
 
ASSOCIAÇÃO DE EDUCADORAS/ES NEGRAS/OS DE SANTA CATARINA  

 

ESTATUTO  

 

Capítulo I – DA DENOMINAÇÃO, SEDE E FINS. 

 

Art. 1º – A Associação de Educadoras/es negras/os, constituída em 26 de outubro 

de 2019, é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos, e duração 

por tempo indeterminado, com sede e foro na Rua Eugênio Portela, 360 Barreiros, 

São José, Santa Catarina, CEP 88117010.  

Parágrafo Primeiro – Para efeitos de registro e identificação pública, a entidade 

utilizará respectivamente a razão social “Associação de Educadoras/es Negras/os 

de Santa Catarina”, e o nome fantasia “ASSOCIAÇÃO DE EDUCADORIES 

NEGRES DE SANTA CATARINENSE (AENSC). 

 

Art. 2º – A Associação de Educadoras/es negras/os tem por finalidade (s): 

 a) Atuar na luta antirracista e a favor de uma educação pública que valorize a 

diversidade étnico-racial;  

b) fortalecer as/os professoras/es, capacitando-as/os;  

c) Problematizar o processo de implementação da educação das relações étnico-

raciais e o ensino da história e culturas africanas e negra-brasileira;  

d) Socializar pesquisas e experiências relacionadas à educação das relações 

étnico-raciais voltadas para a educação;  

e) Discutir as diferentes perspectivas e os desafios referentes à educação das 

relações étnico-raciais;  

f) Desenvolver atividades socioeducativas, junto a diferentes parceiros institucionais 

para a promoção de políticas de diversidade e intersetoriais que contribuam para a 

socialização, inclusão, integração e promoção social da população negra em suas 

diferentes necessidades e demandas;  

g) Atuar de forma efetiva na proteção dos interesses das/os associadas/os, sejam 

coletivos ou individuais, e da Associação de Educadoras/es negras/os, 

principalmente contra práticas discriminatórias de qualquer natureza.  

Art. 3° - No desenvolvimento de suas atividades, a Associação de Educadoras/es 

negras/os observará os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, ética, 

publicidade, economicidade e eficiência, sendo garantida a gratuidade de acesso a 

tais atividades, bem como a inexistência de qualquer forma de discriminação de 

raça, cor, gênero, identidade de gênero, religião, sexo, orientação sexual, política, 

filosófica, ideológica e de classe social (e de outras que porventura possam não 

estar aqui descritas)  

Parágrafo Primeiro – A Associação de Educadoras/es negras/os não distribui entre 

as/os associadas/os, conselheiras/os, diretoras/es, doadoras/es e eventuais 

excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, bonificações, participações 



ou parcelas do seu patrimônio, auferido mediante o exercício de suas atividades, e 

os aplicar integralmente na consecução do seu objetivo social. 

Parágrafo Segundo – A Associação de Educadoras/es negras/os se compromete 

em aplicar suas receitas, rendas, rendimentos ou eventual resultado operacional 

integralmente no território nacional, na manutenção e no desenvolvimento de seus 

objetivos institucionais, de acordo com art. 3º, inciso 1 da Resolução 31/1999 do 

Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS).  

Art. 4° - A Associação de Educadoras/es negras/os terá suas atividades regidas 

pelo presente Estatuto e por Regimento Interno aprovado em Assembleia Geral.  

Art. 5º – Em função da sua expansão, se necessário for, a Associação de 

Educadoras/es negras/os poderá criar unidades dentro ou fora do país, a partir de 

parcerias e convênios desenvolvidos através de suas ações.  

 

CAPÍTULO II - DES ASSOCIADES 

 

 Art. 6º – A Associação de Educadoras/es negras/os é constituída por número 

ilimitado de associadas/os que colaborarem com as atividades deste e preencherem 

a ficha de filiação de associada/o, assinada por uma integrante da diretoria, 

distribuídos nas seguintes categorias:  

I – Fundadoras/es, os que organizaram as atividades do Grupo das/os 

educadoras/es negras/os durante o ano de 2018/2019 (GRUPO BASE), conforme 

descrito em regimento, e as/os presentes na assembleia de fundação da 

Associação .  

II – Beneméritas/os, os que tenham prestado benefícios a Associação na forma de 

donativos, doações ou serviços especiais, e que propostos pela Diretoria e 

aprovados em assembleia geral.  

III- Efetivas/os, os que tenham preenchido a ficha de filiação e aceitos pela Diretoria,  

Parágrafo Único - A admissão das/os Associadas/os é atribuição da diretoria e a 

exclusão é atribuição da Assembleia Geral. Salvo pedido da/o própria/o 

associada/o.  

