Competências do Conselho de Administração
Ao Conselho de Administração compete:
a) fixar a orientação geral dos negócios do Banco;
b) eleger e destituir os membros da Diretoria, e fixar-lhes as atribuições,
observado o disposto neste Estatuto;
c) fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar os livros e papéis, solicitar
informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração e
sobre quaisquer outros atos;
d) autorizar o Presidente do Colegiado a convocar a Assembleia Geral
Ordinária e, quando julgar conveniente, a Assembleia Geral
Extraordinária;
e) manifestar-se sobre o relatório da Administração e sobre as contas da
Diretoria;
f) deliberar sobre a criação e a extinção de agências, sucursais, filiais,
representações, escritórios, dependências, correspondentes e outros
pontos de atendimento em outras praças da Região Nordeste e das
demais regiões do País, e no exterior, observados os requisitos legais;
g) manifestar-se, previamente, sobre contratos de alienação ou aquisição
de bens do ativo permanente e sobre qualquer operação de crédito ou
de prestação de garantias para clientes, ou grupos econômicos do qual
estes façam parte, cuja exposição do Banco nestes, já incluída a
operação em análise, seja superior a 25% (vinte e cinco por cento) do
Patrimônio Líquido, respeitado o limite legal;
h) autorizar, observadas as regras e dispositivos legais relacionados às
licitações, a contratação de auditores independentes, bem como a
rescisão dos respectivos contratos;
i) autorizar, mediante proposta da Diretoria do Banco e “ad referendum”
da Assembleia Geral, o pagamento de dividendos intermediários;
j) manifestar-se, mediante proposta da Diretoria, sobre designação ou
dispensa do titular da Área de Auditoria Interna;
k) nomear e destituir os membros do Comitê de Auditoria, fixando-lhes a
remuneração, bem como aprovar o respectivo regimento interno;

l) nomear e destituir os membros do Comitê de Remuneração, bem como
aprovar o respectivo regimento interno;
m) assegurar que os membros do Comitê de Remuneração cumpram os
requisitos exigidos pela legislação e regulamentação específica;
n) manifestar-se sobre alterações no Código de Conduta Ética do Banco do
Nordeste do Brasil S.A., mediante proposta da Diretoria;
o) designar e destituir, a qualquer tempo, mediante proposta da
Diretoria, o titular da Área de Ouvidoria;
p) criar comitês de suporte ao Colegiado, para aprofundamento dos
estudos de assuntos estratégicos que exijam excepcional
fundamentação técnica de decisão a ser tomada pelo Conselho de
Administração, mediante justificativa e demonstração da relação
custo/benefício:
i. Sem prejuízo da vedação aos administradores de intervirem em
qualquer operação social em que tenham interesse conflitante
com o do Banco, o conselheiro de administração representante
dos empregados não participará das discussões e deliberações
sobre assuntos que envolvam relações sindicais, remuneração,
benefícios e vantagens, inclusive matérias de previdência
complementar e assistenciais, hipóteses em que fica configurado
o conflito de interesse.
ii. Nas matérias em que fique configurado conflito de interesses do
conselheiro de administração representante dos empregados, nos
termos do parágrafo anterior, a deliberação ocorrerá em reunião
especial exclusivamente convocada para essa finalidade da qual
não participará o referido conselheiro, a quem estará
assegurado, no prazo de até trinta dias, o acesso à ata e aos
documentos anexos referentes às deliberações tomadas na
referida reunião.
iii. O Conselho de Administração é responsável pela política de
remuneração de administradores, devendo supervisionar o
planejamento, operacionalização, controle e revisão da referida
política.

