
:

Baobá

Baobá
Fundo para Equidade Racial

Estatuto Social
Consolidação aprovada em Í3/3/2Q1S

•
yt

oi
:

ã
> •

-•

~

.n

05

:<:
';:•

m
01 icn *;

ro
cri

.

co



Baobá

SUMARIO

CAPÍTULO l - DA DENOMINAÇÃO, SEDE E OBJETIVOS 1

CAPÍTULO II - DOS ASSOCIADOS 3

Seção l - Do Quadro Social 3

Seção II - Dos Direitos e Deveres dos Associados 4

Seção III - Das Penalidades 5

CAPÍTULO IN - DA ADMINISTRAÇÃO 6

Seção l - Da Assembleia Geral 7

Seção II - Do Conselho Deliberativo 8

Seção III - Da Diretoria Executiva 10

Seção IV- Do Conselho Fiscal 12

Seção V - Do Comité de Investimento 13

CAPÍTULO IV - DO PATRIMÓNIO E DAS RECEITAS 14

CAPÍTULO V - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 15

CAPÍTULO VI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS ...& °> ú
"V W)

É r
; 2618 j.

•
ar
:£
rt

P 15 (
~ ''
£ rv' >

cn



Baobá

BAOBÁ - FUNDO PARA EQUIDADE RACIAL
CNPJ 13.674.255/0001-81

ESTATUTO SOCIAL
(Consolidação aprovada pela Assembleia Geral em 13/3/2018)

CAPÍTULO l - DA DENOMINAÇÃO, SEDE E OBJETIVOS

Art. 1° BAOBÁ - FUNDO PARA EQUIDADE RACIAL, pessoa jurídica de direito privado, é uma
organização da sociedade civil de interesse público - OSCIP, instituída sem fins económicos,
íucra^ivos, político-pariidários ou religiosos, com prazo de duração indeterminado, regida por este
Estatuto e demais disposições que lhe forem aplicáveis, em especial as normas contidas no
Código Civil.

§ 1°No texto deste Estatuto, o BAOBÁ - FUNDO PARA EQUIDADE RACIAL poderá ser
simplesmente designado por "Organização" ou "BAOBÁ".

§ 2° No desenvolvimento de suas atividades, o BAOBÁ observará os princípios da legalidade,
da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da economicidade e da eficiência.

Art. 2° O BAOBÁ tem sede e foro na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na! Ruai ^
Marquês de Itu, 95, conjunto 11, Vila Buarque, CEP 01223-001, e escritório na cidade de Recife,.
Estado de Pernambuco, na Rua da Aurora, 325, sala 103, Boa Vista, CEP 50050-915, pod
atuar em qualquer parte do território nacional e no exterior.

Parágrafo único. Mediante a aprovação do Conselho Deliberativo, poderão ser criados núcleos-
de representação fora da sede, para o efetivo cumprimento dos objetivos do BAOBÁ, os cuais
se regerão pelos dispositivos deste Estatuto e dos Regimentos Internos da organização.

r
Art. 3° O BAOBÁ destina-se a promover os direitos humanos por meio de ações voltadas àí;»
promoção da equidade racial no Brasil, tendo por objetivos primordiais:

I - constituir, administrar e expandir um fundo patrimonial vinculado para financiar ações e
projetos destinados à promoção da equidade racial desenvolvidos por si ou por terceiros;

II -fortalecer movimentos sociais, organizações da sociedade civil, lideranças e outros atores
políticos que atuam na causa antirracista, e sensibilizar as instâncias políticas de decisão a fim
de promover à efetiva mudança dos marcos regulatórios que criam obstáculos à equidade racial
no Brasil;

III - atuar em defesa do direito à diferença e do princípio da igualdade, do meio ambiente, dos
direitos do consumidor, dos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e
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paisagístico, e da ordem económica, bem como em defesa de quaisquer outros direitos coletivos
e difusos, podendo impetrar, no caso de violação desses direitos, as devidas ações judiciais e
administrativas, incluindo a Ação Civil Pública;

IV - atuar no sentido de consolidar o exercício da cidadania e a vigência dos Direitos Humanos
da população negra, contribuindo para o aprofundamento dos processos de mudança na agenda
política sobre as questões raciais;

V - assegurar a dimensão racial, garantindo a perspectiva negra nos temas nacionais;

VI - desenvolver estratégias com vistas a ampliar a representação das organizações negras e de
suas lideranças em fóruns locais, regionais e nacionais;

VII - auxiliar na formalização e fortalecimento das organizações negras, capacitando suas
lideranças e profissionais para a gestão e a atuação política;

VIM - produzir, organizar e difundir conhecimentos voltados ao fortalecimento de negros e negras
e da causa da equidade racial;

IX - promover a cultura e a identidade da cultura negra e afrodescendente, inclusive por meio de
atividades e projetos culturais.

Parágrafo único. No desenvolvimento de suas atividades e para a consecução de seus
objetivos, o BAOBÁ não fará qualquer discriminação de raça, etnia, género, idade, orientação
sexual e religiosa, condição social, bem como aos portadores de deficiência.

