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Santo André, 1º de dezembro de 2020.

Senhores Acionistas,
A administração da CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A., sociedade
por ações, com sede na cidade de Santo André, Estado de São Paulo, na Rua das Figueiras, nº
501, 8° andar, Bairro Jardim CEP 09080-370, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o n.º 10.760.260/0001-19, registrada na Comissão
de Valores Mobiliários (“CVM”) como companhia aberta categoria “A” sob o código 23310 (“CVC”
ou “Companhia”), nos termos da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada
(“Lei das S.A.”), da Instrução CVM n. 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada
(“ICVM480/2009”) e da Instrução CVM n.º 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada
(“ICVM481/2009”), vem apresentar a V.Sas. o Manual (“Manual”) para orientar a participação na
assembleia geral extraordinária, a ser realizada no dia 16 de dezembro de 2020, às 10:00 horas,
de modo exclusivamente digital, considerando-se, portanto, realizada na sede da Companhia
(“Assembleia Geral”), bem como a proposta da administração (“Proposta”) a ser submetida à
deliberação da Assembleia Geral.
Neste documento V.Sas. encontrarão esclarecimentos da administração da Companhia acerca
da matéria proposta a deliberação, bem como todas as informações necessárias à sua
participação na Assembleia Geral.
Ficamos à disposição para esclarecimentos adicionais.
Cordialmente,

Silvio José Genesini Junior
Presidente do Conselho de Administração
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CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE
VIAGENS S.A.
Companhia Aberta – CVM nº 23310
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NIRE 35.300.367.596
MANUAL PARA PARTICIPAÇÃO DOS ACIONISTAS NA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2020
1.

OBJETO
Em atenção aos melhores interesses da Companhia, a administração da Companhia

submete ao exame, discussão e votação da Assembleia Geral a seguinte matéria constante da
ordem do dia:
(i)

Aprovar o Plano de Incentivo de Longo Prazo Baseado em Ações da Companhia
(“ILP 2020”).

2.

DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DOS ACIONISTAS
A administração da Companhia, em atendimento ao disposto nos artigos 133 e 135 da

Lei das S.A., das normas da ICVM 480/2009 e da ICVM 481/2009, coloca à disposição dos
Senhores Acionistas, com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência da data marcada para
realização da Assembleia Geral a presente Proposta para a Assembleia Geral com seus
respectivos anexos.
Os documentos relativos à Assembleia Geral encontram-se à disposição dos Senhores
Acionistas no endereço da sede da Companhia e nas páginas eletrônicas da Companhia
(http://www.ri.cvc.com.br), da CVM (http://www.cvm.gov.br/) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa,
Balcão (“B3”) (http://www.b3.com.br/) na rede mundial de computadores.
3.

CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL
Nos termos do art. 124 da Lei das S.A., a Assembleia Geral será convocada por meio

de anúncio publicado, por 3 (três) vezes, no mínimo, no Diário Oficial do estado onde se localiza
a sede da Companhia e em jornal de grande circulação editado no local da sede, contendo, o
local, a data, a hora da assembleia geral e a sua respectiva ordem do dia.
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De acordo com a legislação aplicável, a primeira publicação do anúncio de convocação
de assembleia geral de companhias abertas será realizada com, no mínimo, 15 (quinze) dias
de antecedência da assembleia geral, no Diário Oficial do estado onde se localiza a sede da
companhia e em jornal de grande circulação editado no local da sede.
Desta forma, a primeira publicação do edital de convocação para a Assembleia Geral
foi devidamente realizada no dia 1º de dezembro de 2020, no Diário Oficial do Estado de São
Paulo e no jornal Valor Econômico, jornal habitualmente utilizado pela Companhia.
4.

LOCAL DA ASSEMBLEIA GERAL
A Assembleia Geral será realizada exclusivamente de modo digital, por meio de

disponibilização de sistema eletrônico que possibilitará que os acionistas acompanhem e votem
na Assembleia Geral, considerando-se, portanto, realizada na sede social da Companhia,
localizada na Cidade de Santo André, Estado de São Paulo, na Rua das Figueiras, nº 501, 8°
andar, Bairro Jardim, CEP 09080-370.
5.

PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA GERAL
A Assembleia Geral será realizada de maneira exclusivamente digital, observando o

disposto na ICVM 481/09. A administração da Companhia esclarece que os Senhores
Acionistas, observados os respectivos prazos e procedimentos, poderão participar e votar na
Assembleia Geral por meio de sistema eletrônico para participação a distância durante a
Assembleia Geral.
A Companhia informa, ainda, não ter adotado boletim de voto a distância para a
presente Assembleia Geral.
A administração da Companhia reitera aos Senhores Acionistas que não haverá a
possibilidade de comparecer fisicamente à Assembleia Geral, uma vez que essa será
realizada exclusivamente de modo digital.
Os acionistas interessados em participar da Assembleia Geral por meio de sistema
eletrônico de votação a distância deverão enviar e-mail para o endereço ri@cvc.com.br até 2
(dois) dias antes da data de realização da Assembleia Geral, ou seja, até 14 de dezembro
de 2020, manifestando seu interesse em participar da Assembleia Geral dessa forma e
solicitando o link de acesso ao sistema (“Solicitação de Acesso”).
A Solicitação de Acesso deverá (i) conter a identificação do acionista e, se for o caso,
de seu representante legal que comparecerá à Assembleia Geral, incluindo seus nomes
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completos e seus CPF ou CNPJ, conforme o caso, e telefone e endereço de e-mail do
solicitante; e (ii) ser acompanhada dos documentos necessários para participação na
Assembleia Geral, conforme abaixo indicados.
Nos termos do artigo 126, da Lei das S.A., e do artigo 7º, parágrafo 5º, do Estatuto da
Companhia, para participar da Assembleia Geral os acionistas, ou seus representantes legais,
além da digitalização do documento de identidade e dos atos societários que comprovem a
representação legal, deverão apresentar via digitalizada dos seguintes documentos:
(i)

comprovante demonstrando a qualidade de acionista do solicitante expedido
pela instituição responsável pela escrituração das ações da Companhia
datado de até, no máximo, 3 (três) dias antes da data da realização da
Assembleia Geral;

(ii)

procuração em caso de participação por meio de representante; e/ou

(iii)

relativamente aos acionistas participantes da custódia fungível de ações
nominativas, extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido
pelo órgão competente, datado de até, no máximo, 3 (três) dias antes da data
de realização da Assembleia Geral.

