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BBTUR Viagens e Turismo Ltda. 

REGIMENTO INTERNO DA DIRETORIA EXECUTIVA 

CAPÍTULO I - OBJETO 

Art. 1º  O presente Regimento Interno disciplina o funcionamento da Diretoria Executiva e seu 
relacionamento com os demais órgãos sociais, observadas as disposições do Contrato Social 
da BBTUR Viagens e Turismo Ltda., da Lei nº 6.404/76, da Lei nº 13.303/16 e do Decreto nº 
8.945/16, as demais normas e regulamentos aplicáveis e as boas práticas de governança 
corporativa. 

CAPÍTULO II – CONCEITUAÇÃO, COMPOSIÇÃO E COMPETÊNCIA 

Art. 2º A Diretoria Executiva é o órgão deliberativo responsável pela administração da BBTUR 
Viagens e Turismo Ltda. 

§ 1º Conforme definido no Contrato Social, a Diretoria Executiva é composta por 1 (um) 
Presidente e até 2 (dois) Diretores, designados pelo Conselho Consultivo, necessariamente 
entre pessoas do quadro de funcionários da ativa do Banco do Brasil S.A. 

§ 2° Os eleitos para a Diretoria Executiva terão prazo de gestão unificado de 2 (dois) anos, 
sendo permitidas até 3 (três) reconduções consecutivas, observando, além do disposto na Lei 
nº 13.303/16 e no seu respectivo Decreto regulamentador, e demais normas aplicáveis, em 
especial o que segue: 

I - é considerada recondução a eleição de Diretor para atuar em outra Diretoria da 
Sociedade; 

II - uma vez realizada a eleição, o prazo de gestão estender-se-á até a investidura dos  
novos membros; 

III - os termos de nomeação, recondução e da destituição dos administradores devem ser 
averbados no registro competente; 

IV - no prazo do caput serão considerados os períodos anteriores de gestão ocorridos há 
menos de dois anos e a transferência de Diretor para outra Diretoria. 

Art. 3º  No caso de afastamento temporário ou no interstício até a posse daquele que vier a ser 
nomeado ou eleito para preencher o cargo vago, os membros da Diretoria Executiva serão 
substituídos, mediante acumulação de cargos. Na eventualidade de afastamento do 
Presidente, até 15 (quinze) dias, este indicará, dentre os demais Diretores, o seu substituto. 
Se o afastamento for superior a 15 (quinze) dias consecutivos, caberá ao Presidente do 
Conselho Consultivo a indicação. 

Art. 4º Compete à Diretoria Executiva cumprir e fazer cumprir o Contrato Social, as deliberações da 
Reunião de Sócios e do Conselho Consultivo e exercer as atribuições definidas por este 
Conselho, observando os princípios de boas práticas de governança corporativa, e, também, 
o disposto na Lei 6.404/76, na Lei 13.303/16 e no seu respectivo Decreto regulamentador, 
demais normas aplicáveis e neste Regimento Interno. 

Art. 5º Compete a cada um dos membros da Diretoria Executiva cumprir e fazer cumprir o Contrato 
Social, as deliberações da Reunião de Sócios e do Conselho Consultivo e as decisões 
colegiadas da Diretoria Executiva, observando os princípios de boas práticas de governança 
corporativa, e, também, o disposto na Lei 6.404/76, Lei 13.303/16 e seu respectivo Decreto 
regulamentador, demais normas aplicáveis e neste Regimento Interno. 
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CAPÍTULO III – DEVERES  

Art. 6º É dever de todo membro da Diretoria Executiva, além daqueles previstos em lei e dos que a 
regulamentação aplicável e o Contrato Social impuserem: 

I - comparecer às reuniões previamente preparado, tendo examinado os documentos 
disponibilizados, e delas participar ativa e diligentemente; 

II - manter sigilo sobre toda e qualquer informação da Sociedade a que tiver acesso em 
razão do exercício do cargo, bem como exigir o mesmo tratamento sigiloso dos 
profissionais que lhe prestem assessoria, utilizando-a somente para o exercício de suas 
funções, sob pena de responder pelo ato que contribuir para sua indevida divulgação; 

III - declarar, previamente à deliberação, que, por qualquer motivo, tem interesse particular 
ou conflitante com o da Sociedade quanto à determinada matéria submetida à sua 
apreciação, abstendo-se de sua discussão e voto; 

IV - zelar pela adoção das boas práticas de governança corporativa pela Sociedade. 