Art. 4° Para a consecução de seus objetivos, o BAOBÁ poderá:

l - apoiar ações e projetos destinados à promoção da equidade racial, desenvolvidos p,or si ou
por terceiros;

M -firmar convénios, contratos, acordos, consórcios, ajustes ou termos de parceria e articular-^e,
pela forma conveniente, com órgãos ou entidades públicas ou privadas, nacior
estrangeiras;

III - receber contribuições, patrocínios, auxílios, dotações, subvenções, doações e legados1 de
seus associados e de outras pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, naciohaisfpu
estrangeiras;

2
IV - auferir verbas advindas de contratos, venda de produtos, consultorias, p!roje|ês, PO >
remuneração por serviços prestados a terceiros e atividades ou eventos realizados;

V - utilizar-se de bens móveis e imóveis que lhes sejam disponibi!:/ados, a qualquer títulorf»or
pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, na forma que lhe
for legalmente permitida;

VI - constituir, associar-se, titularizar cotas do capital social ou ter participação acionária em
outras associações, sociedades ou fundações, mediante prévia e expressa autorização do
Conselho Deliberativo;

ais•. ou
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VII - adotar as providências cabíveis no âmbito administrativo ou judicial, inclusive por meio da
propositura de ações judiciais para a defesa dos interesses do BAOBÁ, de seus associados e
da coletividade ern geral;

VIII - promover estudos, pesquisas e conhecimentos técnicos e científicos que digam respeito às
suas finalidades, produzidos por si ou por terceiros, divulgando-os por quaisquer meios;

IX - organizar, realizar, promover ou participar de campanhas, eventos culturais, debates,
congressos, seminários, conferências e cursos em geral;

X - atuar junto aos poderes constituídos em âmbito federal, estadual e municipal, visando
implantar, assegurar a observância e aperfeiçoar a legislação, projetos e políticas públicas no
campo afeto aos objetivos institucionais da organização.

CAPÍTULO II - DOS ASSOCIADOS

Seção l - Do Quadro Social

Art. 5° O quadro social do BAOBÁ é composto por:

I - Associados Seniores: pessoas físicas (i) que atuaram na idt?iização e estruturação da
organização o participaram de sua Assembleia Geral de constituição ou (ii) que, já tendo sido
anteriormente admitidas como Associado Efetivo, tenham dado relevante contribuição para o
desenvolvimento do BAOBÁ e sejam aprovadas pela Assembleia Geral;

II - Associados Efetivos: demais pessoas físicas admitidas por indicação de, no mínimo, 3 (três)
associados que já integrem o quadro social do BAOBÁ, mediante aprovação da Assembleia

Geral.
•'•' "' l » i

Parágrafo único. Além dos requisitos previstos no inciso II do caput deste artigo, na apreciação -7-
do ingresso de novos Associados Efetivos no quadro social do BAOBÁ, será verificado;' o
preenchimento de, no mínimo, 3 (três) dos seguintes requisitos:

i <•••'
l - ser reconhecido por atuar e contribuir para o desenvolvimento da causa da equidade raciahfio
Brasil ou no exterior;

i

p
II - deter posição de liderança nas questões promovidas pelo BAOBÁ;

áC
-ter visão estratégica e/ou notório conhecimento para ajudar a implementar e sustentada

causa da organização, evidenciado por atividades tais como artigos publicados, pá estras, £J
pesquisas, prémios e outras contribuições intelectuais na área;

IV - ter disponibilidade para o efetivo envolvimento nos assuntos relb-'or>ados à organização.

Art. 6° Poderão, ainda, fazer parte do BAOBÁ as pessoas físicas ou jurídicas que se
enquadrarem em alguma das seguintes categorias:
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I - Membros Honorários: pessoas físicas que, por terem destacada atuação em áreas
relacionadas aos objetivos do BAOBÁ, sejam indicadas por qualquer associado como
merecedoras do reconhecimento e distinção, e aprovadas pelo Conselho Deliberativo;

II - Membros Colaboradores: pessoas físicas e jurídicas que, voluntariamente, decidirem
contribuir com o alcance dos objetivos sociais do BAOBÁ, na 1o'ma definida pela Diretoria
Executiva conforme previsto neste Estatuto e no Regimento Interno.

Art. 7° O número de associados e de membros da organização é ilimitado, podendo participar
do quadro social qualquer pessoa física ou jurídica, desde que satisfaça as exigências previstas
neste Estatuto e no Regimento Interno.

§1°Os associados e membros, de qualquer categoria, não respondem solidária ou
subsidiariamente pelas obrigações da organização.

§ 2° As pessoas jurídicas associadas ou membros colaboradores deverão credenciar
representante para participar das atividades da organização.

Seção II - Dos Direitos e Deveres dos Associados

Art. 8° São direitos dos associados:

I - participar e manifestar-se nas Assembleias Gerais;

II -votar e ser votado nas Assembleias Gerais, na conformidade, do presente Estatuto e em
outras normas da organização;

III - tomar parte nas atividades promovidas pela organização;

IV - requerer, com pelo menos 1/5 (um quinto) de associados, a convocação da A
Geral;

V - propor a admissão de novos associados;

VI - receber informações sobre as finalidades e atividades da organização;

VII - desligar-se da organização.
2! ^

§ 1° Aos membros honorários e colaboradores são assegurados os direitos previstos nçs incisos"-',
l, III, VI e VII do caput deste artigo.

§ 2° O desligamento do associado ou membro será requerido por meio de um pedido'©SGHto àf r'
Diretoria Executiva, sendo considerado efetivo a partir da data do seu recebimento, desde que
data posterior não seja indicada no referido requerimento, sendo desnecessária a sua aceitação,
a menos que solicitada expressamente pelo associado ou membro.

