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Aprovado na reunião do Conselho de Administração de 24 de fevereiro de 2021
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1. ATRIBUIÇÕES

1.1.

O Comitê de Conduta do Grupo Ultra (“Comitê”) é órgão não estatutário e

de caráter permanente, criado por deliberação do Conselho de Administração,
submetido à legislação e à regulamentação aplicável (a “Regulamentação”) , em
especial o Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, o
Estatuto Social da Companhia e este Regimento Interno (“Regimento”) .

1.2.

O Comitê tem como finalidade promover o respeito, o cumprimento e o

aprimoramento dos princípios éticos que orientam as decisões e a legitimidade e
correção da conduta dos colaboradores e parceiros do Grupo Ultra, bem como
monitorar o cumprimento do Código de Ética da Ultrapar (“Código de Ética”), tendo
como atribuições principais:

a) gerir a aplicação do Código de Ética, de suas diretrizes e das políticas a
ele relacionadas;
b) supervisionar a aplicação e efetividade dos princípios do Código de Ética;
c) revisar e aprovar o Programa de Ética e Compliance e supervisionar sua
aplicação, visando a assegurar seu cumprimento;
d) propor e avaliar novas políticas associadas ao Código de Ética, bem como
propor alterações a ele e a políticas atualmente em vigor a ele associadas ;
e) acompanhar investigações promovidas pela Diretoria de Riscos, Auditoria
e Compliance;
f) recomendar

as

medidas

disciplinares,

administrativas

ou

judiciais

adequadas, relativas a tema de sua competência, a serem adotadas pelos
órgãos do Grupo Ultra, bem como deliberar sobre a necessidade de
informar a questão ao Comitê de Auditoria e Riscos ou ao Conselho de
Administração da Companhia para medidas adicionais eventualmente
cabíveis;
g) reportar

formalmente

as

deliberações

do

Comitê

ao

Conselho

de

ao

Conselho

de

Administração nos casos mais relevantes;
h) encaminhar

ao

Comitê

de

Auditoria

e

Riscos

e

Administração relatórios anuais descrevendo suas atividades e as do
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Programa

de

Ética

e

Compliance,

sem

prejuízo

de

relatórios

extraordinários, sempre que necessário; e
i) esclarecer

dúvidas

acerca

da

incidência

ou

da

interpretação

das

disposições do Código de Ética, das políticas adotadas pelo Grupo Ultra e,
nos temas de sua competência, da lei e da Regulamentação.

1.3.

No exercício de suas competências cumpre ao Comitê cumprir e fazer

cumprir este Regimento, devendo seus membros exercer suas funções respeitando
os deveres de lealdade e diligência e guardar sigilo das informações a que tenham
acesso.

2. ORGANIZAÇÃO E COMPOSIÇÃO
2.1. O Comitê será composto por um Presidente e, no mínimo, 4 (quatro) membros,
todos eleitos pelo Conselho de Administração da Ultrapar, dentre os quais
necessariamente o Diretor de Riscos, Auditoria e Compliance, o Diretor Jurídico e
um membro independente.

2.1.1. Os membros do Comitê permanecerão em seus cargos até que sejam
destituídos ou substituídos.

2.1.2. A função de membro do Comitê é indelegável, devendo ser exercida
com observância d os deveres de lealdade, diligência e sigilo, bem como de
forma a se evitar quaisquer situações de conflito que possam afetar os
interesses da Comp anhia e de seus acionistas.

2.1.3.

Os

membros

do

Comitê

devem

manter

postura

imparcial

no

desempenho de suas atividades e devem , sobretudo, ser proativos em busca
do constante aprimoramento do comportamento ético, bem como no respeito
às regras e princípio s estabelecidos no Código de Ética, na legislação
aplicável, no Estatuto Social, nas políticas adotadas pelo Grupo Ultra (em
especial,

a Política Corporativa de Conflito

Corporativa Anticorrupção e

de Interesses , a Política

Política Corporativa Concorrenc ial), neste
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Regimento e nas melhores práticas de mercado, sempre respeitados os
valores e princípios adotados pelo Grupo Ultra.

2.1.4. Os membros do Comitê tomarão posse de seus cargos no Comitê
mediante assinatura do termo de posse aplicável, no qual serão declarados
os requisitos para o preenchimento do cargo.

2.2. Sem prejuízo do disposto no Parágrafo 2.2.1 abaixo, em caso de ausênc ia ou
impedimento ocasional de membro do Comitê, e desde que não haja o quórum
mínimo referido na Cláusula 3.3. abaixo, o Presidente indicará aquele que
substituirá temporariamente o membro ausente ou impedido. Caso o membro
ausente ou impedido seja o Pres idente, o Diretor de Riscos, Compliance e Auditoria
fará a indicação.

2.2.1. No caso de vacância de membro do Comitê, tal fato deverá ser
comunicado imediatamente ao Conselho de Administração, para que proceda
à eleição de um novo membro .

2.3. O Diretor de Riscos, Compliance e Auditoria será o coordenador do Comitê,
cabendo-lhe a representação, organização e coordenação das atividades do Comitê
e competindo-lhe, ainda:

a) convocar as reuniões do Comitê;
b) representar o Comitê no seu relacionamento com o Conselho de
Administração e seus comitês de assessoramento , com a Diretoria da
Companhia e suas subsidiárias, com as auditorias interna e externa,
organismos e comitês internos, assinando, quando necessário, as
correspondências, convit es e relatórios a eles dirigidos; e
c) convocar, em nome do Comitê, eventuais participantes para reuniões
do Comitê.

