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BBTUR Viagens e Turismo Ltda. 

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO CONSULTIVO 

CAPÍTULO I - OBJETO 

Art. 1º O presente Regimento Interno disciplina o funcionamento do Conselho Consultivo 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 COMPETÊNCIAS  

Art. 2º O Conselho Consultivo da BBTUR Viagens e Turismo Ltda. é o órgão de administração que 
fixa a orientação geral dos negócios da sociedade. 

Art. 3º  O Conselho Consultivo tem, na forma prevista em Lei e no Contrato Social, atribuições 
estratégicas, orientadoras, eletivas e fiscalizadoras, não abrangendo funções operacionais ou 
executivas. 

Art. 4º Conforme definido no Contrato Social da BBTUR Viagens e Turismo Ltda., o Conselho 
Consultivo será composto por pessoas naturais, eleitas pela Reunião de Sócios e por ela 
destituíveis a qualquer tempo, e terá 5 (cinco) membros com prazo de gestão unificado de 2 
(dois) anos, dentre os quais 1 (um) Presidente e 1 (um) Vice-Presidente, sendo permitidas até 
3 (três) reconduções consecutivas.  

§ 1º O prazo de gestão estender-se-á até a investidura dos novos membros. 

§ 2º A composição do Conselho Consultivo da Sociedade deverá obedecer às seguintes 
disposições: 

I - 1 (um) dos membros do Conselho Consultivo será indicado pelo Ministro de Estado do 
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; e 

II - 04 (quatro) membros escolhidos pelo Brasilian American Merchant Bank (BAMB) e pelo 
Banco do Brasil S.A.. 

§ 3º O Presidente e o Vice-Presidente do Conselho Consultivo serão eleitos na forma da 
legislação vigente, dentre os membros do Conselho Consultivo indicados na forma do inciso II 
do § 2º. 

§ 4º Quando eleitos, os membros do Conselho Consultivo deverão firmar Termo de 
Confidencialidade com a Sociedade, garantindo, durante e após o prazo de atuação, a não 
divulgação de qualquer informação que tem ou terá acesso no exercício de suas funções no 
Conselho Consultivo, que não esteja publicamente disponível, salvo no cumprimento de suas 
obrigações legais. 

Art. 5º Os membros do Conselho Consultivo serão investidos em seus cargos mediante assinatura 
de termo de posse no livro de atas do colegiado, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, 
contados a partir da eleição ou nomeação. 

Art. 6º Perderá o cargo, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, o membro do Conselho 
Consultivo que deixar de comparecer, com ou sem justificativa, a 3 (três) reuniões ordinárias 
consecutivas ou a 4 (quatro) reuniões ordinárias alternadas durante o prazo de atuação. 

Art. 7º  Compete ao Conselho Consultivo, dentre outras atribuições previstas na Lei nº 6.404/76, na 
Lei nº 13.303/16 e no seu respectivo Decreto regulamentador e nas demais normas 
aplicáveis 
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I -  designar, nomear e destituir os membros da Diretoria da Sociedade, bem como fixar 

suas respectivas remunerações; 

II -  fixar a orientação geral dos negócios da Sociedade, a ser executada pela Diretoria; 

III -  autorizar a Diretoria a praticar os atos para os quais necessite de poderes especiais; 

IV -  fiscalizar a gestão dos Diretores; 

V -  manifestar-se sobre o relatório e as contas da Diretoria, as demonstrações financeiras 

e a proposta de destinação do resultado do exercício; 

VI -  convocar os Sócios, quando julgar conveniente, para tomarem decisões que lhes 

competir; 

VII -  escolher e destituir auditores independentes; 

VIII -  avaliar a adequação do ambiente de controles internos da Sociedade, inclusive 

sistemas de processamento eletrônico de dados e de gerenciamento de riscos, 

monitorando as medidas adotadas pela Diretoria para mitigação e saneamento de 

eventuais deficiências detectadas; 

IX -  aprovar a política de gerenciamento de riscos, incluindo os graus de riscos, e os 

limites de exposição por tipos de riscos; 