Art. 9° São deveres dos associados:

l - praticar e defender a realização dos objetivos sociais, e prestigiai j. organização por todos os
meios ao seu alcance;

n
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II - zelar pelo bom nome do BAOBÁ;

III - respeitar e cumprir o Estatuto, o Regimento Interno e outras normas internas do BAOBÁ,
bem como as deliberações dos órgãos colegiados;

IV - desempenhar com zelo e dedicação os cargos para os quais forem eventualmente eleitos,
bem como as atribuições que lhes forem confiadas pelos órgãos sociais;

V - informar o Conselho Deliberativo sobre qualquer anormalidade ou irregularidade de que
tenha conhecimento e que possa prejudicar o BAOBÁ;

VI - pagar pontualmente as eventuais contribuições estipuladas pelo Conselho Deliberativo;

VII - manter seus dados cadastrais atualizados.

Parágrafo único. Aos membros honorários e colaboradores incumbem os deveres previstos nos
incisos l, II, III, V, VI e VII do caput deste artigo.

Seção III - Das Penalidades

Art. 10. Poderão ser aplicadas aos associados e membros as seguintes penalidades:

I - advertência;

II -suspensão;

III - exclusão do quadro social.

• <
;

. :

Parágrafo único. As penalidades serão aplicadas quando o associado eu membro:

I - praticar atos incompatíveis ou atentar contra os princípios estabelecidos neste Estatuto, rtov

Regimento Interno ou outras normas internas do BAOBÁ;
261Í! , , , ,

II - desrespeitar as deliberações dos órgãos colegiados;
;

>.III - adotar comportamento que importe em dano ou prejuízo para a entidade, direto ou irtdiretq,,
ou ainda, na hipótese de ofensa grave que coloque em risco a imagem, credibjilidã;d,e ou^

f>
património do BAOBÁ; PO j>

m <jn õ";
IV - praticar atos em nome do BAOBÁ com o objetivo de obter proveito patrimonial e pfessoal; (jn

V - utilizar indevidamente o nome do BAOBÁ em quaisquer atos ilícitos, negócios, "obras ou"
programas estranhos ou que estejam em desconformidade com seus objetivos institucionais;

VI - não comparecer, injustificadamente, a 3 (três) Assembleias Gerais consecutivas.

Art. 11. Compete ao Conselho Deliberativo a aplicação das penalidades previstas no artigo
anterior, mediante a representação de qualquer interessado.

§ 1°As penalidades serão aplicadas apenas após a audiência do associado ou membro, que
poderá aduzir por escrito a sua defesa, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de
recebimento da correspondente notificação.
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§ 2° Da penalidade imposta caberá recurso, sem efeito suspensivo, à primeira Assembleia Geral
que se realizar.

CAPÍTULO III - DA ADMINISTRAÇÃO

Art. 12. São órgãos do BAOBÁ:

I - Assembleia Geral;

II - Conselho Deliberativo;

III - Conselho Fiscal;

IV - Diretoria Executiva;

V - Comité de Investimento.

§ 1°O BAOBÁ poderá, ainda, adotar um Conselho Consultivo, a ser criado pelo Conselho
Deliberativo, o qual definirá sua composição, atribuições e regras de funcionamento.

§ 2° Os membros dos órgãos previstos no caput deste artigo permanecerão em pleno exercício
do cargo, até a efetiva posse de seu sucessor, se o contrário não decidir o órgão competente
para sua eleição.

§ 3° O BAOBÁ adotará práticas de gestão administrativa, necessárias e suficientes para coibir a
obtenção, de forma individual ou coletiva, de benefícios ou vantagens pessoais indevidas, em
decorrência da participação no respectivo processo decisório.

Art. 13. A escolha dos membros dos órgãos do BAOBÁ deverá pautar-se pela análise
dos seguintes critérios:

I - compromisso com a organização;

II - envolvimento e ativismo na causa promovida pelo BAOBÁ.

Art. 14. As reuniões dos órgãos do BAOBÁ poderão ocorrer presencialmente ou por meiosjde _~
comunicação à distância, desde que, neste último caso, seja possível aferir a efetiva parti
e manifestação da vontade de todos os participantes.

m cn
Parágrafo único. No caso de deliberações tomadas em reunião realizada por meios de
comunicação à distância, os votos dos participantes deverão ser formalizados por e-maU^-com
posterior anexação de tais e-mails às respectivas atas.

Art. 15. Perderão o mandato os membros dos Conselhos Deliberativo, Fiscal, do Comité de
Investimentos e da Diretoria Executiva que incorrerem em:

I - malversação ou dilapidação do património social;

II - grave violação deste Estatuto, dos Regimentos Internos ou de outras normas internas do
BAOBÁ;

!
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III - abandono de cargo, assim considerado a ausência não justificada em 3 (três) reuniões
consecutivas, sem a expressa comunicação ao dirigente do órgão ao qual pertencer.

