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CAPÍTULO I – DO CONSELHO FISCAL 

Seção I – Da finalidade 

Art. 1°. O presente regimento interno tem por finalidade estabelecer normas 
para o funcionamento do Conselho Fiscal da BB Turismo, definindo suas 
responsabilidades e atribuições. 

 §1º. O Conselho Fiscal reger-se-á pelos seguintes princípios: 

 I – Da legalidade; 

 II – Do sigilo da informação; 

 III – Da moralidade e da ética;  

 IV – Da transparência; 

 V – Da eficiência processual; 

 VI – Da equidade; e, 

 VII – Da prestação de contas. 

 §2º. A atuação do Conselho Fiscal é verificada pelo atendimento dos 
negócios, por opiniões, por recomendações, pela elaboração de pareceres técnicos, 
pela fiscalização das contas e atos da administração, bem como através do 
recebimento de denúncia. 

Seção II – Do funcionamento e da composição 

Art. 2º. O Conselho Fiscal da BB Turismo funcionará de modo permanente, 
constituído por 3 (três) membros efetivos e igual número de suplentes, eleitos pela 
Reunião dos Sócios, para mandato de 1 (ano), sendo permitida a reeleição. 

§1º. Cabe ao Tesouro Nacional a indicação de 1 (um) membro efetivo e 
respectivo suplente. Os demais membros do Conselho Fiscal são integrantes do 
quadro de funcionários da ativa do Banco do Brasil S.A., e indicados pelos sócios. 

§2º. O Conselho Fiscal elegerá, dentre os seus membros, o seu Presidente, 
que assumirá o cargo na primeira reunião em que se instalar. 

§3º. A função do membro do Conselho Fiscal é indelegável. 

§4º. Sem prejuízo das normas legais e regulamentares aplicáveis, as 
atividades do Conselho Fiscal serão regidas pelo Contrato Social da Empresa e por 
este Regimento Interno. 

Seção III – Da investidura e posse 

Art. 3°. Os membros do Conselho Fiscal são eleitos pela Reunião dos Sócios 
e investidos nos cargos a partir da data de assinatura do termo de posse. 
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§ 1º. No ato da posse, o integrante do Conselho Fiscal apresentará: 

     I – Informações cadastrais constantes no documento “Informações cadastrais 
do Conselho Fiscal”; 

     II – Termo de posse constante no documento “Termo de Posse”; e 

     III – Declaração de bens e renda do último exercício, que pode ser entregue 
das seguintes formas: 

a) Acessada diretamente da base de dados do Imposto de Renda 

Pessoa Física (IRPF) da Receita Federal do Brasil (RFB), mediante 

autorização por escrito; ou 

b) Apresentada à BBTUR por meio de formulário em papel: 

Declaração de Bens e Rendas. 

§ 2º. A posse no cargo está condicionada à entrega da referida Declaração ou 
à Autorização de Acesso à Base do IRPF da RFB, sob pena de nulidade do ato de 
indicação. 

Art. 4°. Os membros do Conselho Fiscal elegerão o seu Presidente, com o 
voto de, no mínimo, a maioria simples dos seus membros. 

Art. 5°. Os conselheiros fiscais deverão manter seus dados pessoais 
atualizados junto à BB Turismo e, ainda, prestar as declarações exigidas pela 
legislação e regulamentação vigentes. 

Seção IV – Dos impedimentos, das vagas e das substituições 

Art. 6º. No caso de renúncia do cargo, falecimento ou impedimento de 
membro efetivo do Conselho Fiscal, este será substituído pelo seu respectivo 
suplente, até que seja eleito o novo membro. 

Seção V – Da remuneração 

Art. 7º. Os membros do Conselho Fiscal, em exercício, perceberão uma 
remuneração mensal, equivalente a 10% (dez por cento) da média remuneratória 
que for atribuída mensalmente aos membros da Diretoria. 

Parágrafo Único. A remuneração só será devida ao membro suplente do 
Conselho Fiscal em caso de substituição do titular. 

Seção VI – Dos objetivos 

Art. 8º. Cumprir o disposto no Contrato Social e as deliberações da Reunião 
dos Sócios. 

Art. 9º. Verificar o cumprimento dos deveres legais e estatutários e defender 
os interesses da Empresa e dos acionistas 
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Seção VII – Das competências 

Art. 10º. Compete ao Conselho Fiscal, além de outras matérias previstas em 
Lei: 

     I – Examinar, pelo menos trimestralmente, os livros e papéis da Sociedade e 
o estado da caixa e da carteira, devendo os administradores ou liquidantes prestar-
lhes as informações solicitadas. 