Art. 7° - São direitos das/os associadas/os quites com suas obrigações sociais:  

a) usufruir das vantagens não pecuniárias que porventura venham a beneficiar a 

Associação, desde que seja possível estendê-las a todas/os integrantes.  

b) votar e ser votada/o, observando as disposições deste estatuto;  

c) ter voz e voto nas Assembleias Gerais;  

d) encaminhar sugestões às instâncias deliberativas da Associação de 

Educadorias/es negras/os;  

e) propor mudanças ou alterações neste estatuto; 

f) solicitar seu desligamento da Associação de Educadorias/es negras/os mediante 

pedido formal, devidamente assinado e encaminhado à Presidência;  

g)Difundir a história e as culturas africanas e negra-brasileira, através do 

desenvolvimento de atividades pontuais conforme estabelecido em Regimento da 

Associação;  

h) Representar a Associação em eventos, sendo necessária anuência da diretoria;  



i) Oportunizar interação com seus pares na construção de uma sociedade 

antirracista  

j) Construir pontes entre a pesquisa e a prática cotidiana no espaço educativo 

subsidiando o desenvolvimento de atividades que contemplem a ERER;  

 

Parágrafo único – A candidatura de associada/o a qualquer cargo gestor da 

Associação, só será permitida as/os associadas/os que estiver diretamente 

vinculada/o de forma participativa no desenvolvimento e acompanhamento das 

atividades da Associação no período de no mínimo seis meses do processo eleitoral 

conforme previsto no regimento.  

 

Art. 8° - São deveres das/os associadas/os:  

a) conhecer e cumprir as disposições estatutárias e regimentais;  

b) acatar as decisões que cabem a diretoria e as que cabem a Assembleia;  

c) informar à diretoria da Associação de Educadorias/es negras/os sobre quaisquer 

violações à dignidade da pessoa humana;  

Parágrafo Único – As/os associadas/os não respondem, nem mesmo 

subsidiariamente, pelo encargo da Associação de Educadorias/es negras/os.  

 

Capítulo III – DA ADMINISTRAÇÃO  

 

Art. 9 – A Associação de Educadorias/es negras/os será administrada por:  

a) Assembleia Geral;  

b) Diretoria;  

c) Conselho Fiscal;  

d) Conselho Consultivo.  

Parágrafo Primeiro – A Associação de Educadorias/es negras/os não remunera, sob 

qualquer forma, os cargos de sua Diretoria, do Conselho Fiscal e Consultivo, cujas 

atuações em suas funções específicas são inteiramente voluntárias.  

Parágrafo Segundo – A Associação de Educadorias/es negras/os poderá contratar 

profissionais que se fizerem necessários para a efetiva realização de suas 

atividades, desde que haja recursos para tal. 

 Art. 10 – A Assembleia Geral, órgão soberano da Associação de Educadorias/es 

negras/os, se constituirá das/os associadas/os em pleno gozo de seus direitos 

estatutários e, excepcionalmente, por convidadas/os que abster-se-ão 

obrigatoriamente do direito a voto.  

Art. 11 – Compete a Assembleia Geral:  

a) eleger a Diretoria, o Conselho Fiscal e o Conselho Consultivo;  

b) aprovar o Estatuto;  

c) aprovar o Regimento Interno;  

d) denunciar, suspender ou destituir diretoras/es, com maioria de 2/3 dos votos;  

e) decidir sobre reformas do Estatuto,  na forma do Art. 42;  

f) decidir sobre a extinção da Associação, nos termos do Art. 41;  



g) decidir sobre a conveniência de alienar, transigir, hipotecar ou permutar bens 

patrimoniais.  

Art. 12 - A Assembleia Geral se realizará, ordinariamente, uma vez por ano para:  

a) aprovar a proposta de planejamento anual da Associação, submetida pela 

Diretoria;  

b) apreciar o relatório anual da Diretoria;  

c) discutir e homologar as contas e o balanço aprovado pelo Conselho Fiscal.  

Art.13 - A Assembleia Geral se realizará extraordinariamente, quando convocada:  

a) por “metade mais um/a” das/os participantes da Diretoria;  

b) por “metade mais um/a” das/os integrantes do Conselho Fiscal;  

c) por requerimento de um quinto (¹/5) das/os associadas/os quites com as 

obrigações sociais, de acordo com regulamentação no Regimento Interno.  

Art. 14 – A convocação da Assembleia Geral será feita por meio de edital afixado na 

sede da Associação ou publicado por meio virtual - mídias por circulares ou outros 

meios convenientes, com antecedência mínima de 48 horas.  