Seção l - Da Assembleia Geral

Art. 16. A Assembleia Geral, formada por todos os associados, é a instância máxima do
BAOBÁ, competindo-lhe:

I - eleger os membros do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal;

II - destituir os membros dos Conselhos Deliberativo, Fiscal e a Diretoria Executiva;

III - ratificar o relatório anual de atividades e as contas anuais do BAOBÁ, mediante aprovação
prévia do Comité de Investimento, parecer do Conselho Fiscal e com o auxílio de auditoria
externa;

IV-julgar os recursos apresentados em face de penalidades impostas pelo Conselho
Deliberativo, nos termos do artigo 11, §2°;

V - promover alterações no presente Estatuto;

VI - deliberar sobre quaisquer outras matérias de interesse do BAOBÁ ou que lhe tenham sido
submetidas pelo Conselho Deliberativo, pelo Comité de Investimento ou pela Diretoria Executiva;

VII - deliberar sobre a transformação, extinção e dissolução do BAOBÁ e o destino do
património;

VIII - aprovar a admissão de associados;

IX - aprovar a criação do Fundo Patrimonial Vinculado e estabelecer limitações para a Pplítiç,^ de—* -g
Investimentos e regras de resgate constantes no Regimento Interno do referido Fundo. j

_,.,,j """̂  í j r - j i-"**
§ 1° Para as deliberações a que se referem os incisos II, V e VII do caput deste artigo e>:ige--se ol>
voto concorde de 2/3 (dois terços) dos associados presentes à Assembleia Geral convocadtltS
especialmente para esse fim, não podendo ela deliberar, em primeira convocação, sem maioria
absoluta, ou com menos de 1/3 (um terço) dos associados, nas convocações seguintes. •,

•? GD
§ 2° Sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, para as deliberações nele refl?ridá| é »<j
exigido o voto concorde de, pelo menos, a maioria dos Associados Seniores presente! à f\ >
Assembleia Geral, não podendo ela deliberar sem a presença de, pelo menos, 2/3 (dois ter'çbs) t-n

dos associados pertencentes a essa categoria.

Art. 17. A Assembleia Geral reunir-se-á:

l - ordinariamente, preferencialmente no primeiro trimestre, para:

a) anualmente, apreciar as contas referentes ao exercício anterior e eleger 1/3 (um terço) dos
membros do Conselho Deliberativo;

b) a cada 3 (três) anos, eleger os membros do Conselho Fiscal.

1 Gtl
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II - extraordinariamente, a qualquer tempo, quando instada por qualquer dos órgãos do BAOBÁ
ou, ainda, mediante o requerimento de pelo menos 1/5 (um quinto) dos associados com direito a
voto.

§ 1° A convocação será promovida pelo Presidente do Conselho Deliberativo, com 15 (quinze)
dias de antecedência, por edital fixado na sede do BAOBÁ ou outros meios convenientes, como
fax, telefone ou email, da qual constará a ordem do dia.

§ 2° A presença de todos os associados em Assembleia Geral supre a exigência de prévia
convocação com 15 (quinze) dias de antecedência.

§ 3° Na hipótese do parágrafo anterior, o Presidente do Conselho Deliberativo não poderá se
opor à convocação da Assembleia Geral Extraordinária, devendo convocá-la no prazo máximo
de 10 (dez) dias.

Art. 18. As Assembleias Gerais serão instaladas, em primeira convocação, no horário pre-
fixado, com a presença da maioria dos associados com direito a voto e, em segunda e última
convocação, 30 (trinta) minutos após a primeira, com qualquer número de associados presentes
com direito a voto.

§ 1° A Assembleia Geral será presidida pelo Presidente do Conselho Deliberativo, que designará
um Secretário ad hoc, a quem compete providenciar a lista de presença e redigir a ata da
reunião.

§ 2° As deliberações da Assembleia Geral serão tomadas por maioria de votos em relação ao
total de associados presentes com direito a voto, se maior quorum não for exigido por este
Estatuto ou pela legislação vigente.

§ 3° Os associados, de qualquer classe, poderão fazer-se representar na Assembleia Geral,
desde que por procurador regularmente constituído.

Seção II - Do Conselho Deliberativo
,

f ;

t ,
Art. 19. O Conselho Deliberativo, órgão de deliberação superior do BAOBÁ, é compostojpor iúm
mínimo de 5 (cinco) e um máximo de 11 (onze) membros, eleitos pela Assembleia Geral, senàj>: o'>

^ X^J 5 O
I - pelo menos 3 (três) membros pertencentes à categoria de associados seniores; F p^

j £ INJ

II - pelo menos 2 (dois) membros eleitos dentre associados efetivos ou pessoas não assoèiadas. ^

Parágrafo único. Os membros do Conselho Deliberativo não serão remunerados.

Art. 20. Os membros do Conselho Deliberativo serão eleitos para um mandato de 3 (três) anos,
permitindo-se uma única recondução para mandatos consecutivos.

Parágrafo único. O limite de recondução estabelecido no caput deste artigo não se aplica aos
membros pertencentes à categoria de associados seniores.
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Art. 21. Ocorrendo vaga no Conselho Deliberativo, seja por morte, impedimento legal, renúncia
ou perda do mandato, a Assembleia Geral elegerá novo membro para o cumprimento do
mandato restante.

Art. 22. O Conselho Deliberativo será presidido por um de seus membros, eleito pela maioria
dos conselheiros para um mandato de 3 (três) anos, permitindo-se uma única recondução para
mandatos consecutivos.

Parágrafo único. São atribuições do Presidente do Conselho Deliberativo:

I - convocar a Assembleia Geral e as reuniões do Conselho Deliberativo;

II - presidir e dirigir os trabalhos do Conselho Deliberativo e da Assembleia Geral;

III - cumprir e fazer cumprir as leis pertinentes, as disposições estatutárias, outras normas
internas e as deliberações do Conselho Deliberativo;

IV - ter o voto de qualidade nas deliberações coletivas, em caso de empate.