Com relação à identificação do acionista, são aceitos os seguintes documentos de
identidade: Carteira de Identidade Registro Geral (RG), Carteira Nacional de Habilitação
(CNH), passaporte, carteiras de identidade expedidas pelos conselhos profissionais e
carteiras funcionais expedidas pelos órgãos da Administração Pública, desde que contenham
foto de seu titular.
O representante da acionista pessoa jurídica deverá apresentar cópia simples ou
autenticada dos seguintes documentos, devidamente registrados no órgão competente
(Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou Junta Comercial, conforme o caso): (a) contrato ou
estatuto social; e (b) ato societário de eleição do administrador que (b.i) comparecer à
Assembleia Geral como representante da pessoa jurídica, ou (b.ii) assinar procuração para
que terceiro represente a acionista pessoa jurídica.
No tocante aos fundos de investimento, a representação dos cotistas na Assembleia
Geral caberá à instituição administradora ou gestora, observado o disposto no regulamento
do fundo a respeito de quem é titular de poderes para exercício do direito de voto das ações
e ativos na carteira do fundo. Nesse caso, o representante da administradora ou gestora do
fundo, além dos documentos societários acima mencionados relacionados à gestora ou à
administradora, deverá apresentar juntamente com a Solicitação de Cadastro, cópia simples
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ou autenticada do regulamento do fundo, devidamente registrado no órgão competente.
Com relação à participação por meio de procurador, a outorga de poderes de
representação para participação na Assembleia Geral deverá ter sido realizada há menos de
1 (um) ano, nos termos do artigo 126, § 1.º, da Lei das S.A.
Adicionalmente, em cumprimento ao disposto no artigo 654, § 1.º e § 2.º, do Código
Civil, a procuração deverá conter a indicação do lugar onde foi lavrada, a qualificação
completa do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga com a designação e a
extensão dos poderes conferidos, contendo o reconhecimento da firma do outorgante ou
tendo sido assinada por certificado digital emitido por autoridades certificadoras vinculadas à
Infraestrutura de Chaves

Públicas

Brasileiras

(“ICP-Brasil”), como alternativa

ao

reconhecimento de firma.
Vale mencionar que (i) as pessoas naturais acionistas da Companhia somente
poderão ser representadas por procurador que seja acionista, administrador da Companhia,
advogado ou instituição financeira, consoante previsto no artigo 126, § 1.º, da Lei das S.A.; e
(ii) as pessoas jurídicas que forem acionistas da Companhia poderão, nos termos da decisão
da CVM no âmbito do Processo CVM RJ2014/3578, julgado em 4 de novembro de 2014, ser
representadas por procurador constituído em conformidade com seu contrato ou estatuto
social e segundo as normas do Código Civil, sem a necessidade de tal pessoa ser
administrador da Companhia, acionista ou advogado.
Os documentos dos acionistas expedidos no exterior devem conter reconhecimento
das firmas dos signatários por Tabelião Público e ser traduzidos, sendo dispensado o
apostilamento ou a legalização em Consulado Brasileiro, conforme aplicável.
Após a verificação da regularidade dos documentos enviados para participação na
Assembleia Geral, a Companhia enviará para o endereço de e-mail informado o link e a senha
de acesso à plataforma digital, bem como o telefone e a senha de acesso à teleconferência
da Assembleia Geral.
Caso determinado acionista não receba as senhas de acesso com até 12 (doze) horas
de antecedência do horário de início da Assembleia Geral, deverá entrar em contato com o
Departamento de Relações com Investidores, por meio do e-mail ri@cvc.com.br, com até 2
(duas) horas de antecedência do horário de início da Assembleia Geral, para que seja
prestado o suporte necessário.
Na data da Assembleia Geral, o link de acesso à plataforma digital estará disponível
a partir de 30 (trinta) minutos de antecedência do horário de início da Assembleia Geral, sendo
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que o registro da presença do acionista via sistema eletrônico somente se dará mediante o
acesso via link, conforme instruções aqui indicadas. A Companhia recomenda que os
acionistas acessem a plataforma digital para participação da Assembleia Geral com pelo
menos 15 (quinze) minutos de antecedência.
6.

REGRAS PARA INSTALAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL
Como a matéria a ser deliberada na assembleia geral extraordinária objeto dessa

proposta não importa em reforma do estatuto social, a instalação do conclave ocorrerá, em
primeira convocação, com a presença de acionistas titulares de ações representativas de, no
mínimo, 1/4 (um quarto) das ações com direito de voto, conforme o art. 125 da Lei das S.A.
Se não for possível instalar a Assembleia Geral em primeira convocação, novos editais
serão publicados pela Companhia e a Assembleia Geral poderá ser instalada, em segunda
convocação, com a presença de acionistas titulares de qualquer número de ações com direito
a voto.
7.

MAIORIA PARA APROVAÇÃO DAS MATÉRIAS
As deliberações das assembleias gerais de acionistas, ressalvadas as exceções

previstas em lei, serão tomadas por maioria absoluta de votos, desconsideradas as abstenções,
na forma do art. 129 da Lei das S.A. Visto que as matérias a serem apreciadas na Assembleia
Geral não estão sujeitas à maioria especial prevista em lei, a aprovação das matérias
dependerá do voto da maioria absoluta das ações presentes à Assembleia Geral.
8.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL
Os trabalhos das assembleias gerais são documentados por escrito em ata lavrada

