
 

 

COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES ALIANÇA DA BAHIA 
 

ESTATUTO SOCIAL 
  

CAPÍTULO I  
Denominação, Sede, Foro, Objeto e Prazo de Duração  

ARTIGO 1º - Sob a denominação de COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES 
ALIANÇA DA BAHIA opera a sociedade anônima, que se rege pelo presente Estatuto 
Social e pelas disposições legais aplicáveis.  
ARTIGO 2º - A companhia tem sede e foro jurídico em Salvador, Estado da Bahia, na 
Rua Pinto Martins, nº 11, sala 304, Comércio.  
PARÁGRAFO ÚNICO - A companhia poderá, por deliberação da Diretoria, abrir, 
transferir e/ou encerrar filiais de qualquer espécie, em qualquer parte do território 
nacional ou no exterior, fixando, para os fins legais, o capital de cada uma delas, a ser 
destacado do capital social.  
ARTIGO 3º - A companhia tem por objeto:  
(a) a participação em outras sociedades, na qualidade de sócia, quotista e/ou acionista; e  
(b) a administração de bens próprios.  
ARTIGO 4º - A companhia tem prazo de duração indeterminado. 

CAPÍTULO II 
Capital Social e Ações 

ARTIGO 5º - O capital da Companhia é de R$ 410.358.800,00 (quatrocentos e dez 
milhões, trezentos e cinquenta e oito mil e oitocentos reais), dividido em 6.425.139 (seis 
milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil, cento e trinta e nove) ações ordinárias e 
6.425.139 (seis milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil, cento e trinta e nove) ações 
preferenciais, todas escriturais, sem valor nominal.  
ARTIGO 6º - Cada ação ordinária dá direito a um voto nas deliberações da Assembléia 
Geral.  
ARTIGO 7º - As ações preferenciais não terão direito de voto e gozarão do direito a um 
dividendo preferencial, não cumulativo, no mínimo, 10% maior do que o atribuído às 
ações ordinárias.  

CAPÍTULO III  
Administração 

ARTIGO 8º - Administração da companhia será exercida por um Conselho de 
Administração e por uma Diretoria.  
ARTIGO 9º - A remuneração global dos membros do Conselho de Administração e da 
Diretoria será fixada anualmente pela Assembléia Geral, cabendo a deliberação sobre a 
forma de sua distribuição ao Conselho de Administração.  

SEÇÃO I 
Conselho de Administração 

ARTIGO 10 - O Conselho de Administração será constituído de, no mínimo, 3 (três), e, 
no máximo, 05 (cinco) membros, acionistas da companhia, sendo um Presidente, um 
Vice presidente e os demais simplesmente conselheiros, todos eleitos pela Assembléia 
Geral, para mandatos de 01 (um) ano, permitida a reeleição.  



 

 

PARÁGRAFO 1º - Em caso de vaga de cargo do Conselho de Administração, se o 
número de conselheiros ficar reduzido a menos de 3 (três), deverá ser convocada uma 
Assembléia Geral Extraordinária para o preenchimento do cargo vago.  
PARÁGRAFO 2º - Nas ausências do Presidente do Conselho, este será substituído pelo 
Vice Presidente.  
ARTIGO 11 - O Conselho de Administração deverá se reunir sempre que convocado 
por seu Presidente, ou pela maioria dos seus membros, mediante aviso escrito, entregue 
a cada um dos conselheiros, com pelo menos 08 (oito) dias de antecedência. Do aviso 
deverá constar a agenda da reunião. 
PARÁGRAFO 1º - As reuniões do Conselho de Administração deverão ser presididas 
por seu Presidente e somente serão instaladas quando pelo menos 3 (três) de seus 
membros estiverem presentes ou representados na reunião.  
PARÁGRAFO 2º- As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas por 
maioria de votos, cabendo ao Presidente, além do seu próprio voto, o voto de qualidade.  
PARÁGRAFO 3º - Qualquer membro do Conselho de Administração poderá ser 
representado por outro conselheiro, nas reuniões do Conselho de Administração, e 
poderá votar através de carta, fax, telegrama ou procuração.  
PARÁGRAFO 4º - As atas das reuniões do Conselho de Administração serão lavradas 
em livro próprio e assinadas pelos conselheiros presentes ou representados na reunião.  
ARTIGO 12 - Além das atribuições estabelecidas pela Lei das Sociedades Anônimas, 
compete ao Conselho de Administração o seguinte:  
(a) examinar e aprovar os planos dos negócios estabelecidos pela Diretoria, para a 
companhia, para curto, médio e longo prazos e as alterações dos mesmos;  
(b) aprovar o comprometimento da companhia em qualquer contrato ou em outro 
empreendimento, cuja execução se estender por mais de um ano e/ou que importe em 
responsabilidade para a companhia por valor que exceda à R$ 100.000,00 (cem mil 
reais);  
(c) deliberar sobre a apresentação à Assembléia Geral de qualquer proposta, inclusive as 
referentes a qualquer alteração deste Estatuto Social, quaisquer aumentos ou reduções 
do capital social, dissolução, liquidação, fusão, incorporação, transformação ou cisão da 
companhia;  
(d) autorizar a aquisição de ações de emissão da própria companhia, para permanência 
em tesouraria, bem como a sua posterior alienação ou cancelamento;  
(e) aprovar a aquisição e a alienação de participações societárias e a realização de 
investimentos em outras sociedades e/ou empreendimentos; e  
(f) deliberar sobre qualquer outro assunto importante, que possa ser submetido ou possa 
exigir a atenção do Conselho de Administração.  