Art. 23. Sem prejuízo de outras atribuições estabelecidas neste Estatuto, compete ao Conselho
Deliberativo:

I - estabelecer as diíetrizes gerais e políticas do BAOBÁ, e supervisionar suas atividades;

II - aprovar a proposta de orçamento anual do BAOBÁ, o plano de atividades e o planejamento
estratégico;

III - aprovar anualmente as demonstrações financeiras e prestação de contas da Diretoria
Executiva, juntamente com o parecer do Conselho Fiscal;

es dosIV - deliberar sobre a conveniência da instituição, a periodicidade e o valor de contribuiç
associados e membros; 3 CD
V - aplicar aos associados e membros do BAOBÁ as penalidades previstas no artigo 1H deste "
Estatuto;

VI - aprovar a concessão do título de membro honorário e colaborador;

VII - designar os membros da Diretoria;

Í $Í̂  'A a.. *§**

•
n

CD ,
VIII - fixar a eventual remuneração dos membros da Diretoria, com base nos valores praticaops *<j
no mercado; fV>

m CT\*
IX - aprovar as regras e critérios para gestão do Fundo Patrimonial Vinculado e nonriear os <jn
membros do Comité de Investimento;

X - aprovar ob Regimentos Internos da organização;

XI - aprovar o regulamento próprio para a contratação de obras e serviços, bem como para
compras e alienações;

XII - aprovar a aceitação de doações ou legados com encargos;
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XIII - autorizar a contratação de empréstimos junto a instituições financeiras, nos casos de
gravação de ónus de bens imóveis;

XIV - decidir sobre a alienação ou permuta de bens imóveis;

XV - aprovar a criação de núcleos de representação fora da sede da organização;

XVI - deliberar sobre as eventuais questões omissas ou controversas no presente Estatuto.

Art. 24. O Conselho Deliberativo reunir-se-á:

I - ordinariamente, 4 (quatro) vezes ao ano; e,

II - extraordinariamente, a qualquer tempo, mediante convocação de seu Presidente, da maioria
de seus membros ou da Diretoria Executiva.

§ 1°A convocação das reuniões ordinárias ou extraordinárias será feita, sempre que possível,
com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, por correspondência eletrônica ou outros meios
convenientes, como fax ou telefone, dirigida aos membros do Conselho Deliberativo indicando a
pauta dos assuntos a serem tratados.

§ 2° A presença de todos os conselheiros na reunião supre a prévia convocação com 15
(quinze) dias de antecedência.

Art. 25. As reuniões do Conselho Deliberativo serão instaladas, em primeira convocação, no
horário pré-fixado, com a presença de 1/3 (um terço) de seus membros e, em segunda e última
convocação, 30 (trinta) minutos após a primeira, com qualquer número de conselheiros
presentes.

§ 1° As deliberações do Conselho Deliberativo serão tomadas por maioria de votos em relação
ao total de conselheiros presentes.

•o "
§ 2° Para as deliberações a que se referem os incisos VII, X, XI e XVI, do artigo 23, será exígido_;.. J"1"1 i
o voto concorde de, pelo menos, 2/3 (dois terços) dos membros pertencentes à catejgoria de
associados seniores.

Seção III - Da Diretoria Executiva o
o-n "«O
Ç fV. •'.

Art. 26. A Diretoria Executiva, órgão executor e de administração da organização, é composta (jri iji
por um membro designado pelo Conselho Deliberativo. O i

Art. 27. O titular da Diretoria Executiva será eleito pelo Conselho Deliberativo, entre associados
ou não, para um mandato de 3 (três) anos, permitindo-se a recondução.

Parágrafo único. Ocorrendo vaga na Diretoria Executiva, seja por morte, impedimento legal,
renúncia ou perda do mandato, o Conselho Deliberativo designará novo diretor para o
cumprimento do mandato restante.

10



Baobá

Art. 28. Sem prejuízo de outras atribuições, compete à Diretoria Executiva:

I - dirigir a organização de acordo com as diretrizes gerais e políticas estabelecidas pelo
Conselho Deliberativo, observando o disposto neste Estatuto, em outras normas internas e na
legislação aplicável;

II - cumprir e fazer cumprir as deliberações da Assembleia Geral e do Conselho Deliberativo;

III - elaborar a proposta de orçamento anual, o plano de atividades e o planejamento estratégico
da organização, submetendo-os à aprovação do Conselho Deliberativo;

IV - preparar as contas anuais e encaminhá-las à apreciação do Conselho Fiscal e aprovação do
Conselho Deliberativo, do Comité de Investimento e da Assembleia Geral;

V - elaborar o relatório anual de atividades, e encaminhá-lo à aprovação do Conselho
Deliberativo, do Comité de Investimento e da Assembleia Geral;

VI - responder pelos expedientes técnicos, administrativos, financeiros ou quaisquer outros
relacionados ao cotidiano da organização;

VII - autorizar a admissão e demissão de empregados, bem como a contratação de terceiros;

VIII - reunir-se com instituições públicas e privadas para mútua colaboração em atividades de
interesse comum;

IX - desenvolver e implementar política de relacionamento da organização com os seus
membros colaboradores mencionados no artigo 6°, II;

X - celebrar contratos em geral, convénios, termos de parceria, entre outros.

Art. 29. Sem prejuízo de outras atribuições, compete ao Diretor Executivo:

I - dirigir os trabalhos da organização como um todo, colaborando com os demais órgãos
nas áreas de atuação destes;

II - representar a organização perante terceiros e instituições públicas em geral, pás
ativamente, bem como em juízo ou fora dele;

III - praticar todos os atos necessários ao bom desempenho das atividades e consecuçê
objetivos institucionais, delegando as atribuições que julgar conveniente, com observânc
limites estabelecidos neste Estatuto;

IV - ordenar as despesas autorizadas, movimentar as contas bancárias e assinar cheques;

V - atuar na coordenação dos empregados e demais colaboradores da organização;

VI - constituir procuradores via outorga de procurações, ad judicia ou não.