no “Livro de Atas das Assembleias Gerais”, que será assinada pelos membros da mesa (Lei
das S.A., artigo 130, caput), sendo certo ainda que os acionistas que tenham registrado suas
presenças no sistema eletônico de participação a distância disponibilizado pela Companhia
serão considerados presentes e assinantes da ata nos termos do Art. 21-V da ICVM 481.
É possível, desde que autorizado pela assembleia geral, lavrar a ata na forma de
sumário dos fatos ocorridos, inclusive dissidências e protestos, contendo apenas a transcrição
das deliberações tomadas (Lei das S.A., artigo 130, § 1.º). Nesse caso, os documentos ou
propostas submetidas à assembleia, assim como as declarações de voto ou dissidência,
referidos na ata, serão numerados seguidamente, autenticados pela mesa e por qualquer
acionista que o solicitar, e arquivados na companhia (Lei das S.A., artigo 130, § 1.º, “a”).
Adicionalmente, a mesa, a pedido de acionista interessado, autenticará exemplar ou cópia de
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proposta, declaração de voto ou dissidência, ou protesto apresentado (Lei das S.A., artigo
130, § 1.º, “b”).
Nos termos da legislação em vigor, serão extraídas certidões da ata da assembleia
geral, devidamente autenticadas pelo presidente e secretário (Lei das S.A., artigo 130, caput),
que serão enviadas eletronicamente à CVM e à B3, apresentadas a registro na junta comercial
do estado da sede da Companhia e publicadas no diário oficial e no jornal de grande
circulação (Lei das S.A., artigo 134; artigo 289). Companhias abertas poderão, desde que
autorizado pela assembleia geral, publicar a ata com omissão das assinaturas dos acionistas
(Lei das S.A., artigo 130, § 2.º).
Desse modo, a administração propõe que a ata da Assembleia Geral seja lavrada na
forma de sumário dos fatos ocorridos, observados os requisitos acima mencionados, e sua
publicação seja efetuada com a omissão das assinaturas dos acionistas.
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CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE
VIAGENS S.A.
Companhia Aberta – CVM nº 23310
CNPJ/ME nº 10.760.260/0001-19
NIRE 35.300.367.596

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA A
SER REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2020

1.

ANÁLISE DA MATÉRIA A SER DELIBERADA EM

ASSEMBLEIA GERAL

EXTRAORDINARIA
O objetivo desta seção é analisar a matéria submetida à apreciação na Assembleia
Geral, permitindo, assim, a formação de convicção e a tomada de decisão informada e refletida
por parte dos Senhores Acionistas.
1.1.

Aprovar do Plano de Incentivo de Longo Prazo Baseado em Ações da Companhia
(“ILP 2020”)
Conceitualmente, os planos de remuneração baseadas em ações são instrumentos para

incentivar o desempenho de administradores e empregados-chave da Companhia.
Nesse contexto, normalmente tais planos adotam dois mecanismos básicos de
incentivos: (i) alinhar os interesses dos beneficiários com os interesses dos acionistas na
valorização das ações no mercado; e (ii) estimular a permanência dos beneficiários pela
fixação de um período mínimo de vínculo com a companhia para o exercício da opção ou
recebimento/aquisição das ações.
Com esse objetivo, a Companhia possui, atualmente, planos de remuneração baseados
em ações como forma de incentivo e alinhamento dos mais distintos níveis de funcionários da
Companhia (i.e., seis planos de opção de ações, um plano de incentivo de longo prazo destinado
a empregados-chave e diretores, um plano de incentivo de longo prazo para o Diretor Presidente
e o Diretor Financeiro aprovados em 2017 e um plano de incentido de longo prazo para o Diretor
Presidente aprovado em 2020).
Em reunião realizada em 26 de novembro de 2020, o Conselho de Administração da
Companhia, dentre outras matérias, aprovou a proposta do ILP 2020, que tem por objetivo
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recompensar os participantes que contribuem para o melhor desempenho da Companhia e
valorização das ações, especialmente considerando o atual momento desafiador da economia
no qual a Companhia ocupa papel de destaque para a retomada do setor de turismo.
A criação do ILP 2020 é revestida de especial importância por seu intuito de reter
profissionais capacitados e importantes para impulsionar o crescimento da Companhia em meio
à expansão da pandemia da COVID-19, tão impactante para o setor de turismo. É importante
que em um momento como o presente, de instabilidade econômica e incertezas futuras,
profissionais qualificados se mantenham confiantes e leais à Companhia.

O ILP 2020 não

cancela ou altera qualquer dos demais planos de opção ou remuneração baseados em ações
atualmente em vigor da Companhia.
O ILP 2020 busca, assim, (i) alinhar os interesses dos acionistas da Companhia aos dos
participantes no êxito e na consecução dos objetivos sociais da Companhia e das Controladas;
e (ii) possibilitar à Companhia e às Controladas atrair e manter a ela vinculados os participantes.
Poderão ser indicados para participar do ILP 2020 os empregados e administradores
considerados executivos-chave da Companhia e das Controladas indicados pelo Conselho de
Administração, independentemente de sua data de admissão como empregado ou posse em
cargo na administração da Companhia.
O Anexo I elaborado na forma preconizada no Anexo 13 à ICVM 481/2009 se refere
às informações do ILP 2020, e o Anexo II contém a minuta do ILP 2020 a ser apreciada pelos
Senhores Acionistas.
A Administração da Companhia propõe a integral aprovação do ILP 2020, ressaltando
que os incentivos eventualmente pagos aos administradores estatutários da Companhia no
âmbito do ILP 2020 deverão sempre observar os limites fixados para a remuneração global da
administração em assembleia geral, nos termos do art. 152 da Lei das S.A.

2.

CONCLUSÕES
Pelo exposto acima, a Companhia submete a presente Proposta à apreciação dos

Senhores Acionistas reunidos em Assembleia Geral da Companhia e recomenda sua integral
aprovação.
Santo André, 1º de dezembro de 2020.
Silvio José Genesini Junior
Presidente do Conselho de Administração
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CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE
VIAGENS S.A.
Companhia Aberta – CVM nº 23310
CNPJ/MF nº 10.760.260/0001-19
NIRE 35.300.367.596

ANEXO I DA PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2020
Informações conforme Anexo 13 da ICVM 481/2009
1.

Fornecer cópia do plano proposto
A cópia do Plano de Incentivo de Longo Prazo Baseado em Ações da Companhia (“ILP

2020”) proposto encontra-se no Anexo II abaixo.
2.