Parágrafo Primeiro – A Assembleia Geral se instalará em primeira convocação com 

a maioria das/os associadas/os e, em segunda convocação, com qualquer número.  

Parágrafo Segundo – A Assembleia Geral deliberará pela maioria simples de votos. 

Parágrafo Terceiro – Para destituir gestoras/es, e dissolver a associação, é exigido 

o voto concorde de (2/3) dois terços das/os presentes em Assembleia Geral 

especialmente convocada para este fim, não podendo ela deliberar em primeira 

convocação sem a maioria absoluta das/os associadas/os ou menos de (1/3) um 

terço nas convocações seguintes.  

Art. 15 – A Associação de Educadoras/es negras/os adotará práticas de gestão 

administrativa, necessárias e suficientes, a coibir a obtenção, de forma individual ou 

coletiva, de benefícios e vantagens pessoais, em decorrência da participação nos 

processos decisórios.  

Art. 16 – A Diretoria será constituída por ume presidenta/e, vice, primeira/o 

secretária/o, segunda/o secretária/o, podendo ser eleita/o suplente de secretária/o, 

primeira/o tesoureira/o, segunda/o tesoureira/o. 

 Parágrafo Primeiro – A Diretoria é eleita por 02 (dois) anos, permitida 01 (uma) 

reeleição. 

 Parágrafo Segundo – Em caso de vacância em quaisquer dos cargos, a Diretoria 

poderá indicar associada/o para ocupar o cargo até o final da gestão vigente ou, se 

necessário, a pedido de toda a Diretoria será feita uma nova eleição para a 

organização das/os membras/os atuantes na Associação.  

Art. 17 - Compete à Diretoria:  

a)elaborar e submeter à Assembleia Geral a proposta de planejamento anual da 

Associação;  

b) executar o planejamento anual de atividades da Associação;  

c)reunir-se com instituições públicas e privadas para mútua colaboração em 

atividades de interesse comum;  

d) contratar e demitir funcionárias/os;  



e) delegar responsabilidade ou representatividade a associadas/os quites com suas 

obrigações sociais.  

f) administrar o patrimônio e executar o planejamento anual de atividades da 

Associação;  

g) zelar pelo cumprimento dos dispositivos estatutários e regimentais;  

h) cumprir as deliberações das Assembleias Gerais;  

i) contratar e/ou revogar os serviços de terceiros;  

j) apresentar o relatório financeiro, o balanço geral e a conta de resultado do 

exercício findo, com o parecer do Conselho Fiscal, à disposição da Assembleia 

Geral.  

Parágrafo Único - Na impossibilidade de reunião presencial, e presidenta/e poderá 

solicitar por correspondência ou pela internet que as reuniões aconteçam também, 

virtualmente.  

Art. 18 – A Diretoria se reunirá no mínimo uma vez por mês.  

Art. 19 – Compete à presidenta/e:  

I - representar a Associação de Educadorias/es negras/os;  

a) judicial e extrajudicialmente;  

b) cumprir e fazer cumprir este Estatuto e o Regimento Interno;  

c) presidir a Assembleia Geral;  

d) convocar e presidir as reuniões da Diretoria;  

e) assinar com e tesoureira/o os documentos referentes às finanças ou com e vice 

em eventuais faltas ou impedimentos de tesoureira/o.  

Art. 20 – Compete à primeire secretária/o  

a) secretariar as reuniões da Diretoria e da Assembleia Geral e redigir as atas;  

b) publicar todas as notícias das atividades da entidade;  

c) redigir e assinar correspondências;  

d) manter os arquivos em dia;  

e) na ausência de presidenta/o, assinar com e tesoureira/o os documentos 

referentes às finanças. Da mesma forma, na ausência de tesoureira/o, com e 

presidenta/o os documentos referentes às finanças.  

Art. 21 - Compete e segunda/o secretária/o:  

a)realizar as atividades de competência de primeira/o secretarie em sua ausência;  

b) assumir o mandato, em caso de vacância, até o seu término;  

c) prestar, de modo geral, a sua colaboração e primeira/o secretária/o.  

Art. 22 - Compete e suplente de secretária/o:  

a)realizar as atividades de competência de primeira/o e de segunda/o secretária/o 

na ausência das/os mesmas/os.  

b) assumir o mandato, em caso de vacância, até o seu término;  

c) prestar, de modo geral, a sua colaboração as/os primeira/o e segunda/o  

secretárias/os.  