§ 1°Todo e qualquer documento que obrigue a organização, inclusive contratos, cheques e
outros títulos, serão assinados pelo Diretor Executivo.

§ 2° As procurações ad negotia outorgadas em nome da organização deverão especificar os
poderes outorgados, ter prazo de validade determinado e vedar o substabelecimento, sob pena
de nulidade.
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Seção IV - Do Conselho Fiscal

Art. 30. O Conselho Fiscal, órgão fiscalizador da gestão financeira do BAOBÁ, é composto por
3 (três) membros eleitos pela Assembleia Geral entre indivíduos de notória competência,
associados ou não, para um mandato de 3 (três) anos, permitindo-se a recondução.

§ 1° O mandato do Conselho Fiscal coincidirá com o da Diretoria Executiva.

§ 2° Ocorrendo vaga no Conselho Fiscal, seja por morte, impedimento legal, renúncia ou perda
do mandato, o Conselho Deliberativo elegerá novo membro para o cumprimento do mandato
restante.

§ 3° Os membros do Conselho Fiscal não serão remunerados.

Art. 31. Sem prejuízo de outras atribuições, compete ao Conselho Fiscal:

I - examinar as demonstrações contábeis e demais documentos relativos à fiscalização
financeira e contábil do BAOBÁ;

II - verificar o estado do "caixa" e os valores em depósito;

III -emitir parecer sobre as contas anuais, incluindo os relatórios de desempenho financeiro e
contábil, e as operações patrimoniais realizadas;

IV - expor à Assembleia Geral as irregularidades ou erros porventura encontrados, sugerindo
medidas necessárias ao saneamento respectivo;

V - propor a realização de auditoria externa independente, inclusive com relação às atividades
do Fundo Patrimonial Vinculado, e acompanhar o trabalho dos auditores;

VI - participar das Assembleias Gerais e das reuniões dos órgãot> da organização, quando
x
onecessário.

Parágrafo único. Para o exercício de suas atribuições, o Conselho Fiscal poderá requerer à
Diretoria Executiva a apresentação de quaisquer documentos de caráter financeiro, contábil ;0i>
fiscal que se mostrarem pertinentes.

Q
Art. 32. O Conselho Fiscal reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por ano, mediante convocação
do Diretor Executivo ou de qualquer um de seus membros. F

§ 1° A convocação das reuniões será feita, sempre que possível, com antecedência míriima de ̂
15 (quinze) dias, por correspondência eletrônica dirigida aos membros do Conselhd jfiscal rn
indicando a pauta dos assuntos a serem tratados.

§ 2° A presença de todos os conselheiros na reunião supre a exigência de prévia convocação
com 15 (quinze) dias de antecedência.

Art. 33. As reuniões do Conselho Fiscal serão instaladas, em primeira convocação, no horário
pré-fixado, com a presença de 2/3 (dois terços) de seus membros e, em segunda e última
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convocação, 30 (trinta) minutos após a primeira, com qualquer número de conselheiros
presentes.

Parágrafo único. As deliberações do Conselho Fiscal serão tomadas por maioria de votos em
relação ao total de conselheiros presentes.

Seção V - Do Comité de Investimento

Art. 34. O Comité de Investimento é um órgão de assessoramento de Conselho Deliberativo e
de orientação da Diretoria Executiva nos assuntos relativos ao Fundo Patrimonial Vinculado.

§1°O Comité de Investimento é composto por 3 (três) membros eleitos pelo Conselho
Deliberativo para mandatos de 4 (quatro) anos, sendo permitida a recondução.

§ 2° Poderão fazer parte do Comité de Investimento, 2 (dois) membros do Conselho Deliberativo
e 1 (um) membro do Conselho Fiscal.

§ 3° Os mandatos encerrar-se-ão de forma intercalada, cada 2 (dois) anos, com renovação de 1
(um) ou 2 (dois) membros a cada eleição. O Presidente do Comité de Investimento será indicado
pelo Conselho Deliberativo.

§ 4° Terminado o mandato, os membros do Comité de Investimento permanecerão na posse de
seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos.

§ 5° Na eleição dos membros do Comité de Investimento, o Conselho Deliberativo deverá
priorizar indivíduos com perfil técnico, experiência no mercado financeiro e competência para
avaliar e decidir com base em relatórios de analistas e prestadores de serviços.

§ 6° No caso de vacância definitiva de membro integrante do Comité de Investirr
Conselho Deliberativo reunir-se-á no prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos
vacância, para eleger o novo membro, que permanecerá no cargo até o fim do mandatc
antecessor.

Art. 35. O Comité de Investimento reunir-se-á, ordinariamente, 4 (quatro) vezes ao; ano e,
extraordinariamente, sempre que se fizer necessário, por convocação de qualquer de seius
membros, do Conselho Deliberativo ou da Diretoria Executiva, sendo permitida a participuçãdpde f
até 2 (dois) membros do Conselho Deliberativo, sem direito a voto. p

§1°As deliberações serão tomadas por maioria simples e constarão de ata apro|/ad£p e
assinada pelos membros presentes.

§ 2° As deliberações do Comité de Investimento deverão ser comunicadas, por escrito, pelo
Presidente do Comité de Investimento ao Presidente do Conselho Deliberativo, no prazo de 5
(cinco) dias úteis.