Informar as principais características do plano proposto, identificando:
a.

Potenciais beneficiários

Serão beneficiários os empregados e administradores que sejam considerados
executivos-chave da Companhia e das Controladas e que sejam indicados pelo Conselho de
Administração (“Participantes”).
b.

Número máximo de opções a serem outorgadas

Não aplicável, uma vez que nos termos do ILP 2020 não há outorga de opções, mas
a entrega direta de ações restritas aos Participantes.
c.

Número máximo de ações abrangidas pelo plano

O número total máximo de ações restritas que poderão ser entregues no âmbito do
ILP 2020 é de 8.000.000 (oito milhões) ações de emissão da Companhia (“Ações Referência”).
O número total de Ações que será entregue aos Participantes dependerá do cálculo
realizado nos termos do ILP 2020.
d.

Condições de aquisição
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A outorga de Ações Referência aos Participantes no âmbito do ILP 2020 será gratuita
e estará sujeita e dependerá do cumprimento e/ou verificação, conforme o caso, dos termos e
condições previstas no ILP 2020 e nos contratos que forem celebrados com os Participantes
(“Contrato”).
Cada Contrato contemplará uma quantidade de Ações Referência em relação às quais
os respectivos Participantes terão calculada a sua remuneração em ações (“Remuneração em
Ações”).
A quantidade de Ações a ser entregue a cada Participante como Remuneração em
Ações será calculada da seguinte forma:

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝐴çõ𝑒𝑠 =

[(A − B) ∗ 𝐶] − 𝐼
A

Onde,
(A) corresponde ao Preço Atualizado (o valor de cada ação de emissão da Companhia
calculado com base na média aritimética da cotação de fechamento nos 30 (trinta)
últimos pregões em que as Ações tenham sido negociadas na B3, contados
retroativamente da Data da Entrega ou de cada Data de Antecipação);
(B) corresponde ao Preço Inicial (calculado com base na média aritmética da cotação de
fechamento dos 30 (trinta) pregões imediatamente anteriores a 11 de novembro de
2020);
(C) corresponde ao número de Ações Referência outorgadas ao Participante; e
(I) corresponde ao valor do imposto de renda retido na fonte e/ou quaisquer outros tributos
sobre a Remuneração em Ações que sejam devidos pelos Participantes.
O pagamento da Remuneração em Ações será obrigatoriamente e e parcialmente
antecipado aos Participantes nas datas (“Data de Antecipação”) e nos percentuais abaixo
indicados, desde que na data em questão o Preço Atualizado seja superior ao Preço de
Referência (Preço Inicial acrescidos em 10%):

Data de Antecipação
31.03.2021

Percentual da Remuneração em Ações
Possível de Antecipação
10%
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31.03.2022

15%

31.03.2023

20%

31.03.2024

25%

Caso o Preço Atualizado não seja superior ao Preço de Referência em determinada
Data de Antecipação, o percentual da Remuneração em Ações possível de antecipação em tal
data será cumulado com o percentual seguinte e assim sucessivamente até a Data de Entrega.
Na Data de Entrega, o saldo integral será pago aos Participantes desde que o Preço
Atualizado, em tal data, seja superior ao Preço Inicial. Na hipótese de o Preço Atualizado ser,
na Data de Entrega, igual ou inferior ao Preço Inicial não será devida qualquer Remuneração
em Ações aos Participantes, sem prejuízo das ações eventualmente entregues ao Participante
anteriormente em decorrência de uma antecipação. Após a Data de Entrega, as Ações
Referência serão automaticamente extintas, de pleno direito e independentemente de aviso
prévio ou indenização.
e.

Critérios pormenorizados para fixação do preço de exercício

Não aplicável. O ILP 2020 tem, dentre outros, o objetivo de conceder ações da
Companhia aos Participantes em virtude da outorga de ações restritas de forma não onerosa.
f.

Critérios para fixação do prazo de exercício

O ILP 2020 é plano de remuneração baseado em ações, mediante concessão não
onerosa de ações da Companhia aos Participantes, sem outorga de opções com prazo de
exercício definido nos moldes dos planos de opção de compra de ações tradicionais.
A data de outorga das ações significa o dia 31 de março de 2025 (“Data de Entrega”),
podendo ser parcialmente antecipada, nos termos descritos no item (d) acima.
As ações transferidas aos Participantes a título de Remuneração em Ações estarão livres
e desembaraçadas, podendo ser alienadas a qualquer tempo, observadas as restrições à
negociação previstas nas normas legais e regulamentares aplicáveis e os termos da Política de
Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da Companhia.
g.

Forma de liquidação de opções

Não aplicável uma vez que o ILP 2020 prevê remuneração baseada na entrega não
onerosa de ações e não de opções. Serão utilizadas, para liquidação das ações restritas, ações
atualmente mantidas em tesouraria ou que venham a ser adquiridas pela Companhia para tal
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fim no âmbito de um programa de recompra de ações, nos termos da ICVM 567, ou,
alternativamente, desde que previamente aprovado pelo Conselho de Administração, satisfazer
tal obrigação mediante a entrega ao Participante do valor em moeda corrente equivalente à
Remuneração em Ações.
h.

Critérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a suspensão,
alteração ou extinção do plano

Qualquer alteração legal significativa no tocante à regulamentação das sociedades por
ações e/ou aos efeitos fiscais de um plano de incentivo de longo prazo poderá levar à sua
revisão parcial ou integral, ou mesmo sua suspensão ou extinção, a critério do Conselho de
Administração, respeitados os direitos outorgados em favor dos Participantes.
O ILP 2020 entrará em vigor na data de sua aprovação pela Assembleia Geral da
Companhia e permanecerá vigente até a Data de Entrega.
Alteração
Somente poderá haver ajuste nos termos do ILP 2020, sem a prévia aprovação da
assembleia geral, nas seguintes hipóteses:
(i) A quantidade de Ações Referência outorgadas aos Participantes deverá ser ajustada
para mais ou para menos com vistas a restabelecer os valores originalmente outorgados em
razão de desdobramento, grupamento ou bonificação de ações; e
(ii) O Preço Inicial e o Preço de Referência deverão ser constantemente atualizados
para descontar os valores pagos, a cada Ação, a título de dividendos, juros sobre o capital
próprio ou redução de capital. O Preço Inicial e o Preço de Referência também deverão ser
ajustados em razão da alteração do número de ações decorrentes de desdobramentos,
grupamentos ou bonificações de ações da Companhia.
Aceleração
Caso a (a) Companhia venha a ser incorporada, a ter as suas ações incorporadas, a
ser fundida ou, por meio de qualquer reorganização societária, deixe de existir ou ter as suas
Ações efetivamente negociadas na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; (b) a Companhia tenha o
seu registro de companhia aberta cancelado ou alterado de categoria; (c) a Companhia seja
liquidada ou dissolvida; ou ainda (d) na hipótese de um pessoa ou grupo de pessoas, seja por
acordo, oferta pública ou de qualquer outra maneira, venha a assumir o controle da Companhia;
a Data de Entrega, em qualquer uma das hipóteses anteriores, será imediatamente antecipada
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para a data do evento em questão e a Remuneração em Ações devida a cada Participante
deverá ser integralmente calculada na forma do Plano.
3.

Justificar o plano proposto, explicando:
a.

Os principais objetivos do plano

Os objetivos do ILP 2020 consistem em (i) alinhar os interesses dos acionistas da
Companhia aos dos Participantes no êxito e na consecução dos objetivos sociais da Companhia
e das Controladas; e (ii) possibilitar à Companhia e às Controladas atrair e manter a elas
vinculados os Participantes.
b.

A forma como o plano contribui para esses objetivos

O ILP 2020 foi desenhado de forma a estabelecer um alinhamento de longo prazo entre
a Companhia, o Participante e os acionistas, considerando as condições de desempenho da
Companhia e valorização das Ações. O Conselho de Administração indicará os Participantes
elegíveis e aprovará os Contratos a serem celebrados com cada um dos Participantes e, salvo
as exceções previstas no próprio ILP 2020, para que o Participante faça jus ao recebimento da
totalidade das ações objeto do Contrato deverá permanecer na Companhia ou nas Controladas,
conforme o caso, durante a vigência do mesmo, o que é importante para reter, atrais e motivar
os Participantes.
c.

Como o plano se insere na política de remuneração da companhia

O ILP 2020 se enquadra na política de remuneração da Companhia na medida em que
(i) está de acordo com condições de mercado usualmente praticadas para posições equivalentes;
(ii) alinha os interesses dos Participantes com os interesses da Companhia de longo prazo; e (iii)
cria incentivos adequados para a melhor performance e comprometimento dos Participantes.
d.

Como o plano alinha os interesses dos beneficiários e da companhia a
curto, médio e longo prazo

O ILP 2020 – inclusive com entrega de ações e não de opções - foi elaborado como
forma de alinhar interesses dos Participantes, sendo parcela relevante de sua remuneração,
visando a incentivar o comprometimento dos Participantes ao longo dos anos em que atuarem
na Companhia.
As condições determinadas no Plano para a outorga das Ações Referência aos
Participantes estimula diretamente um alinhamento de interesses com a Companhia em curto,
16

médio e longo prazo, já que o recebimento das Ações Referência pelo Participante depende
diretamente da comparação entre o Preço Atualizado e o Preço Inicial ou o Preço de Referência,
conforme o caso, durante o período de 5 (cinco) anos. Adicionalmente, as regras do Plano visam
garantir que os Participantes permanecerão, em determinados casos, expostos à performance
da Companhia mesmo depois do seu desligamento, conforme descrito no ILP 2020.
4.

Estimar as despesas da companhia decorrentes do plano, conforme as regras
contábeis que tratam desse assunto
De acordo com a legislação aplicável e as características do ILP 2020, a contabilização

do programa ocorrerá ao longo de cinco anos e deverá, necessariamente, observar o
desempenho da Companhia e a valorização das Ações.
Desta forma, em decorrência da variação da probabilidade, o valor a ser contabilizado,
em determinados momentos, poderá ser inferior ao valor total concedido, com os devidos ajustes
sendo efetuados até o momento de Data de Antecipação ou Data de Entrega, conforme o caso.
O ILP 2020 acarretará em uma despesa anual para a Companhia a partir do exercício
social de 2021 estimada em R$ 2.700.000,00 (dois milhões e setecentos mil reais), incluindo os
valores de encargos a serem reconhecidos no resultado da Companhia.

17

CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE
VIAGENS S.A.
Companhia Aberta – CVM nº 23310
CNPJ/ME nº 10.760.260/0001-19
NIRE 35.300.367.596

ANEXO II DA PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2020
Proposta do Plano de Incentivo de Longo Prazo Baseado em Ações da Companhia

1.

DEFINIÇÕES

“Ações” significa as ações ordinárias de emissão da Companhia (CVCB3).
“Ações Referência” significam as ações que serão atribuídas a cada Participante para fins de
cálculo da Remuneração em Ações, sendo que cada Ação Referência equivale a 1 (uma) Ação.
“Assembleia Geral” significa a assembleia geral de acionistas da Companhia.
“B3” significa B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, com sede no Município de São Paulo, Estado de
São Paulo, na Praça Antônio Prado, 48, 7º andar, Centro, CEP 01010-010, inscrita no CNPJ/ME
sob o nº 09.346.601/0001-25.
“Companhia” significa a CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A.
“Conselho de Administração” significa o Conselho de Administração da Companhia.
“Contrato” significa o Contrato de Outorga de Ações Referência e Outras Avenças, a ser
celebrado entre a Companhia e o Participante.
“Controlada” significa cada sociedade que esteja sob controle (conforme definido no artigo 116
da Lei nº 6.404/76) da Companhia.
“Data de Antecipação” significa o dia 31 de março dos anos 2021, 2022, 2023 e 2024, conforme
Cláusula 7.5 deste Plano.
“Data da Entrega” significa o dia 31 de março de 2025.
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“Participantes” significam aqueles empregados e administradores que sejam considerados
executivos-chave da Companhia e das Controladas e que sejam indicados pelo Conselho de
Administração para receberem Ações Referência, nos termos dos Contratos.
“Plano” significa este Plano de Incentivo de Longo Prazo Baseado em Ações.
“Preço Atualizado” significa o valor de cada Ação calculado com base na média aritimética da
cotação de fechamento nos 30 (trinta) últimos pregões em que as Ações tenham sido negociadas
na B3, contados retroativamente da Data da Entrega ou de cada Data de Antecipação, conforme
aplicável.
“Preço de Referência” significa R$16,03, que corresponde ao Preço Inicial acrescidos em 10%
(dez por cento).
“Preço Inicial” significa R$14,57, calculado com base na média aritmética da cotação de
fechamento dos 30 (trinta) pregões imediatamente anteriores a 11 de novembro de 2020.
“Remuneração em Ações” significa a quantidade de Ações a serem recebidas pelo Participante
na Data da Entrega ou em cada Data de Antecipação, conforme aplicável, calculada conforme
Cláusula 7.3 deste Plano.
2.

