - A companhia está autorizada a aumentar o seu capital independentemente 
de decisão assemblear, até o limite de R$ 10.000.000.000,00 (dez bilhões de reais), 
mediante deliberação do Conselho de Administração, que fixará a espécie, classe e 
quantidade de ações a serem emitidas, o preço de emissão e as condições de 
subscrição, integralização e colocação.  
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CAPÍTULO III Da Administração  
 
 
Artigo 7º - A administração normativa da companhia será exercida pelo Conselho de 
Administração e executada pela Diretoria, na forma da lei e deste estatuo social. SEÇÃO 
I Do Conselho de Administração  
 
Artigo 8º - O Conselho de Administração será composto de, no mínimo 3 (três) e no 
máximo 5 (cinco) membros, todos acionistas e residentes no país, com a denominação 
de Conselheiros, eleitos pela Assembléia Geral, com mandato de 2 (dois) anos, podendo 
ser reeleitos. Parágrafo Único - Findo o mandato, os Conselheiros permanecerão no 
exercício dos cargos até a investidura dos administradores que os substituam, nos 
termos da lei e deste estatuto.  
 
Artigo 9º - O Conselho de Administração terá escolhido entre seus membros: a) um 
Presidente, que convocará e presidirá suas reuniões; b) um Vice- Presidente, que 
substituirá o Presidente, em seus impedimentos e ausências.  
 
Artigo 10 - O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, 1 (uma) vez por 
mês, e, extraordinariamente, sempre que necessário, com metade de seus membros, 
no mínimo, convocado pelo Presidente ou pela maioria dos Conselheiros.  
 
Parágrafo 1º - As reuniões serão convocadas, mediante comunicação por escrito, 
expedida com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência, devendo dela constar o local, 
data e hora da reunião, bem como, resumidamente, a ordem do dia.  
 
Parágrafo 2º - A convocação prevista no parágrafo anterior será dispensada sempre que 
estiver presente à reunião a totalidade dos membros em exercício do Conselho de 
Administração.  
 
Parágrafo 3º - Para que as reuniões do Conselho de Administração possam se instalar e 
validamente deliberar, será necessária a presença da maioria de seus membros em 
exercício, dentre eles o Presidente do Conselho, sendo considerado como presente 
aquele que esteja, na ocasião, representado por seu substituto ou pessoa legalmente 
nomeada, ou que haja enviado seu voto por escrito, cabendo também ao Presidente do 
Conselho, ou a seu substituto ou representante, o voto de desempate.  
 
Parágrafo 4º - O Conselho de Administração deliberará por maioria dos votos, cabendo 
ao Presidente do Conselho, ou a seu substituto ou representante, o voto de desempate.  
 
Parágrafo 5º - A ata de reunião do Conselho de Administração que eleger, destituir, 
designar ou fixar as atribuições dos Diretores deverá ser arquivada na Junta Comercial 
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do Estado e publicada em órgão da imprensa local, adotando-se idêntico procedimento 
para atos de outra natureza, quando o Conselho de Administração julgar conveniente.  
 
Artigo 11 - Em caso de vacância no cargo de Conselheiro, caberá ao Conselho de 
Administração escolher o substituto, que servirá até a primeira Assembléia Geral a se 
realizar.  
 
Parágrafo 1º - No caso de vaga da maioria dos membros do Conselho de Administração 
será convocada uma assembléia geral dos acionistas para preenchimento dos cargos.  
 
Parágrafo 2º - Em caso de ausência ou impedimento temporário, o Conselheiro ausente 
ou impedido temporariamente indicará, dentre os membros do Conselho de 
Administração, aquele que o representará.  
 
Parágrafo 3º - Nas hipóteses previstas neste artigo, de vaga, ausência ou impedimento 
temporário, o substituto ou representante agirá, inclusive para efeito de votação em 
reuniões do Conselho, por si e pelo substituído ou representado.  
 
Artigo 12 - A remuneração dos membros do Conselho de Administração será global e 
anualmente fixada pela Assembléia Geral, para ser satisfeita em duodécimos, que 
homologará, também, quando for o caso, o montante e o percentual da participação 
que lhes deva caber no lucro, observado o limite disposto no  
 
Parágrafo 1º do Artigo 152 da Lei nº6.404/76. O Conselho de Administração, em 
reunião, distribuirá tal remuneração entre seus membros.  
 