Art. 36. Compete ao Comité de Investimento:
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I - redigir e revisar a Política de Investimento e regras de resgate, submetendo-as à aprovação
do Conselho Deliberativo;

II - monitorar a gestão financeira e sua adequação aos objetivos do Fundo Patrimonial
Vinculado, formulando as recomendações que julgar apropriadas;

III - avaliar e definir anualmente o valor do Resgate Anual a ser praticado, observado o valor
máximo permitido, apurado pela Diretoria Executiva;

IV - identificar e monitorar riscos;

V - monitorar e formular recomendações relacionadas ao custo da estrutura de investimento;

VI - vetar bancos, fundos ou quaisquer ativos, contrapartes ou prestadores de serviços;

VII - supervisionar aportes, resgates e as realocações realizadas pela Diretoria Executiva dentro
dos limites da Política de Investimento;

VIII - formular recomendações de investimentos não previstos na Política de Investimento,
sujeitas à aprovação do Conselho Deliberativo;

IX - supervisionar e orientar as atividades da Diretoria Executiva, funcionários e prestadores de
serviços relacionados à gestão financeira do Fundo; e

X - emitir relatórios trimestrais ao final de cada reunião ordinária fornecendo informações sobre
as atividades do Fundo Patrimonial Vinculado referentes ao último trimestre para avaliação do
Conselho Deliberativo, da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal.

CAPÍTULO IV - DO PATRIMÓNIO E DAS RECEITAS

suirArt. 37. Constituem património da organização todos os bens e valores que vier a possuir nas
formas de doação, legado ou quaisquer outros modos de aquisição.

§ 1° As doações e legados com encargos somente serão aceitos após a aprovação do Cohselno
Deliberativo. 2ff

§ 2° A contratação de empréstimos junto a instituições financeiras, quando houver a gravação ,ete
ónus sobre bens imóveis, dependerá de prévia autorização do Conselho Deliberativo.

t o
§ 3° A alienação ou permuta de bens imóveis serão decididas pelo Conselho Deliberativo.;

i
Art. 38. Constituem receitas da organização:

I - as contribuições, doações, patrocínios, auxílios, dotações e subvenções de seus associádosTê
membros, bem como de outras pessoas físicas e jurídicas, públicas ou privadas, nacionais ou
estrangeiras;

II - as verbas advindas de contratos, repasses públicos, venda de produtos e remuneração por
serviços, atividades ou eventos por ela realizados;
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III - produtos de operações de crédito, internas ou externas, para o financiamento de suas
atividades;

IV - rendimentos próprios dos imóveis que possuir;

V - rendas em seu favor, constituídas por terceiros;

VI - rendimentos decorrentes de títulos, ações ou papéis financeiros de sua propriedade;

VII - usufrutos que lhe forem conferidos;

VIII - juros bancários e outras receitas de capital;

IX - rendas derivadas das suas marcas;

X - outras rendas eventuais.

Art. 39. O património e as receitas da organização somente poderão ser utilizados para a
consecução e manutenção de seus objetivos institucionais.

§ 1° Por não ter finalidade lucrativa, a organização investirá os eventuais excedentes financeiros
no desenvolvimento de suas próprias atividades.

§ 2° É vedada a distribuição, entre os associados, membros, conselheiros, diretores,
empregados ou doadores, de eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos,
bonificações, participações ou parcelas do património da organização, seja a que título for.

Art. 40. A organização terá um Fundo Patrimonial Vinculado, destinado a garantir o
financiamento e a sustentabilidade de projetos, ações e causas voltadas à promoção da
equidade racial, desenvolvidos pela própria organização ou por terceiros.

Parágrafo único. A criação do Fundo Patrimonial Vinculado será aprovada pela Assembleia
Geral, cabendo ao Conselho Deliberativo aprovar as regras e os critérios para sua (gestão e
utilização, mediante regimento próprio, denominado Regimento Interno para o Fundo PatrimoniaUL
Vinculado.

CAPÍTULO V - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Art. 41. A organização manterá a sua escrita contábil e fiscal orn livros revesti
formalidades legais e capazes de assegurar a sua exatidão, de acordo com os principiogrv)
fundamentais de contabilidade e das Normas Brasileiras de Contabilidade. m cn

cn
§ 1°Sem prejuízo do disposto no caput deste artigo, a prestação de contas da organizaçãom
observará também:

I - a publicidade de seu relatório de atividades e de suas demonstrações financeiras, incluindo as
certidões negativas de débito junto ao INSS e FGTS, por qualquer meio eficaz;

II - a realização de auditoria, inclusive por auditores externos independentes, quando se trate da
aplicação de recursos advindos de termo de parceria, nos termos da Lei n° 9.790/99.
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§ 2° As certidões negativas de débitos junto ao INSS e FGTS, e todos os documentos contábeis
da organização, estarão disponíveis para exame por qualquer cidadão, na sede da entidade.

§ 3° Na prestação de contas dos recursos e bens de origem pública, eventualmente recebidos,
atender-se-á ainda o disposto no parágrafo único do artigo 70 da Constituição Federal.

CAPÍTULO VI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 42. O exercício social coincidirá com o ano civil, iniciando-se em 1° de janeiro e findando em
31 de dezembro de cada ano.

Art. 43. A organização adotará Regimentos Internos, elaborados pela Diretoria Executiva e
aprovados pelo Conselho Deliberativo, com a finalidade de regular e detalhar as disposições
contidas neste Estatuto, bem como o funcionamento do Fundo Patrimonial Vinculado e as
atribuições do corpo técnico da organização.