OBJETIVOS DO PLANO

2.1. O presente Plano tem por objetivo recompensar os Participantes que contribuam para o
melhor desempenho da Companhia e a valorização das Ações, especialmente em um momento
de grandes desafios em que a Companhia ocupa um papel de destaque na retomada do setor
de turismo.
2.2. O Plano busca (i) alinhar os interesses dos acionistas da Companhia aos dos Participantes
no êxito e na consecução dos objetivos sociais da Companhia e das Controladas; e (ii) possibilitar
à Companhia e às Controladas atrair e manter a ela vinculados os Participantes.
3.

PARTICIPANTES ELEGÍVEIS

3.1. Poderão ser indicados para participar do Plano os empregados e administradores
considerados executivos-chave da Companhia e das Controladas indicados pelo Conselho de
Administração, independentemente de sua data de admissão como empregado ou posse em
cargo na administração da Companhia ou das Controladas.
3.2. Nenhuma disposição deste Plano ou de qualquer Contrato que seja decorrente do Plano e
que venha a ser celebrado entre a Companhia e o Participante conferirá a quaisquer dos
Participantes direito à permanência no cargo até o término do respectivo mandato, à
permanência como empregado da Companhia ou das Controladas, conforme o caso, ou
assegurará sua reeleição para o respectivo cargo, bem como não interferirá, de qualquer modo,
nos direitos da Companhia e das Controladas de interromper, a qualquer tempo, o mandato do
administrador ou o contrato de trabalho do empregado.
4.

ADMINISTRAÇÃO DO PLANO
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4.1. Obedecidas as condições gerais do Plano, o Conselho de Administração, na medida em que
for permitido por lei e pelo Estatuto Social da Companhia, terá amplos poderes para
interpretação, organização e administração do Plano, podendo tomar todas as medidas
necessárias e adequadas para a administração do Plano, incluindo:
a)
Criar e aplicar as normas gerais relativas à outorga das Ações Referência nos
termos deste Plano;
b)
Aprovar a indicação dos Participantes e a autorização para outorga de Ações
Referência em seu favor;
c)
Aprovar os Contratos a serem celebrados entre a Companhia e os Participantes
e definir a quantidade de Ações Referência que serão outorgadas a cada Participante;
d)
Autorizar a alienação de ações mantidas em tesouraria em favor dos
Participantes como pagamento da Remuneração em Ações, nos termos deste Plano e da
Instrução CVM 567/15;
e)
Ações;

Determinar se a Remuneração em Ações será liquidada em dinheiro ao invés de

f) Modificar os termos e condições de cada Contrato na medida em que os direitos dos
Participantes decorrentes de, ou relacionados com este Plano, não sejam prejudicados,
estando excluídas dessa limitação eventuais adaptações que vierem a ser realizadas pelo
Conselho de Administração em decorrência de alterações implementadas na legislação
pertinente;
g)
Tomar outras providências necessárias para a administração deste Plano e dos
Contratos; e
h)
Dirimir eventuais dúvidas quanto à interpretação das normas gerais
estabelecidas neste Plano.
4.2 As deliberações do Conselho de Administração são definitivas e têm força vinculante para a
Companhia e as Controladas relativamente às matérias relacionadas ao Plano.
5.

CONTRATO DE OUTORGA

5.1. O Conselho de Administração fixará os termos e as condições de cada outorga de Ações de
Referência no Contrato a ser celebrado entre a Companhia e cada Participante, observados os
termos e condições deste Plano.
6.

LIMITE QUANTITATIVO
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6.1. O Plano abrangerá até 8.000.000 (oito milhões) de Ações Referência. O número total de
Ações que será entregue aos Participantes dependerá do cálculo da Remuneração em Ações
nos termos deste Plano.
6.2. A quantidade de Ações Referência outorgadas aos Participantes deverá ser ajustada para
mais ou para menos com vistas a restabelecer os valores originalmente outorgados em razão de
desdobramento, grupamento ou bonificação de ações;.
6.3. Todas as Ações Referência em relação as quais os Participantes venham a perder o direito
de receber qualquer Remuneração em Ações, nos termos deste Plano, poderão ser outorgadas,
por deliberação do Conselho de Administração, em favor de outro Participante. Observado o
disposto anteriormente, o Conselho de Administração poderá limitar, no momento da outorga, o
percentual máximo da Remuneração em Ações que poderá decorrer das Ações Referência que
vierem a ser outorgadas a partir de 31 de março de 2021, assim como distribuir tal percentual
entre as Datas de Antecipação e Data de Entrega remanescentes observada a proporção
estabelecida na Cláusula 7.5.

6.4. A fim de honrar o pagamento da Remuneração em Ações devida aos Participantes, a
Companhia poderá utilizar ações mantidas em tesouraria ou, alternativamente, desde que
previamente aprovado pelo Conselho de Administração, satisfazer tal obrigação mediante a
entrega ao Participante do valor em moeda corrente equivalente à Remuneração em Ações,
calculada na forma deste Plano e de cada Contrato.
7.