Artigo 13 - Compete ao Conselho de Administração:  
 

(i) estabelecer os objetivos, a política e a orientação geral dos negócios da 
Companhia;  
(ii) convocar a Assembléia Geral Ordinária e, quando necessária, a 
Assembléia Geral Extraordinária;  
(iii)  nomear e destituir os Diretores da Companhia, fixando-lhes 
atribuições;  
(iv)  manifestar-se previamente sobre o Relatório da Administração, as 
contas da Diretoria, as demonstrações financeiras do exercício;  
(v)  fiscalizar a gestão dos Diretores; 
(vi)  examinar atos, livros, documentos e contratos da Companhia;  
(vii) deliberar a emissão de bônus de subscrição;  
(viii)  deliberar sobre o aumento do capital social até o limite previsto neste 
estatuto, fixando as condições de emissão e de colocação das ações;  
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(ix)  deliberar a emissão de notas promissórias para subscrição pública, nos 
termos da Resolução nº 1.723/90, do Conselho Monetário Nacional;  
(x)  deliberar sobre a exclusão do direito de preferência dos acionistas à 
subscrição de novos valores mobiliários emitidos pela Companhia, nas 
hipóteses previstas pelo artigo 172 da Lei nº 6.404/76;  
(xi)  submeter à Assembléia Geral o destino a ser dado ao lucro líquido do 
exercício; 
(xii) autorizar a alienação de bens do ativo permanente, a constituição de 
ônus reais e a prestação de garantias a obrigações de terceiros; 
(xiii)  escolher e destituir auditores independentes; e  
(xiv) autorizar a compra de ações da Companhia, para sua permanência em 
tesouraria ou cancelamento, nos termos da lei e das disposições 
regulamentares em vigor. SEÇÃO II Da Diretoria  

 
Artigo 14  A Companhia terá uma Diretoria constituída de, no mínimo, 2 (dois) e, no 
máximo, 5 (cinco) Diretores, acionistas ou não, todos residentes no país, eleitos pelo 
Conselho de Administração, sendo 1 (um) Diretor Presidente, 1 (um) Diretor de 
Relações com Investidores e os demais sem designação específica, permitida a 
cumulação de cargos pelo mesmo Diretor. 
 
Parágrafo 1º - Compete ao Diretor Presidente, observadas quaisquer restrições explícita 
ou implicitamente previstas neste Estatuto ou em qualquer resolução do Conselho de 
Administração:  
 
(a) gerenciar e supervisionar os negócios da Companhia e executar e fazer executar as 
resoluções do Conselho de Administração e da Assembleia Geral, aprovadas de acordo 
com este Estatuto e as disposições legais aplicáveis;  
 
(b) coordenar e supervisionar as atividades da Companhia em negociações estratégicas;  
 
(c) manter coordenação permanente entre o Conselho de Administração e a Diretoria 
e desempenhar quaisquer outras funções atribuídas pelo Conselho de Administração; e 
 
(d) presidir as reuniões da Diretoria.  
 
Parágrafo 2º - Compete ao Diretor de Relações com Investidores, sujeito a eventuais 
restrições, implícitas ou explícitas, previstas neste Estatuto, ou em qualquer decisão do 
Conselho de Administração: 
 
(a) divulgar qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado aos negócios da 
Companhia, bem como zelar por sua ampla e imediata disseminação, simultaneamente 
em todos os mercados em que tais valores mobiliários sejam admitidos à negociação; e 
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(b) incumbir-se do relacionamento da Companhia com todos os participantes do 
mercado e com as entidades reguladoras e fiscalizadoras, assumindo responsabilidade 
pelo cumprimento dos deveres que lhe impõem as normas regulamentares aplicáveis.  
 
Parágrafo 3º - Compete ao Diretor sem designação as atribuições conferidas pelo 
Conselho de Administração ou pelo Diretor Presidente. 
 
Parágrafo 4º - Os Diretores tomarão posse mediante assinatura do respectivo termo no 
livro das Atas da Diretoria, estando dispensados de prestar caução. 
 
