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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 03 DE NOVEMBRO DE 2020

DATA, HORA E LOCAL: 3 de novembro de 2020, às 12h00, por videoconferência.
PRESENÇA: Reuniu-se o Conselho de Administração da TIM S.A. (“Companhia”) na data, hora
e local acima mencionados, com a presença dos Srs. Nicandro Durante, Agostino Nuzzolo,
Carlo Filangieri, Carlo Nardello, Elisabetta Romano, Flavia Maria Bittencourt, Gesner José de
Oliveira Filho, Herculano Aníbal Alves, Pietro Labriola e Sabrina Di Bartolomeo, por
videoconferência, conforme faculdade prevista no parágrafo 2º do Artigo 25 do Estatuto
Social da Companhia.
MESA: Sr. Nicandro Durante - Presidente; e Sr. Jaques Horn – Secretário.
ORDEM DO DIA: (1) Tomar conhecimento sobre as atividades desenvolvidas pelo Comitê de
Auditoria Estatutário; (2) Tomar conhecimento sobre o Relatório Financeiro Trimestral
(“ITRs”) relativo ao 3º trimestre de 2020, encerrado em 30 de setembro de 2020; (3) Deliberar
sobre a rerratificação da participação da Companhia junto à Prefeitura de São Paulo, no
âmbito do Edital 02/2017_SMG.GAB; e (4) Tomar conhecimento sobre o andamento do Termo
de Ajustamento de Conduta entre a Companhia e a Agência Nacional de Telecomunicações –
ANATEL.
DELIBERAÇÕES: Após a análise do material disponibilizado e arquivado na sede da Companhia,
e com base nos esclarecimentos prestados e nas discussões sobre as matérias constantes da
Ordem do Dia, os Senhores Conselheiros, por unanimidade dos presentes e com a abstenção
dos legalmente impedidos, registraram suas manifestações e deliberações da seguinte forma:
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(1) Tomaram conhecimento das atividades desenvolvidas pelo Comitê de Auditoria
Estatutário (“CAE”), na reunião realizada em 3 de novembro de 2020, conforme relatado pelo
Sr. Gesner José de Oliveira Filho, Coordenador do CAE.
(2) Tomaram conhecimento do Relatório Financeiro Trimestral (“ITRs”) da Companhia,
relativo ao 3º trimestre de 2020, encerrado em 30 de setembro de 2020, conforme as
informações fornecidas pela administração da Companhia e pelos auditores independentes
da Companhia, Ernst & Young Auditores Independentes S/S (“EY”). O referido relatório foi
objeto de revisão limitada pelos auditores independentes.
(3) Rerratificaram os termos e condições, aprovados pelo Conselho de Administração da TIM
Participações S.A. em 7 de novembro de 2017, para participação da Companhia em projeto
junto à Prefeitura de São Paulo, no âmbito do Edital 02/2017_SMG.GAB, conforme material
apresentado e que fica arquivado na sede da Companhia, ficando, desde já, ratificada e
aprovada a prática de todos os atos e/ou a celebração de todos e quaisquer documentos e
contratos que se façam necessários para o cumprimento da presente deliberação.
(4) Tomaram conhecimento sobre a execução de determinadas obrigações derivadas do
Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, firmado entre a Companhia e a Agência Nacional
de Telecomunicações - ANATEL, nos termos e condições aprovados por este Conselho, em
reunião realizada em 19 de junho de 2020.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião pelo tempo necessário
à lavratura desta ata na forma de sumário que, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme,
aprovada e assinada por todos os Conselheiros participantes.
Certifico que a presente ata é cópia fiel da versão original lavrada em livro próprio.
Rio de Janeiro (RJ), 3 de novembro 2020.
JAQUES HORN
Secretário da Mesa
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