     II – Lavrar no livro de atas e pareceres do Conselho Fiscal o resultado dos 
exames referidos na alínea anterior. 

     III – Exarar no mesmo livro e apresentar à reunião anual dos Sócios parecer 
sobre os negócios e as operações sociais do exercício a que se referirem, tomando 
por base o balanço patrimonial e o de resultado econômico. 

     IV – Denunciar os erros, fraudes ou crimes apurados, sugerindo providências 
úteis à Sociedade. 

     V – Convocar a reunião de Sócios, se a Diretoria retardar por mais de trinta 
dias a sua convocação anual, ou sempre que ocorram motivos graves e urgentes. 

     VI – Praticar, durante o período da liquidação da Sociedade, os atos a que se 
refere neste artigo, tendo em vista as disposições especiais reguladoras da 
liquidação. 

     VII – Fiscalizar a gestão da Diretoria e os atos do Conselho Consultivo, 
verificando o cumprimento dos seus deveres legais. 

     VIII – Examinar a qualquer tempo, os livros e papéis da Sociedade. 

     IX – Solicitar informações sobre os contratos celebrados, ou em via de 
celebração, e quaisquer outros atos de administração. 

 X – Definir plano de trabalho anual, a ser aprovado na primeira reunião do 
Conselho Fiscal após a Reunião de Sócios, contendo matérias relacionadas à 
função de fiscalização, de caráter geral e específico da empresa, podendo ser 
alterado ao longo de sua vigência pela concordância da maioria de seus membros. 

 XI – Estabelecer sistema de avaliação anual, de acordo com o qual o 
Conselho Fiscal fará a avaliação de seu desempenho, levando-se em conta a 
execução do plano de trabalho e visando aprimorar suas funções, devendo a 
metodologia adotada ser previamente aprovada pelos Conselheiros. A autoavaliação 
será realizada até o mês de março do exercício seguinte à aprovação do plano de 
trabalho. 

Seção VIII – Das atribuições 

Art. 11º. São atribuições do Presidente do Conselho Fiscal: 

     I – Presidir as reuniões do Conselho, comunicando aos Conselheiros a pauta 
de assuntos, nos termos deste Regimento. 
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     II – Orientar e conduzir a reunião, dando encaminhamento às questões de 
ordem suscitadas durante os trabalhos. 

     III – Assinar e receber as correspondências oficiais do Conselho. 

     IV – Requisitar para exame livros, documentos e/ou informações, necessários 
ao desempenho das funções do Conselho. 

     V – Autorizar nas reuniões, consultados os demais integrantes do conselho, a 
presença de pessoas que, por si ou por entidades que representem, possam prestar 
esclarecimentos pertinentes às matérias em pauta. 

VI – Cumprir e fazer cumprir este Regimento Interno, as decisões do 
Conselho e as disposições legais ou regulamentares inerentes à atuação do 
Conselho. 

Art. 12º. São atribuições de cada membro do Conselho Fiscal: 

     I – Participar das reuniões do Colegiado. 

     II – Examinar matérias que lhe forem atribuídas, emitindo pareceres sobre 
elas. 

     III – Solicitar à Diretoria da BB Turismo informações, esclarecimentos e 
documentos para verificação, quando necessários. 

     IV – Responder pelos danos resultantes de omissão no cumprimento de seus 
deveres e de atos praticados com culpa ou dolo, ou com violação da lei, do Contrato 
Social ou deste Regimento. 

V – Exercer suas funções no exclusivo interesse da BB Turismo e de seus 
Sócios. 

CAPÍTULO II – DAS NORMAS DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO FISCAL 

Seção I – Das reuniões 

Art. 13º. O Conselho Fiscal se reunirá em sessão ordinária trimestralmente e 
extraordinariamente, sempre que necessário, conforme disposto na Cláusula 30 do 
Contrato Social da BB Turismo. 

§1º. Além dos membros do Conselho Fiscal, outras pessoas poderão ser 
convidadas a participar das reuniões, sem direito a voto. 

§2º. Excepcionalmente, serão admitidas reuniões por meio de teleconferência, 
videoconferência ou outros meios de comunicação, e tal participação será 
considerada presença pessoal em referida reunião. Os membros do Conselho Fiscal 
que participarem remotamente da reunião deverão expressar seus votos por meio de 
carta, fac-símile ou correio eletrônico que identifique de forma inequívoca o 
remetente. 
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§3º. No início dos trabalhos, o Presidente informará a ordem das matérias a 
serem examinadas, levando em consideração as seguintes prioridades: 

     I – Urgência ou prazo de decisão; 

     II – Assuntos não examinados ou deliberados em reunião anterior; e 

     III – Assuntos ordinários. 