2.4. Deverá ser indicado um secretário para o Comitê e para suas reuniões, sendo
ele responsável pela elaboração das atas das reuniões, bem como por prestar todo
e qualquer auxílio necessário ao pleno funcionamento do Comitê.
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3. FUNCIONAMENTO

3.1.

O

Comitê

reunir-se-á

ordinariamente

a

cada

3

(três)

meses

e

extraordinariamente sempre que convocado pelo coordenador do Comitê ou por
qualquer um de seus demais membros.

3.1.1. Nas reuniões ordinárias, o Comitê obedecerá à seguinte pauta mínima,
sem prejuízo dos demais temas que julgar pertinentes tratar:

a) acompanhamento das pendências decorrentes de deliberações anteriores;
b) sumário das ocorrências do Canal Aberto Ultra; e
c) andamento dos trabalhos do Programa de Ética e Compliance.

3.2.

As

convocações

serão

efetuada s

por

comunicação

eletrônica

com

a

antecedência que o assunto em pauta requerer e permitir, e as reuniões realizar se-ão na sede da Companhia, salvo quando condições excepcionais recomendarem
a realização em outro local. A participação nas reuniões poderá ocorrer também
por conferência telefônica, videoconferência ou por qualquer outro meio de
comunicação remoto, admitindo -se o voto por meio eletrônico. A convocação
poderá ser dispensada sempre que a totalidade dos membros do Comitê estiver
presente na reunião.

3.3. As reuniões serão instaladas com a presença de 2 (dois) membros, sendo um
deles necessariamente o Presidente ou o Diretor de Riscos, Compliance e Auditoria.

3.4. O Comitê poderá convidar para participar de suas reuniões membros do
Conselho de Administração ou de seus comitês de assessoramento , Diretores,
colaboradores internos e externos da Companhia ou de suas subsidiárias , bem
como solicitar a presença, para a prestação de esclarecimentos, de quaisquer
pessoas submetidas ao Código de Ética que detenham informações relevantes ou
pertinentes à atuação do Comitê.

6

3.5. Os assuntos, orientações, discussões, recomendações e pareceres do Comitê
serão consignados nas atas de suas reuniões, as quais serão assinadas pelos
membros do Comitê p resentes, e delas deverão constar os pontos relevantes das
discussões, a relação dos presentes, menção às ausências justificadas, as
providências solicitadas e eventuais pontos de divergências entre os membros. Os
documentos de suporte das reuniões ficarão arquivados na sede da Companhia.

3.6. As deliberações do Comitê serão tomadas por maioria de votos, cabendo ao
Presidente, ou na sua ausência ao seu substituto na reunião, além de seu voto, o
de desempate.

4. DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1. O Comitê deverá, finalmente:

(a) zelar pelos interesses da Companhia, no âmbito de suas atribuições; e

(b) pautar sua conduta por elevados padrões éticos, bem como observar e estimular
as boas práticas de governança corporativa na Companhia.

4.1.1. 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 atribuídas ao Comitê, nos termos do Parágrafo 1.2.

4.1.2. O exame dos documentos somente será permitido na sede social da
Companhia e mediante requisição prévia.

4.1.3. Os pedidos de informações ou esclarecimentos por parte de qualquer
membro do Comitê deverão ser apresentados aos órgãos da administração
da Companhia, por meio de solicitação assinada pelo secretário do Comitê.
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4.2. O Comitê poderá convocar especialistas e contratar consultores externos para
a análise e discussão de temas sob sua responsabilidade, zelando pela integridade
e confidencialidade dos trabalhos.

4.3. Casos omissos neste Regulamento serão dirimidos pel o Comitê.

4.4. Este Regimento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho de
Administração e será divulgado no site da Companhia.

4.5. As palavras iniciadas em letras maiúsculas neste Regimento, no plural ou no
singular, têm o significado a elas atribuído no Anexo I – Definições.
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ANEXO I - DEFINIÇÕES
Considera-se, para os ef eitos deste Regimento:

“Código de Ética”: é o código de ética aprovado pelo Conselho de Administração
da Ultrapar, aplicável a todo o Grupo Ultra e definido no Parágrafo 1.2.;

“Comitê”: é o Comitê de Conduta, definido no Parágrafo 1.1.;

“Companhia” ou “Ultrapar”: Ultrapar Participações S.A.;

“Diretor de Riscos, Compliance e Auditoria”: é o diretor de riscos, compliance e
auditoria da Ultrapar;

“Diretor Jurídico”: é o diretor jurídico da Ultrapar;

“Estatuto Social”: é o estatuto social da Ultrapar;

“Política de Conflito de Interesses”: a Política Corporativa para Conflito de
Interesses do Ultra;

“Presidente”: é o Presidente do Comitê; e
“Grupo Ultra”: Ultrapar e suas sociedades controladas no Brasil e no exterior ;

“Presidente”: é o Presidente do Comitê;
“Regimento”: é este Regimento Interno ;
“Regulamentação”: é a legislação e regulamentação aplicável ao Comitê, nos
termos do Parágrafo 1.1.
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