Parágrafo 5º - O mandato da Diretoria é de 2 (dois) anos. Todos os diretores deverão 
permanecer em exercício até a investidura de seus sucessores, podendo ser reeleitos. 
 
Parágrafo 6º - Ocorrendo vacância de cargo de quaisquer dos Diretores, caberá ao 
Presidente do Conselho de Administração promover o preenchimento do cargo por 
pessoa que o exercerá até a primeira reunião do Conselho de Administração a ser 
realizada após o evento, quando se proverá o cargo em definitivo pelo prazo restante 
do mandato do diretor substituído. 
 
Parágrafo 7º - A Diretoria, em reunião, poderá indicar qualquer diretor, ou autorizará a 
outorga de mandato a terceiros para, isoladamente, praticar atos de atribuição da 
Diretoria ou de qualquer diretor, sem prejuízo de poderes ou atribuições idênticas 
conferidos por este Estatuto ou pela Diretoria a ela própria ou a qualquer diretor. Os 
poderes conferidos nos termos deste parágrafo serão para atos específicos e com 
período de validade limitado ao máximo de 1 (um) ano. 
 
Parágrafo 8º - A venda, permuta, transferência ou alienação sob qualquer forma, a 
hipoteca, penhor ou ônus de qualquer espécie dos bens do ativo permanente da 
Companhia, que excedam a 30% (trinta por cento) do seu capital social, dependem da 
autorização e aprovação do Conselho de Administração.  
 
Artigo 15 - Compete à Diretoria exercer a atribuições que a lei, o estatuto e o Conselho 
de Administração lhe conferirem para a prática de atos, por mais especiais que sejam, 
desde que em direitos permitidos, necessários ao regular funcionamento da 
Companhia. Artigo 16 - A Diretoria, exercerá as seguintes atribuições:  
 

(i) executar os trabalhos que lhe forem determinados pelo Conselho de 
Administração; 
(ii)  elaborar, anualmente, o relatório de administração, o demonstrativo 
econômico-financeiro do exercício, bem como balancetes, se solicitados pelo 
Conselho de Administração  
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(iii)  preparar anteprojetos de plano de expansão e modernização da 
Companhia;  
(iv)  submeter ao Conselho de Administração o orçamento geral e os 
especiais da Companhia, inclusive os reajustes conjunturais, no decurso dos 
exercícios anual e plurianual a que os Membros se referirem;  
(v)  aprovar, para referendo do Conselho de Administração, a nomeação de 
titulares para cargos da Administração Superior;  
(vi)  aprovar e modificar organogramas e regimentos internos.  

 
Artigo 17 - A representação ativa e passiva da Companhia, em atos e operações que 
impliquem em responsabilidade societária é, como regra, privativa de dois diretores, 
em conjunto. A Diretoria, no entanto, poderá autorizar que a representação se cumpra 
por 01 (um) Diretor, por designação do órgão, ou 1(um) procurador, este com mandato 
especial, outorgado em nome da Companhia por 2 (dois) diretores.  
 
Parágrafo Único - A Companhia será representada por qualquer Diretor, isoladamente, 
sem as formalidades previstas neste artigo, nos casos de recebimento de citações ou 
notificações judiciais e na prestação de depoimentos pessoais; representar-se-á, nos 
casos permitidos em lei, por prepostos nomeados, caso por caso, por via epistolar.  
 
Artigo 18 - Nos limites de suas atribuições, 2 (dois) Diretores poderão constituir 
procuradores ou mandatários para, em conjunto ou separadamente, na forma 
estabelecida nos respectivos instrumentos, representar a Companhia na prática 
legítima de atos e operações. Os mandatos definirão, de modo preciso e completo, os 
poderes outorgados.  
 
Parágrafo Único - Os mandatos “ad negotia” serão outorgados, sempre, por prazo 
determinado.  
 
Artigo 19 - A remuneração dos Diretores será fixada global e anualmente pela 
Assembléia Geral, que também fixará, quando for o caso, o montante e o percentual da 
participação da diretoria no lucro da Companhia, observado o limite disposto no  
 
Parágrafo 1º do Artigo 152 da Lei 6.404/76. Parágrafo 1º - A verba para honorários “pro-
labore” paga em duodécimos, assim como a de participação, será partilhada aos 
Diretores, por deliberação do Conselho de Administração, consignada, por termo, no 
livro próprio.  
 