X -  deliberar acerca do orçamento, das estratégias corporativas, dos planos e, ainda, das 

políticas gerais e específicas da Sociedade considerando que na definição e revisão 

de políticas, o Conselho Consultivo observará e cumprirá as leis, as normas e 

regulamentações aplicáveis à Sociedade e seus negócios, bem como os 

regulamentos internos e os riscos associados; 

XI -  zelar pelo cumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis à Sociedade e 

seus negócios, bem como eventuais acordos de quotistas, os regulamentos internos 

e os riscos associados; 

XII -  assegurar a existência de mecanismo destinado ao acolhimento de reclamações, 

denúncias e sugestões das partes interessadas e, se for o caso, requerer aos órgãos 

de administração, que adotem as providências necessárias para sua efetivação; 

XIII -   tomar conhecimento das principais denúncias em que a Sociedade seja parte; 

XIV -  analisar os relatórios emitidos pela auditoria independente, podendo lhe solicitar 

esclarecimentos ou informações, ou a apuração de fatos específicos; 

XV -  aprovar as condições e regras para celebração de contratos ou negócios entre a 

Sociedade e quaisquer dos Sócios ou partes relacionadas, verificando se foram 

conduzidas dentro dos parâmetros de mercado e exigindo que estejam claramente 

refletidas nos relatórios da organização; 

XVI -  acompanhar e avaliar as informações fornecidas pela área jurídica sobre os principais 

processos administrativos e judiciais nos quais a Sociedade seja parte, especialmente 

quanto ao risco e provisões realizadas e a realizar; 

XVII -  aprovar seu Regimento Interno e decidir sobre a criação, extinção e o funcionamento 

de comitês no âmbito do próprio Conselho Consultivo;  

XVIII -  aprovar os Regimentos Internos dos comitês de assessoramento a ele vinculados, 

bem como o Regimento Interno da Diretoria; 

XIX -  aprovar e fiscalizar o cumprimento das metas e resultados específicos a serem 

alcançados pelos membros da Diretoria; 

XX -  manifestar sobre remuneração dos membros da Diretoria e participação nos lucros da 

Sociedade; 

XXI -  conceder afastamento e licença ao Presidente da Sociedade e deliberar sobre sua 

substituição;  

XXII -  deliberar sobre os casos omissos neste Contrato Social, limitado a questões de 

natureza estratégica de sua competência; 

XXIII -  aprovar o Regulamento de Licitações;  
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XXIV -  criar comitês de suporte ao Conselho Consultivo para aprofundamento dos estudos 

de assuntos estratégicos, de forma a garantir que a decisão a ser tomada pelo 

Colegiado seja tecnicamente bem fundamentada; e 

XXV -  conceder autorização à Diretoria Executiva para alienação de bens imóveis do ativo 

permanente, constituição de ônus reais, prestação de garantias a obrigações de 

terceiros, inclusive fiança e aval ou prática de quaisquer outros atos que exorbitem da 

administração ordinária ou os que a lei exija poderes especiais. 

§ 1º A Estratégia Corporativa da Sociedade será fixada para um período de 5 (cinco) 
anos, devendo ser revista anualmente. O Plano de Negócios será fixado para o exercício 
anual seguinte. 

§ 2º A fiscalização da gestão dos membros da Diretoria Executiva, de que trata a Lei nº 
6.404/76, poderá ser exercida isoladamente por qualquer conselheiro, o qual terá acesso aos 
livros e papéis da BBTUR Viagens e Turismo Ltda. e às informações sobre os contratos 
celebrados ou em vias de celebração e quaisquer outros atos que considere necessários ao 
desempenho de suas funções, podendo requisitá-los, diretamente, a qualquer membro da 
Diretoria Executiva. As providências daí decorrentes, inclusive propostas para contratação de 
profissionais externos, serão submetidas à deliberação do Conselho Consultivo. 

§ 3º Na hipótese de impedimento temporário que impossibilite o respeito ao número 
mínimo de Conselheiros, será imediatamente convocada uma Reunião de Sócios para a 
eleição de membros que permitam o devido funcionamento do Conselho. 