Art. 23 – Compete a/o Primeira/o Tesoureira/o:  

a) arrecadar e contabilizar as contribuições das/os associadas/os, rendas, auxílios e 

donativos, mantendo em dia a escrituração; 

b) pagar as contas autorizadas pela/o Presidenta/e;  



c) apresentar relatórios de receita e despesas, sempre que forem solicitados;  

d) apresentar o relatório financeiro para ser submetido à Assembleia Geral;  

e) apresentar semestralmente o balancete ao Conselho Fiscal;  

f) conservar, sob sua guarda e responsabilidade, os documentos relativos à 

tesouraria;  

g) manter todo o numerário em estabelecimento de crédito;  

h) assinar, com a/o presidenta/e, todos os cheques, ordens de pagamento e títulos 

que representem obrigações financeiras da Associação.  

Art. 24 - Compete a/o Segunda/o Tesoureira/o:  

a) substituir a/o Primeira/o Tesoureira/o em suas faltas ou impedimentos;  

b) assumir o mandato, em caso de vacância, até o seu término;  

c) prestar, de modo geral, a sua colaboração a/o Primeira/o Tesoureira/o.  

Art. 25– O Conselho Fiscal será constituído por 03 a no máximo 05 integrantes e até 

04 suplentes de acordo com o que a chapa de eleição se organizar e se ver 

necessário.  

Parágrafo Primeiro – O mandato do Conselho Fiscal será coincidente com o 

mandato da Diretoria;  

Parágrafo Segundo – Em caso de vacância, o mandato será assumido por  

suplente, na falta de suplentes, uma/um nova/o conselheira/o eleita/o em 

Assembleia Geral Ordinária ou indicada/o pela diretoria assumirá o cargo.  

Art. 26 – Compete ao Conselho Fiscal:  

a) examinar os livros de escrituração da Associação;  

b) opinar sobre os balanços e relatórios de desempenho financeiro e contábil e 

sobre as operações patrimoniais realizadas, emitindo pareceres para os organismos 

superiores da entidade;  

c) requisitar a/o tesoureira/o, a qualquer tempo, documentação comprobatória das 

operações econômicas-financeiras realizadas pela Associação;  

d) acompanhar o trabalho de eventuais auditoras/es externos independentes;  

e) convocar extraordinariamente a Assembleia Geral.  

Parágrafo Único – O Conselho Fiscal se reunirá ordinariamente a cada 06 meses e, 

extraordinariamente, sempre que necessário e terá direito a voz, porém a voto 

somente quando solicitado.  

Art. 27 – O Conselho Consultivo é órgão de consulta e será constituído por 03 a no 

máximo 05 integrantes e até 04 suplentes.  

Parágrafo Único – O Conselho consultivo se reunirá ordinariamente a cada 03 

meses e, extraordinariamente, sempre que necessário.  

Art. 28 – São atribuições do Conselho Consultivo:  

a) opinar sobre questões de interesse da Associação de Educadorias/es negras/os;  

b) opinar sobre questões omissas nas deliberações da Assembleia Geral ou nos 

Estatutos, a pedido da Diretoria, podendo para tanto nomear comissões;  

Parágrafo Primeiro – O Conselho Consultivo reunir-se-á extraordinariamente, 

quando convocado pela Diretoria da Associação de Educadorias/es negras/os;  

Parágrafo Segundo – Na impossibilidade de reunião de integrantes da Associação, 

a/o presidenta/e da Associação de Educadorias/es negras/os poderá consultar por 



correspondência ou pela internet, ao mesmo tempo que as reuniões poderão 

acontecer também, virtualmente.  

Parágrafo Terceiro – As decisões do Conselho Consultivo serão tomadas pela 

maioria simples das/os  membras/os de Associação. 

 

Capítulo IV – DAS ELEIÇÕES.  

 

Art. 29. A eleição para Diretoria e Conselho Fiscal será realizada através de voto, 
por meio eletrônico ou digital, exclusivo aos sócios contribuintes, que estejam em 
dia com suas semestralidades. 
Parágrafo Único: A homologação da Eleição e Posse será oficializada na 
Assembleia Geral. 
Art. 30–  As/os candidatas/os deverão registrar-se em chapa completa, com 
antecedência de, no máximo 60 (sessenta) dias e, no mínimo, 20 (vinte) dias antes 
da eleição, mediante requerimento assinado por 03 candidates figurantes na 
mesma. 
Parágrafo único:  A chapa deverá ter na sua composição exclusivamente 
candidatas/os autodeclaradas/os negras/os. 
Art. 31–  Todas/os as/os candidatas/os devem estar em dia com as suas 
semestralidades para que a chapa possa ser registrada. 
Art. 32–  Reunidas/os as/os associadas/os em Assembleia, a/o Presidenta/e fará 
chamada para elaboração da Comissão Eleitoral que deverá ser aprovada pela 
Assembleia. 
Art. 33–  As eleições para renovação da Diretoria deverão ser realizadas por meio 
eletrônico ou digital 15 (quinze dias) antes do término do mandato com designação 
de data pela/o Presidenta/e e mediante divulgação no site da Associação com o 
mínimo de 30 (trinta) dias e o máximo de 60 (sessenta) dias de antecedência da 
realização do pleito. 
Art 34– As eleições da diretoria da AENSC serão coordenadas por uma Comissão 
Eleitoral formada por, no mínimo, 3(três) e, no máximo, 5 (cinco) associadas/os 
definides em assembleia. 
Art 35–  As eleições serão reguladas por edital. 
 