Parágrafo 2º - O empregado de alto nível, eleito pelo Conselho de Administração para 
o cargo de Diretor, enquanto no exercício do cargo, terá seu contrato de trabalho 
suspenso, passando a receber honorários e eventual participação nos lucros na forma 
estabelecida neste estatuto, ficando-lhe assegurado o retorno ao cargo anteriormente 
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ocupado, de acordo com a legislação social vigente. 
 
 Artigo 20 - A Diretoria reunir-se-á sempre que necessário e as suas reuniões serão 
presididas pelo Diretor que na ocasião seja escolhido. 
 
 Parágrafo 1º - As reuniões serão sempre convocadas por quaisquer 2 (dois) diretores. 
Para que possam ser instaladas e validamente deliberar, será necessária a presença da 
maioria dos diretores que na ocasião estiverem no exercício de seus cargos, ou de dois 
diretores, se só houverem dois diretores em exercício. 
 
 Parágrafo 2º - As deliberações da Diretoria constarão de atas lavradas no livro próprio 
e serão tomadas por maioria de votos, cabendo também ao Presidente da reunião, em 
caso de empate, o voto de desempate.  
 
Parágrafo 3º - Nas ausências ou impedimentos temporários de qualquer diretor, este 
poderá indicar um substituto, ficando o ato sujeito à aprovação da Diretoria. O 
substituto aprovado exercerá todas as funções, com todos os poderes, inclusive o 
direito de voto e deveres do diretor substituído. 
 
 Parágrafo 4º - O substituto poderá ser um dos demais diretores que, neste caso, votará 
nas reuniões da Diretoria por si e pelo diretor que estiver substituindo. CAPÍTULO IV Do 
Conselho Fiscal  
 
Artigo 21 - A Companhia terá um Conselho Fiscal composto de 3 (três) Membros 
efetivos e igual número de suplentes, o qual funcionará em caráter não permanente.  
 
Parágrafo 1º - Os Membros do Conselho Fiscal, pessoas naturais, residentes no país, 
legalmente qualificados, serão eleitos pela Assembléia Geral que deliberar a instalação 
do órgão, a pedido de acionistas que preencham os requisitos estipulados no parágrafo 
2º do artigo 161 da Lei nº 6.404/76, com mandato até a primeira assembléia geral 
ordinária que se realizar após a eleição. 
 
 Parágrafo 2º - Os Membros do Conselho Fiscal somente farão jus a remuneração que 
lhe for fixada pela Assembléia Geral, durante o período em que o órgão funcionar e 
estiverem no efetivo exercício das funções, observado o parágrafo 3º do Artigo 162 da 
Lei nº 6.404/76 com redação dada pela Lei nº 9.457/97.  
 
Parágrafo 3º - O Conselho Fiscal, quando instalado, terá as atribuições previstas em lei, 
sendo indelegáveis as funções de seus Membros. 
 
 
 CAPÍTULO V Das Assembléias Gerais  
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Artigo 22 - A Assembléia Geral dos Acionistas, nos termos da lei, reunir-se-á:  
 

a) Ordinariamente nos quatro primeiros meses, depois de findo o exercício 
social para: 
 I - tomar as contas dos administradores, discutir e votar as demonstrações 
financeiras;  
II - eleger o Conselho de Administração nas épocas próprias e o Conselho Fiscal, 
quando for o caso;  
III - deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício, se houver, e a 
distribuição de dividendos, quando for o caso;  
IV - fixar a remuneração dos administradores. 
b) Extraordinariamente sempre que, mediante convocação legal, os 
interesses sociais aconselharem ou exigirem a manifestação dos acionistas.  

 
Artigo 23 - A Assembléia Geral será instalada e dirigida pelo Presidente do Conselho de 
Administração ou, na sua ausência ou impedimento, instalada por outro Conselheiro e 
dirigida por um Presidente escolhido pelos Acionistas. O secretário da mesa será de livre 
escolha do Presidente da Assembléia.  
 