Art. 44. São inacumuláveis, entre si, o cargo de membro do Conselho Deliberativo, da Diretoria
Executiva, do Comité de Investimento e do Conselho Fiscal.

Art. 45. São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes, os atos praticados por
associados, conselheiros, diretores, procuradores ou empregados, em nome da organização, em
negócios estranhos ao seu objeto social, neles incluídos a prestação de fiança, aval, endosso ou
quaisquer garantias não relacionadas ao objeto social.

Art. 46. Os membros dos órgãos de administração da organização deverão ressarc r, com „_.»
recursos da entidade, por todos os custos, perdas e despesas incorridas em razão de aj&s O?
realizados de boa-fé na representação da organização, ou de quaisquer atos realizac os em ZiT.
cumprimento de suas funções, mediante aprovação do Conselho Deliberativo.

20IS
Art. 47. A organização poderá ser transformada, extinta ou dissolvida, a qualquer ítempo,
mediante deliberação de Assembleia Geral Extraordinária, especialmente convocada para este
fim, exigindo-se o voto concorde de 2/3 (dois terços) dos associados presentes à Assembleia,
não podendo ela deliberar, em primeira convocação, sem maioria absoluta, ou com metiosíte
1/3 (um terço) dos associados, nas convocações seguintes.

Parágrafo único. Para as deliberações referidas no caput deste artigo será exigido

m

D_yotp
concorde de, pelo menos, z. maioria dos Associados Seniores presentes à Assembleia Geral
Extraordinária, não podendo ela deliberar sem a presença de, pelo menos, 2/3 (dois terços) dos
associados pertencentes a essa categoria.

Art. 48. Nas hipóteses de dissolução ou extinção da organização, o seu património líquido
deverá ser destinado a outra entidade de fins não lucrativos que preencha os requisitos da Lei n.
13.019, de 31 de julho de 2014, e cujo objeto social seja, preferencialmente, o mesmo do
BAOBÁ.
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§ 1°Sem prejuízo do disposto no caput deste artigo, caso a organização, por ocasião de sua
dissolução, esteja qualificada como OSCIP, o seu património líquido será transferido a outra
pessoa jurídica qualificada nos termos da Lei n° 9.790, de 23 de março de 1999, e que,
preferencialmente, tenha o mesmo objeto social do BAOBÁ.

§ 2° Na hipótese de a entidade obter e, posteriormente, perder a qualificação instituída pela Lei
n° 9.790, de 23 de março de 1999, a parte do acervo patrimonial disponível, que se tenha
adquirido com recursos públicos durante o período em que perdurou aquela qualificação, será
transferida a outra pessoa jurídica qualificada nos termos da mesma lei, preferencialmente que
tenha o mesmo objeto social.

§ 3° É vedado aos associados e membros receberem em restituição as contribuições que
tiverem prestado ao património da organização.

Art. 49. O presente Estatuto poderá ser reformado no tocante à administração, no todo ou em
parte, a qualquer tempo, por deliberação da Assembleia Geral Extraordinária, especialmente
convocada para este fim, com observância às disposições estatutárias pertinentes.

Parágrafo único. Para as deliberações referidas no caput deste artigo será exigido o voto
concorde de, pelo menos, a maioria dos Associados Seniores presentes à Assembleia Geral
Extraordinária, não podendo ela deliberar sem a presença de, pelo menos, 2/3 (dois terços) dos
associados pertencentes a essa categoria.

Art. 50. Para todas as ações que possam advir do presente estatuto, fica eleito o foro desta
comarca de São Paulo, capital do Estado de São Paulo, com renúncia expressa a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

Art. 51. O mandato dos membros que integram o Conselho Deliberativo na data de aprovação
desta consolidação do Estatuto permanece prorrogado até 31 de março de 2018.

§ 1° A Assembleia Geral que aprovar a presente consolidação do Estatuto deverá, na sequência,
(i) eleger até 5 (cinco) membros para o Conselho Deliberativo, dentre os quais apenas 4 (um)
poderá ser escolhido dentre indivíduos que já integrem o órgão, e (ii) prorrogar até 3 l de março
de 2019 o mandato de 6 (seis) dos atuais conselheiros.

T
§ 2° No primeiro trimestre de 2019, a Assembleia Geral deverá (i) eleger 3 (três) membros pará
o Conselho Deliberativo, dentre os quais 2 (dois) devem necessariamente ser escolhidos dentre
indivíduos que já não integrem o órgão, e (ii) prorrogar até 31 de março de 2020 o mandato dW!r
(três) dos atuais conselheiros.

,'.
§ 3° No primeiro trimestre de 2020, a Assembleia Geral deverá eleger 3 (três) memprosgpara ò %••,,
Conselho Deliberativo, dentre os quais 2 (dois) devem necessariamente ser escolh dos^tlenjífef
indivíduos que já não integrem o órgão.

Art. 52. Nas eleições a que se refere o artigo anterior, não será aplicável o limite de
recondução para mandatos sucessivos estabelecido no art. 20 deste Estatuto.

t
01
cn

uma úniea>
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Art. 53. O conselheiro e Presidente do Conselho Deliberativo na data da aprovação desta
consolidação do Estatuto Social permanecerá no exercício de ambos os cargos,
excepcionalmente, até o dia 7 de abril de 2018.

Art. 54. Esta consolidação do Estatuto entra em vigor na data de si.3 aprovação.

São Paulo, 13 de março de 2018

lio de Souza Santos
Presidente
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