Art. 8º  Compete ao Presidente do Conselho: 

I - convocar e presidir as reuniões do Conselho; 

II - decidir, ad referendum do Conselho, sobre matérias que exijam solução urgente; 

III - assegurar a eficácia e o bom desempenho do órgão; 

IV - preparar, assistido pelo secretário, a pauta das reuniões; 

V - coordenar o processo de avaliação de desempenho do Conselho e da Diretoria 
Executiva, e individualmente, dos membros de cada um desses órgãos. 

Art. 9º Compete ao Vice-Presidente substituir o Presidente do Conselho nos casos de ausência ou 
vacância do cargo; 

§ 1º Em caso de ausência ou de impedimento temporário simultâneo do Presidente do 
Conselho e do Vice-Presidente, os Conselheiros remanescentes indicarão, entre os demais 
membros, aquele que exercerá suas funções interinamente; 

§ 2º Em caso de ausência ou impedimento temporário de qualquer membro do Conselho, 
este deverá funcionar com os demais membros, desde que respeitado o número mínimo de 
conselheiros. Na hipótese de impedimento temporário que impossibilite o respeito ao número 
mínimo de Conselheiros, será imediatamente convocada uma Reunião de Sócios para a 
eleição de membros que permitam o devido funcionamento do Conselho. 

Art. 10. Compete a todos os conselheiros o desempenho das atribuições definidas em Lei, no 
Contrato Social e neste Regimento. 

CAPÍTULO III - DEVERES E OBRIGRAÇÕES 

Art. 11. É obrigação de todo Conselheiro, além daquelas previstas em lei e das que a regulamentação 
aplicável e o Contrato Social lhes impuserem:  

I - comparecer às reuniões do Conselho previamente preparado, com o exame dos 
documentos disponibilizados e delas participar ativa e diligentemente; 
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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 de conselheiro, sob pena de responder pelo ato que contribuir para sua 
indevida divulgação; 

III - abster-se de intervir, isoladamente ou em conjunto com terceiro, em quaisquer 
negócios com a Sociedade, suas controladas e coligadas, seu acionista controlador e 
ainda entre a Sociedade e sociedades controladas e coligadas dos administradores e 
do acionista controlador, assim como outras sociedades que com qualquer dessas 
pessoas integre o mesmo grupo de fato ou de direito, salvo mediante aprovação prévia 
e específica do Conselho; 

IV - 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; 

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

CAPÍTULO IV – REUNIÕES 

Art. 12. O Conselho Consultivo reunir-se-á, bimestralmente, em sessão ordinária e, 
extraordinariamente, sempre que necessário, com a presença de, no mínimo, 03 (três) membros. 

§ 1º Fica facultada eventual participação dos Conselheiros na reunião, por telefone, 
videoconferência, ou outro meio de comunicação que possa assegurar a participação efetiva 
e a autenticidade do seu voto, que será considerado válido para todos os efeitos legais e 
incorporado à ata da referida reunião. 

§ 2º No início de cada exercício, o Presidente do Conselho Consultivo deve propor o 
calendário anual de reuniões ordinárias do Conselho. Na primeira reunião, serão, no mínimo, 
deliberados: 

a) o calendário anual de reuniões ordinárias; 

b) os programas anuais de dispêndios e de investimentos. 

Art. 13. O Conselho Consultivo delibera por maioria de votos dos membros presentes, prevalecendo, 
em caso de empate, o voto do Presidente do Conselho, ou do seu substituto no exercício das 
funções. 

Art. 14. As reuniões do Conselho, ordinárias e extraordinárias, somente se instalarão com a presença 
da maioria dos membros em exercício e suas deliberações serão tomadas de acordo com o 
estabelecido no Art. 13 deste Regimento.  

Art. 15. A pauta das reuniões será aprovada pelo Presidente e distribuída aos participantes com 
antecedência mínima de 5 (cinco) dias, acompanhada de todos os documentos 
indispensáveis à apreciação dos assuntos nela incluídos. 

§ 1º  Devem ficar à disposição dos demais membros do Conselho Consultivo documentos 
referentes aos assuntos cuja inclusão em pauta eventualmente não tenha sido aprovada.  

§ 2º No ato de convocação serão disponibilizadas aos Conselheiros: 

a) pauta da reunião e cópia da ata da reunião anterior; 

b) cópias dos documentos constantes da pauta. 