Artigo 24 - Os anúncios de convocação, publicado na forma e nos termos da lei, 
conterão, além do local, data e hora da Assembléia, a ordem do dia explicitada e, no 
caso de reforma do estatuto, a indicação da matéria.  
 
 
CAPÍTULO VI Do Exercício Social  
 
Artigo 25 – O exercício social terá início em 1º de janeiro e término em 31 de dezembro.  
 
Artigo 26 - Ao final de cada exercício social a diretoria fará elaborar o Balanço 
Patrimonial e as demais demonstrações financeiras exigidas em lei. 
 
 Artigo 27 - Do resultado do exercício, serão deduzidos, antes de qualquer participação, 
os prejuízos acumulados e a provisão para o imposto de renda. 
 
 Artigo 28 – Ao fim de cada exercício social, o Conselho de Administração apresentará 
à Assembléia Geral, para aprovação, proposta sobre a destinação total do lucro líquido 
do exercício, observando as seguintes deduções ou acréscimos, realizadas 
decrescentemente e nessa ordem:  
 

a) 5% (cinco por cento) do lucro líquido do exercício será aplicado na 



 
 

BETAPART PARTICIPAÇÕES S.A 

CNPJ/MF 02.762.124/0001-30 

NIRE 333 0026109-5 

 

 

 

constituição de Reserva Legal, que não excederá de 20% (vinte por cento) do 
capital social. A constituição da Reserva Legal poderá ser dispensada no 
exercício em que o saldo dela, acrescido do montante das reservas de capital, 
exceder a 30% (trinta por cento) do Capital Social;  
b) A Assembléia Geral, mediante proposta do Conselho de Administração, 
determinará a importância a ser destinada à formação de Reservas para 
Contingências e reversão daquelas constituídas em exercícios anteriores, 
observando o Parágrafo 1º do Artigo 195 da Lei 6.404/76; e  
c) A Assembléia Geral, mediante proposta do Conselho de Administração, 
determinará o montante a ser destinado à constituição da Reserva de Lucros a 
Realizar.  

 
Parágrafo 1º - Os acionistas da Companhia receberão como dividendo obrigatório, em 
cada exercício, o valor equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro ajustado na 
forma prevista neste Estatuto, sem prejuízo do pagamento aos acionistas 
preferencialistas de um dividendo no mínimo 10% (dez por cento) maior do que o 
atribuído às ações ordinárias, na forma do disposto no Artigo 17 da Lei nº 6.404/76, 
com redação dada pela Lei nº 9.457/97.  
 
Parágrafo 2º - Na hipótese de ainda haver saldo, terá ele o destino que for deliberado 
pela Assembléia Geral.  
 
Parágrafo 3º - As demonstrações financeiras demonstrarão a destinação da totalidade 
do lucro líquido, no pressuposto de sua aprovação pela Assembléia Geral Ordinária.  
 
Artigo 29 – A Companhia, por deliberação do Conselho de Administração, poderá 
levantar balanço semestral e declarar dividendos à conta de lucro apurado nesses 
balanços. O Conselho de Administração poderá declarar dividendos intermediários, à 
conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual 
ou semestral.  
 
Parágrafo Único - A Companhia, por deliberação do Conselho de Administração, poderá, 
ainda, levantar balanço e distribuir dividendos em períodos menores, desde que o total 
dos dividendos pagos em cada semestre do exercício social não exceda o montante das 
reservas de capital de que trata o § 1º do artigo 182 da Lei 6.404/76.  
 
 
CAPÍTULO VII Da Liquidação, Dissolução e Extinção  
 
Artigo 30 - A Companhia entrará em dissolução nos casos previstos em Lei. Parágrafo 
Único – O Conselho de Administração nomeará o liquidante e a Assembléia Geral 
determinará o modo de liquidação e elegerá o Conselho Fiscal.  
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CAPÍTULO VIII Disposição Geral  
 
Artigo 31 – A Companhia, a qualquer tempo, tendo em mira aperfeiçoar seus serviços 
e adaptar-se às novas técnicas de administração, poderá adotar processos mecânicos 
de emissão e de autenticação de documentos de efeitos mercantis, obedecendo a 
padrões e sistemas consagradas em usos e praxes em vigor  

 