 
Capítulo V - DO PATRIMÔNIO/FONTES DE RECURSOS  
 
Art. 36– O patrimônio da Associação de Educadorias/es negras/os será constituído 

de bens móveis, imóveis, semoventes, ações e títulos da dívida pública, quais 

sejam:  

a) contribuições de seus membros;  

- Do produto das semestralidades das/os associadas/os, cujo valor deverá ser 

definido em assembleia,  sendo  que  as/os  professoras/es  de escolas públicas 

pagam  50%  do  valor  da  semestralidade atribuída as/os professoras/es de 

Instituições de Ensino Superior;  

b) contribuições de terceiros;  

c) prestação de serviços;  

d) subvenções, juros, correções ou dividendos resultantes das contribuições;  



e) rendimento de bens móveis ou imóveis;  

f) rendimentos auferidos em promoções da entidade e/ou venda de produtos;  

g) através da formação e administração de cooperativas sob os princípios básicos 

da economia solidária em conjunto com os seus associados, diretores, conselheiros 

ou/e usuários da Associação;  

h) rendimentos fruto de edital de fomento externo.  

Art. 37 – A Diretoria será responsável pelos bens patrimoniais da Associação de 

Educadorias/es negras/os e responderá por eles perante suas instâncias 

deliberativas.  

Art. 38 – No caso de dissolução ou extinção da Associação, o respectivo patrimônio 

remanescente será transferido a outra entidade congênere, registrada no CNAS, e 

que obrigatoriamente seja sem fins econômicos.  

Art. 39 – Na hipótese da Associação obter e, posteriormente, perder a qualificação 

instituída pela Lei 9.790/99, o acervo patrimonial disponível, adquirido com recursos 

públicos durante o período em que perdurou aquela qualificação, será contabilmente 

apurado e transferido a outra pessoa jurídica qualificada nos termos da mesma Lei, 

preferencialmente que tenha o mesmo objetivo social. 

 

 Capítulo VI – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

Art. 40 – A prestação de contas da Associação observará no mínimo:  

a) os princípios fundamentais de contabilidade e as Normas Brasileiras de 

Contabilidade;  

b) a publicidade, por qualquer meio eficaz, no encerramento do exercício fiscal, ao 

relatório de atividades e das demonstrações financeiras da entidade, incluindo as 

certidões negativas de débitos junto ao INSS e ao FGTS, colocando-os à disposição 

para o exame de qualquer cidadão;  

c) a realização de auditoria, inclusive por auditores externos independentes se for o 

caso, da aplicação dos eventuais recursos objeto de Termo de Parceria, conforme 

previsto em regulamento;  

d) a prestação de contas de todos os recursos e bens de origem pública recebidos 

será feita, conforme determina o parágrafo único do Art. 70 da Constituição Federal.  

 

Capítulo VI Capítulo VII– DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

Art. 41 – A Associação de Educadorias/es negras/os será dissolvida por decisão da 

Assembleia Geral Extraordinária, especialmente convocada para esse fim, quando 

se tornar impossível a continuação de suas atividades.  

Art. 42 – O presente Estatuto poderá ser reformado, a qualquer tempo, de forma 

justificada, por decisão da maioria qualificada de dois terços das presentes 

associadas, em Assembleia Geral especialmente convocada para esse fim, ou, em 

casos de urgência e para evitar danos à Associação, pela maioria dos membros da 

diretoria, em reunião emergencial para esse fim, entrando em vigor na data de seu 

registro em Cartório.  



Art. 43 – Os casos omissos neste Estatuto serão resolvidos pela Diretoria e 

referendados pela Assembleia Geral.  

Art. 44 – Este Estatuto entrará em vigor imediatamente após ser registrado em 

Cartório.  

Art. 45 – Revogam-se as disposições em contrário.  

 

 

 

 

 

 

 

São José, 15 de setembro de 2021  
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 Maria Aparecida Rita Moreira  
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