§ 3º Em casos de urgência, reconhecida por unanimidade dos membros do Conselho 
Consultivo, poderão ser submetidos à discussão e votação documentos não incluídos na 
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pauta. 

§ 4º Serão admitidos como extrapauta assuntos considerados urgentes e autorizados pelo 
Presidente ou Vice-Presidente, nos termos do § 3º deste artigo. 

Art.16. Dos trabalhos e deliberações será lavrada ata devidamente assinada pelos Sócios 
participantes da Reunião e pelo secretário. 

§ 1º  Os votos dissidentes e as abstenções serão registrados em ata.  

§ 2º As atas serão lavradas com indicação do número de ordem, data e local, 
Conselheiros presentes e relatos dos trabalhos e deliberações tomadas. 

§ 3º Terão caráter confidencial e de conhecimento restrito aos membros do Conselho 
Consultivo e aos participantes das reuniões, todas as matérias em pauta, observado disposto 
na Lei 6.404/76, na Lei 13.303/16 e demais normas aplicáveis. 

§ 4º Encerrada a reunião, a Secretaria enviará minuta da ata aos membros presentes, que 
terão prazo de dois dias úteis para exame e indicação de eventuais correções. 

§ 5º Findo esse prazo, a ata original será encaminhada para assinatura até 30 dias 
contados a partir da reunião. 

Art. 17. O desenvolvimento dos trabalhos nas reuniões terá a seguinte sequência: 

I - verificação da existência de quórum; 

II - lavratura da ata para consignar eventual inexistência de quórum; 

III - leitura, votação e assinatura da ata da reunião anterior; 

IV - comunicações do Presidente e dos Conselheiros; 

V - exame de pendências; 

VI - discussão e votação dos assuntos em pauta; 

VII - outros assuntos de interesse geral. 

Art. 18. Na discussão dos relatórios e pareceres, o Presidente concederá a palavra aos Conselheiros 
que a solicitarem, podendo estes, durante a discussão, formular requerimentos verbais ou 
escritos, solicitando providências para a instrução do assunto em debate. 

Art. 19. O Conselheiro que não se julgar suficientemente esclarecido sobre a matéria poderá pedir 
vista do documento ou adiamento da discussão, desde que antes de iniciada a votação. 

Parágrafo único. O prazo de vista será concedido até no máximo a reunião seguinte. 

CAPÍTULO V – AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO 

Art. 20. O Conselho realizará anualmente a avaliação formal do seu próprio desempenho, da 
Diretoria, dos comitês de assessoramento e da auditoria interna e, ao final de cada semestre, 
o desempenho do Presidente da Sociedade – observado que o processo de avaliação de 
desempenho, no caso da Diretoria e membros de comitês, será realizado de forma individual 
e coletiva, conforme procedimentos previamente definidos pelo próprio Conselho Consultivo, 
devendo ser avaliados na forma prevista na legislação, admitida a avaliação por órgão 
competente da controladora direta. 
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CAPÍTULO VI - SECRETARIA E ASSESSORAMENTO AO CONSELHO 

Art. 21. O Conselho Consultivo disporá de uma secretaria, a quem competirá: 

I - comunicar a convocação das reuniões do Conselho; 

II - adotar as providências para atendimento a pedidos de informação formulados por 
membros do Conselho Consultivo; 

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

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

V - lavrar as atas das reuniões e distribuí-las, por cópia, aos conselheiros, quando 
solicitado; 

VI - expedir e receber documentação pertinente ao Conselho; 

VII - preparar as correspondências a serem assinadas pelo Presidente e demais membros 
do Conselho; 

VIII - tomar as providências de apoio administrativo ao Conselho, necessárias ao 
cumprimento das disposições deste Regimento e da legislação em vigor; 

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

X - proceder a todos os demais atos necessários ao funcionamento do Conselho, podendo 
emitir certidões, extratos, cópias de atas e outros. 

CAPÍTULO VII - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 22. Caberá ao Conselho Consultivo dirimir quaisquer dúvidas acaso existentes neste Regimento, 
bem como promover as modificações que julgar necessárias. 

Art. 23. Os casos omissos relativos a este Regimento Interno serão submetidos, avaliados e 
decididos pelo Conselho Consultivo, em reunião própria. 

 