Art. 14º. Em casos de urgência, reconhecida pelo Presidente do Conselho 
Fiscal e com a concordância de todos os membros, poderão ser submetidos à 
discussão e votação outros assuntos não incluídos na pauta da reunião. 

Art. 15º. Os membros efetivos deverão ser substituídos, nos seus 
impedimentos, pelos respectivos suplentes. 

Art. 16º. As reuniões deverão ser convocadas com antecedência mínima de 5 
(cinco) dias da data prevista para sua realização. 

Art. 17º. No ato de convocação, serão remetidas aos integrantes do Conselho 
Fiscal: 

     I – Cópia da ata da reunião anterior; 

     II – Pauta da reunião; 

    III – Cópia da documentação dos processos constantes da pauta da reunião; 

    IV – Outros documentos, a critério da Diretoria Executiva. 

Art. 18º. As reuniões serão realizadas na sede da BB Turismo, podendo, 
também e excepcionalmente, ocorrerem em outro local. 

Art. 19º. As reuniões do Conselho Fiscal serão realizadas com a presença de 
no mínimo a maioria de seus membros e as decisões serão sempre tomadas por 
maioria dos presentes. 

Art. 20º. Ao final da reunião será lavrada ata com indicação do seu número de 
ordem, data, local, participantes presentes, relato dos trabalhos e das deliberações 
do Conselho. 

Seção II – Do assessoramento 

Art. 21º. O Conselho Fiscal será assessorado em suas reuniões para registro 
dos trabalhos.  

Art. 22º. A atividade de assessoramento compreende as seguintes 
atribuições: 

     I – Distribuir a pauta e a documentação; 

I – Acompanhar as reuniões; 

     II – Anotar as deliberações e pronunciamentos para consignação em ata. 
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Seção III – Dos deveres e responsabilidades 

Art. 23º. Os membros do Conselho Fiscal no exercício de seus mandatos 
devem: 

     I – Exercer as suas funções no exclusivo interesse da BB Turismo; 

     II – Servir com lealdade a BB Turismo e manter sigilo sobre os seus negócios; 

            III – Fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos administradores e 
verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários. 

            Parágrafo Único. O Conselho Fiscal, a pedido de qualquer dos seus 
membros, solicitará aos órgãos de administração esclarecimentos ou informações, 
desde que relativas à sua função fiscalizadora, assim como à elaboração de 
demonstrações financeiras ou contábeis especiais. 

CAPÍTULO III – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 24º. Os membros do Conselho Fiscal respondem pelos danos resultantes 
de omissão no cumprimento de seus deveres e de atos praticados com culpa ou 
dolo, ou com violação da lei, do contrato ou deste Regimento. 

Parágrafo Único. O membro do Conselho Fiscal não será responsável pelos 
atos ilícitos de outros membros, salvo se com eles for conivente ou se concorrer 
para a prática do ato. 

Art. 25º. O Conselho Fiscal é responsável por assegurar que as escriturações 
contábeis retratem a verdadeira situação econômico-financeira da sociedade, com 
base em pareceres e verificações realizadas pela Auditoria Independente. 

Art. 26º. A responsabilidade dos membros do Conselho Fiscal por omissão no 
cumprimento de seus deveres é solidária, mas dela se exime o membro dissidente 
que fizer consignar sua divergência em ata de reunião do órgão e comunicar aos 
órgãos da Administração e à Reunião dos Sócios. 

Art. 27º. Somente poderão ser eleitas para compor o Conselho Fiscal 
pessoas naturais brasileiras, residentes no país, diplomadas em curso de nível 
superior ou que tenham exercido, por prazo mínimo de três anos, cargo de 
administrador de empresas. 

Art. 28º. Não poderão ser eleitas para o Conselho Fiscal as pessoas 
impedidas por lei especial ou condenadas por crime falimentar, por suborno, 
concussão e peculato, crimes contra a economia popular, a fé pública ou a 
propriedade, por prevaricação, e à pena criminal que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos, bem como os membros de órgão de 
administração, empregados da BB Turismo, e o cônjuge ou parente, até terceiro 
grau, de administrador da Empresa. 
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Art. 29º. Aos membros do Conselho Fiscal é vedada a participação em 
qualquer órgão de administração ou conselho de outras empresas concorrentes da 
BB Turismo. 

Art. 30º. Cabe ao Conselho Fiscal dirimir as dúvidas sobre matérias 
eventualmente não reguladas neste Regimento, bem como promover as 
modificações que julgar necessárias e deliberar sobre casos omissos. 
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