Competências do Banco do Nordeste

O Banco do Nordeste do Brasil S.A. é uma instituição financeira múltipla
criada pela Lei Federal nº 1649, de 19.07.1952, e organizada sob a forma de
sociedade de economia mista, de capital aberto, tendo mais de 94% de seu
capital sob o controle do governo federal.
Com sede na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, o Banco tem como área
básica de atuação 1.990 municípios distribuídos nos nove Estados da região
Nordeste, o norte e os Vales do Mucuri e do Jequitinhonha do Estado de Minas
Gerais e o norte do Estado do Espírito Santo, compreendendo uma área
superior a 1,782 milhão de km2, que equivale a quase 21% do território
brasileiro. A população supera os 60 milhões de habitantes, que corresponde a
mais de 32% da população do País, recebendo benefícios diretos e indiretos
oriundos das aplicações realizadas pelo Banco do Nordeste.
As ações do Banco do Nordeste se alinham às políticas do Governo Federal,
sendo direcionadas com o objetivo de acelerar o crescimento econômico do
Brasil, contribuindo, para aumentar a renda per capita em sua área de
atuação, promovendo a inclusão social e fixação do homem no campo,
mediante o incentivo à abertura de novos postos de trabalho.
Nos termos das disposições constitucionais (art. 159, inciso I, alínea “c”) e Lei
nº 7.827, de 27.09.1989, o Banco exerce a administração do Fundo
Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE).
Conforme definido em seu estatuto, o Banco tem por objeto social a
promoção do desenvolvimento e a circulação de bens por meio da prestação
de assistência financeira, de serviços, técnica e de capacitação a
empreendimentos de interesse econômico e social.
O Banco é autorizado a praticar todas as operações bancárias ativas, passivas
e acessórias, prestar serviços bancários, de intermediação e suprimento
financeiro sob as suas múltiplas formas e o exercício de quaisquer atividades
facultadas às instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional,
inclusive realizar operações relacionadas com a emissão e a administração de
cartões de crédito.
Como instrumento de execução da política creditícia do Governo Federal,
compete ao Banco exercer as atribuições que lhe forem conferidas em lei,
especialmente aquelas previstas no Decreto–Lei nº. 1.376, de 12.12.1974 e na
Lei nº 7.827, de 27.09.1989.

O Banco promove em todos os municípios da sua área de atuação, ações
destinadas a fomentar o desenvolvimento local, micro e mesorregional,
buscando estimular a organização social da comunidade e a formação das
cadeias produtivas. Presta serviços de assessoria, consultoria e gerenciamento
de atividades econômicas e financeiras, de políticas públicas, de previdência
e de outras matérias relacionadas com sua área de atuação, diretamente ou
mediante convênios e termos de parceria com outras entidades ou empresas.
O Banco estimula a pesquisa científica, tecnológica, econômica e social, e
apoia atividades socioambientais e culturais, diretamente e/ou em parceria
com outras entidades.