TERMOS E CONDIÇÕES PARA A OUTORGA DE AÇÕES REFERÊNCIA

7.1. A outorga de Ações Referência aos Participantes no âmbito do Plano será gratuita e estará
sujeita e dependerá do cumprimento e/ou verificação, conforme o caso, dos termos e condições
previstas neste Plano e nos Contratos que forem celebrados com os Participantes.

7.2. Cada Contrato contemplará uma quantidade de Ações Referência em relação às quais os
respectivos Participantes terão calculada a sua Remuneração em Ações.

7.3. A quantidade de Ações a ser entregue a cada Participante como Remuneração em Ações
será calculada da seguinte forma:

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝐴çõ𝑒𝑠 =

[(A − B) ∗ C] − I
A

Onde,
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(A) corresponde ao Preço Atualizado;

(B) corresponde ao Preço Inicial;
(C) corresponde ao número de Ações Referência outorgadas ao Participante; e
(I) corresponde ao valor do imposto de renda retido na fonte e/ou quaisquer outros tributos
sobre a Remuneração em Ações que sejam devidos pelos Participantes.

7.4. O Preço Inicial e Preço de Referência deverão ser constantemente atualizados para
descontar os valores pagos, a cada Ação, a título de dividendos, juros sobre o capital próprio ou
redução de capital. O Preço Inicial e o Preço de Referência também deverão ser ajustados em
razão da alteração do número de ações decorrentes de desdobramentos, grupamentos ou
bonificações de ações da Companhia.

7.5. O pagamento da Remuneração em Ações será obrigatóriamente e parcialmente antecipado
aos Participantes nas datas (“Data de Antecipação”) e nos percentuais abaixo indicados, desde
que na data em questão o Preço Atualizado seja superior ao Preço de Referência:

Data de Antecipação
31.03.2021
31.03.2022
31.03.2023
31.03.2024

Percentual da Remuneração em Ações
Possível de Antecipação
10%
15%
20%
25%

7.6. Caso o Preço Atualizado não seja superior ao Preço de Referência em determinada Data de
Antecipação, o percentual da Remuneração em Ações possível de antecipação em tal data será
cumulado com o percentual seguinte e assim sucessivamente até a Data de Entrega.

7.7. Na Data de Entrega, o saldo integral da Remuneração em Ações será pago aos Participantes
desde que o Preço Atualizado, em tal data, seja superior ao Preço Inicial. Na hipótese de o
Preço Atualizado ser, na Data de Entrega, igual ou inferior ao Preço Inicial não será devida
qualquer Remuneração em Ações aos Participantes deste Plano, sem prejuízo da Remuneração
em Ações eventualmente antecipada ao Participante na forma deste Plano. Após a Data de
Entrega, as Ações Referência serão automaticamente extintas, de pleno direito e
independentemente de aviso prévio ou indenização.

7.8. Verificado o cumprimento das condições previstas neste Plano, e observadas as regras
contidas em cada Contrato, a propriedade das Ações, a serem entregues aos Participantes como
pagamento da Remuneração em Ações, será transferida ao Participante nos 30 (trinta) dias
subsequentes a Data da Entrega ou a cada Data de Antecipação, conforme o caso, procedendo22

se às averbações e registros pertinentes, exceto se o Conselho de Administração optar por
liquidar tal obrigação em dinheiro, hipótese em que o pagamento deverá ser feito também dentro
do prazo anteriormente referido.

8.

PROPRIEDADE E NEGOCIAÇÃO DAS AÇÕES

8.1. As Ações Outorgadas, uma vez transferidas aos Participantes, estarão livres e
desembaraçadas, podendo ser alienadas a qualquer tempo, observadas as restrições à
negociação previstas nas normas legais e regulamentares aplicáveis e os termos da Política de
Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da Companhia.

8.2. Não há qualquer obrigação de recompra das Ações outorgadas aos Participantes pela
Companhia e nenhuma previsão contida neste Plano ou nos Contratos deverá ser interpretada
neste sentido.

8.3. Nenhum Participante terá qualquer direito, seja político ou econômico, de acionista da
Companhia até que suas respectivas Ações lhe sejam devidamente transferidas a título de
Remuneração em Ações.

8.4. Nenhuma indenização ou compensação será devida pela Companhia ao Participante em
relação ao qual, por deliberação do Conselho de Administração, a Remuneração em Ações
venha a ser paga, parcial ou integralmente, em dinheiro. Ao aderir a este Plano, os Participantes
reconhecem que o Conselho de Administração poderá tratar de modo diferenciado os
Participantes no que se refere ao pagamento em Ações e/ou em dinheiro, sem que seja devida
qualquer compensação ou indenização ao Participante que se sinta prejudicado.

9.

REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA

9.1. Caso a (a) Companhia venha a ser incorporada, a ter as suas ações incorporadas, a ser
fundida ou, por meio de qualquer reorganização societária, deixe de existir ou ter as suas Ações
efetivamente negociadas na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; (b) a Companhia tenha o seu
registro de companhia aberta cancelado ou alterado de categoria; (c) a Companhia seja
liquidada ou dissolvida; ou ainda (d) na hipótese de um pessoa ou grupo de pessoas, seja por
acordo, oferta pública ou de qualquer outra maneira, venha a assumir o controle da Companhia;
a Data de Entrega, em qualquer uma das hipóteses anteriores, será imediatamente antecipada
para a data do evento em questão e a Remuneração em Ações devida a cada Participante deverá
ser integralmente calculada na forma deste Plano.

9.2. Nas hipóteses dos eventos previstos na Cláusula 9.1 acima, o Preço Atualizado
corresponderá ao maior entre (a) o valor de cada Ação calculado com base na média da cotação
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nos 30 (trinta) últimos pregões em que as Ações tenham sido negociadas na B3, contados
retroativamente da data do evento em questão; ou (b) o valor por Ação atribuído em qualquer
oferta pública que se qualifique como um dos eventos previstos na Cláusula 9.1.

9.3. Nenhum direito concedido aos Participantes sob este Plano impedirá a Companhia de se
envolver em qualquer uma das operações ou eventos descritos na Cláusula 9.1 acima.

10.