CAPÍTULO IV – REUNIÕES 

Art. 7º A Diretoria Executiva reunir-se-á, por convocação do Presidente, sempre que os interesses 
sociais o exigirem, sendo necessária a presença de, no mínimo, 2 (dois) de seus membros, 
dentre os quais o Presidente, efetivo ou substituto no exercício do cargo.  

§ 1º As deliberações exigem a aprovação de, no mínimo, 2 (dois) membros da Diretoria 
Executiva. 

§ 2º Fica facultada a participação dos membros nas reuniões por telefone, 
videoconferência, ou outro meio de comunicação que possa assegurar a participação efetiva 
e autêntica. 

Art. 8º A pauta das reuniões será aprovada pelo Presidente ou, na sua ausência ou impedimento, 
pelo substituto no exercício do cargo, e distribuída aos participantes. 

§ 1º Os assuntos a serem incluídos na pauta e respectivos documentos serão entregues 
na Secretaria Executiva em via original, com antecedência mínima de três dias úteis da data 
da reunião. 

§ 2º A pauta será encaminhada aos participantes, por qualquer meio apto a comprovar 
seu recebimento, com antecedência mínima de dois dias úteis da data da reunião. 

Art. 9º. Serão admitidos como extrapauta assuntos autorizados pelo Presidente ou substituto no 
exercício do cargo nos termos do Art. 7º. 

Art. 10. Os assuntos tratados e as decisões tomadas serão obrigatoriamente registrados no livro 
próprio, observadas as prescrições legais e normativas. 

§ 1º Terão caráter confidencial, de conhecimento restrito aos membros do Colegiado e 
aos participantes das reuniões, todas as matérias em pauta, observadas as disposições 
legais e normativas aplicáveis. 

§ 2º O acesso de pessoas não integrantes da Diretoria Executiva, ou de não participantes, 
às matérias confidenciais tratadas nas reuniões poderá ser concedido mediante autorização 
expressa do Presidente, desde que no estrito interesse da Sociedade. 

§ 3º Após elaboração, as atas serão encaminhadas para assinatura dos membros 
presentes na reunião. 
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CAPÍTULO V – SECRETARIA E ASSESSORAMENTO À DIRETORIA EXECUTIVA 

Art. 11. A Diretoria Executiva disporá de uma secretaria, a quem competirá: 

I - exercer a secretaria das reuniões; 

II - organizar, sob a orientação do Presidente, a pauta dos assuntos a serem tratados em 
cada reunião, reunindo os documentos necessários; 

III - distribuir a pauta e a documentação e anotar as deliberações para consignação em ata; 

IV - lavrar as atas das reuniões, que serão registradas em livro próprio, e distribuí-las, por 
cópia, aos membros da Diretoria Executiva, quando solicitado; 

V - expedir e receber a documentação pertinente à Diretoria Executiva; 

VI - preparar as correspondências a serem assinadas pelo Presidente e demais membros da 
Diretoria Executiva; 

VII - tomar as providências de apoio administrativo à Diretoria Executiva, necessárias ao 
cumprimento das disposições deste Regimento, do Contrato Social e das normas 
aplicáveis; 

VIII - providenciar a convocação dos membros da Diretoria Executiva para as reuniões, nos 
termos do art. 8º deste Regimento; 

IX - providenciar passagens, hospedagem, transporte e solicitar o ressarcimento de 
despesas necessárias aos deslocamentos, a serviço, dos membros da Diretoria 
Executiva; 

X - informar aos membros da Diretoria Executiva sobre a tramitação de processos colocados 
em diligência; 

XI - proceder a todos os demais atos necessários ao funcionamento da Diretoria Executiva, 
podendo, inclusive, emitir certidões, extratos, cópias das atas, declarações e outros. 

CAPÍTULO VI – DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 12. As omissões e dúvidas de interpretação deste Regimento Interno serão resolvidas pelo 
Conselho de Consultivo. 

Brasília (DF), 22 de junho de 2018. 