TÉRMINO DO CONTRATO DE TRABALHO POR JUSTA CAUSA

10.1. Na hipótese de término do contrato de trabalho ou mandato do Participante por justa
causa, serão observadas as seguintes disposições:

(a)
o Participante permanecerá com a propriedade das Ações que já lhe tenham
sido transferidas a título de antecipação da Remuneração em Ações até a data do evento
que originar o término do contrato de trabalho ou mandato do Participante; e
(b)
o Participante perderá integralmente o direito a receber qualquer Remuneração
em Ações adicional em relação às Ações Referência que lhe foram outorgadas.

11.

TÉRMINO DO CONTRATO DE TRABALHO SEM JUSTA CAUSA

11.1. Na hipótese de término do contrato de trabalho ou mandato do Participante sem justa
causa, serão observadas as seguintes disposições:

(a)
o Participante permanecerá com a propriedade das Ações que já lhe tenham
sido transferidas a título de antecipação da Remuneração em Ações até a data do evento
que originar o término do contrato de trabalho ou mandato do Participante;
(b)
o Participante fará jus a receber, proporcionalmente ao período trabalhado no
ano corrente em que ocorrer o término do contrato de trabalho ou mandato do Participante
(pro rata temporis – considerando-se o ano iniciado em 1º de abril), a Remuneração em
Ações que deveria ser antecipada ou paga nos termos deste Plano em relação a tal ano;
sendo certo que tal pagamento somente será devido na Data de Antecipação ou Data de
Entrega seguinte, conforme aplicável, e na medida em que o Preço Atualizado seja
superior ao Preço de Referência (no caso de uma Data de Antecipação) ou ao Preço Inicial
(no caso da Data de Entrega) em tal data; e
(c)
o Participante perderá integralmente o direito a receber a Remuneração em
Ações referente aos anos subsequentes ao evento que originar o término do contrato de
trabalho ou mandato do Participante, caso aplicável, em relação às Ações Referência que
lhe foram outorgadas.
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12.
TÉRMINO DO CONTRATO DE
VOLUNTÁRIA OU APOSENTADORIA

TRABALHO

POR

DEMISSÃO,

RENÚNCIA

12.1. Na hipótese de término do contrato de trabalho ou mandato do Participante por pedido de
demissão, renúncia voluntária ou aposentadoria serão observadas as seguintes disposições:

(a)
o Participante permanecerá com a propriedade das Ações que já lhe tenham
sido transferidas até a data do evento que originar o término do contrato de trabalho ou
mandato do Participante; e
(b)
o Participante perderá integralmente o direito a receber qualquer Remuneração
em Ações adicional em relação às Ações Referência que lhe foram outorgadas.
13.

TÉRMINO DO CONTRATO DE TRABALHO POR INVALIDEZ OU FALECIMENTO

13.1. Na hipótese de decorrência de invalidez permanente ou morte do Participante, serão
observadas as seguintes disposições:

(a)
o Participante ou os seus herdeiros, sucessores ou representantes legais
permanecerão com a propriedade das Ações que já tenham sido transferidas ao
Participante a título de antecipação da Remuneração em Ações até a data do evento que
ocorrer a invalidez permanente ou falecimento do Participante;
(b)
o Participante ou os seus herdeiros, sucessores ou representantes legais farão
jus a receber, integralmente, a Remuneração em Ações que deveria ser antecipada ou
paga nos termos deste Plano em relação ao ano corrente em que ocorrer a invalidez
permanente ou morte do Participante; sendo certo que tal pagamento somente será devido
na Data de Antecipação ou Data de Entrega seguinte, conforme aplicável, e na medida
em que o Preço Atualizado seja superior ao Preço de Referência (no caso de uma Data
de Antecipação) ou ao Preço Inicial (no caso da Data de Entrega) em tal data; e
(c)
o Participante ou os seus herdeiros, sucessores ou representantes legais
perderão integralmente o direito a receber a Remuneração em Ações referente aos anos
subsequentes ao evento de invalidez permanente ou falecimento, caso aplicável, em
relação às Ações Referência que lhe foram outorgadas.
14.

DATA DE VIGÊNCIA E TÉRMINO DO PLANO

14.1. Este Plano entrará em vigor na data de sua aprovação pela Assembleia Geral da
Companhia e permanecerá vigente até a Data de Entrega.
15.

DISPOSIÇÕES GERAIS
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15.1. A assinatura do Contrato implicará na expressa aceitação de todos os termos do Plano
pelo Participante, os quais se obrigam plena e integralmente a cumprir.

15.2. Os direitos e obrigações decorrentes do Plano e do Contrato têm caráter personalíssimo
e não poderão ser cedidos ou transferidos a terceiros, no todo ou em parte, nem dados em
garantia de obrigações, sem a prévia anuência escrita da Companhia.

15.3. O Conselho de Administração poderá estabelecer tratamento particular para casos e
situações especiais, durante a vigência deste Plano, desde que não sejam afetados seus
princípios básicos. Tal tratamento particular não constituirá precedente invocável por outros
Participantes.
15.4. Qualquer alteração legal significativa no tocante à regulamentação das sociedades por
ações e/ou aos efeitos fiscais de um plano de incentivo de longo prazo poderá levar à sua revisão
parcial ou integral, ou mesmo sua suspensão ou extinção, a critério do Conselho de
Administração, respeitados os direitos outorgados em favor dos Participantes.
15.5. Os casos omissos serão regulados pelo Conselho de Administração. Qualquer Ação
outorgada de acordo com este Plano fica sujeita a todos os termos e condições aqui
estabelecidos. Os termos e condições previstos no Plano prevalecerão em caso de
inconsistência a respeito de disposições de qualquer contrato ou documento mencionado neste
Plano.
15.6. A Companhia estará autorizada a proceder à retenção de quaisquer tributos eventualmente
incidentes sobre a Remuneração em Ações prevista neste Plano, independentemente de
qualquer anuência ou concordância por parte dos Participantes.
15.7. Fica eleito o foro central da comarca da Cidade de São Paulo, com exclusão de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as controvérsias que possam surgir com relação
ao Plano.

****
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