SEÇÃO II 
Diretoria 

ARTIGO 13 - A Diretoria será composta de, no mínimo, 2 (dois), e, no máximo, 5 
(cinco) membros, sendo 1 (um) Diretor Presidente, e os demais simplesmente Diretores, 
eleitos pelo Conselho de Administração, para mandatos de 01 (um) ano, permitida a 
reeleição.  



 

 

PARÁGRAFO 1º - Os Diretores serão investidos em seus cargos independentemente 
de caução, como permitido por lei, e cada diretor se sujeitará aos deveres e 
responsabilidades impostos por lei e pelo presente Estatuto Social.  
PARÁGRAFO 2º - Ao final de seus mandatos, os diretores permanecerão em suas 
funções até que os novos diretores tomem posse.  
ARTIGO 14 - Em caso de impedimento temporário de qualquer diretor, a Diretoria, 
reunida na forma do artigo 15 deste Estatuto Social, indicará um dentre os demais 
diretores para desempenhar as funções do diretor ausente. Em caso de vaga definitiva de 
um cargo da Diretoria, o Conselho de Administração elegerá um novo diretor, o qual 
ocupará a vaga pelo tempo de mandato que faltar ao diretor substituído.  
ARTIGO 15 - A Diretoria reunir-se-á sempre que os interesses sociais o exigirem, 
sendo que suas deliberações serão tomadas por maioria de votos, cabendo ao Diretor 
Presidente, além do seu próprio voto, o voto de qualidade.  
PARÁGRAFO 1º - As reuniões da Diretoria serão convocadas pelo Diretor Presidente, 
através de carta registrada, fax, telegrama ou aviso entregue pessoalmente, contra 
recibo, a todos os diretores. Considerar-se-á dispensada a convocação a uma reunião a 
que comparecer a totalidade dos diretores. 
PARÁGRAFO 2º - As reuniões da Diretoria serão instaladas com a presença de, pelo 
menos, 2 (dois) diretores, sendo um deles obrigatoriamente o Diretor Presidente. 
PARÁGRAFO 3º - Um diretor poderá fazer-se representar nas reuniões por outro 
diretor, e poderá votar por carta, telegrama, fax ou procuração. Os diretores que 
enviarem seus votos ou se fizerem representar, na forma supra, serão considerados 
presentes à reunião.  
PARÁGRAFO 4º - Das reuniões da Diretoria serão lavradas atas em livro próprio, as 
quais serão assinadas pelos diretores presentes.  
ARTIGO 16 - A Diretoria terá poderes de representação, administração e gestão dos 
negócios sociais, podendo, na forma prevista neste Estatuto, validamente obrigar a 
companhia, praticando todos os atos e operações necessários à consecução dos objetivos 
sociais, e deliberar sobre todas as questões que não tenham sido previstas neste Estatuto 
Social nem sejam da competência exclusiva do Conselho de Administração ou da 
Assembléia Geral.  
ARTIGO 17 - Compete ao Diretor-Presidente:  
(a) representar a companhia, ativa e passivamente, em suas relações com terceiros, em 
Juízo ou fora dele;  
(b) presidir as reuniões da Diretoria;  
(c) supervisionar os negócios sociais, tomando as deliberações que se fizerem 
necessárias;  
(d) coordenar as atividades dos demais diretores; e  
(e) exercer outras funções que lhe forem atribuídas pelo Conselho de Administração ou 
pela Diretoria.  
ARTIGO 18 - Compete aos Diretores sem designação específica assistir o Diretor 
Presidente e exercer as demais funções que lhes forem atribuídas pelo Conselho de 
Administração ou pela Diretoria.  



 

 

ARTIGO 19 - Observado o disposto nos parágrafos deste artigo e nos artigos 12 e 20 
deste Estatuto Social, a companhia será representada e obrigar-se-á:  
(a) pela assinatura conjunta de dois diretores;  
(b) pela assinatura de qualquer um dos diretores em conjunto com a assinatura de um 
procurador constituído para representar a companhia, este último desde que assim 
previsto no respectivo instrumento de mandato e de acordo com a extensão dos poderes 
nele contidos;  
(c) pela assinatura conjunta de dois procuradores constituídos para representar a 
companhia, desde que assim previsto nos respectivos instrumentos de mandato e de 
acordo com a extensão dos poderes neles contidos; ou  
(d) pela assinatura isolada de qualquer um dos diretores ou de um procurador 
constituído para representar a companhia, este último desde que assim previsto no 
respectivo instrumento de mandato e de acordo com a extensão dos poderes nele 
contidos, ficando, porém, ressalvado que tal representação individual da companhia será 
limitada à prática de atos de rotina perante repartições públicas, inclusive a Secretaria da 
Receita Federal, suas delegacias, inspetorias, postos e agências, o Banco Central do 
Brasil e outras autarquias; assinatura de recibos por pagamentos feitos à companhia, 
através de cheques em favor desta e endosso de cheques para depósito em conta 
bancária da companhia.  
PARÁGRAFO 1º - Nos atos que implicarem em hipotecar ou empenhar bens sociais, 
contrair empréstimos, alienar bens móveis ou imóveis, transigir e renunciar a direitos, 
será a companhia obrigatoriamente representada por dois diretores, sendo um deles o 
Diretor Presidente.  
PARÁGRAFO 2º - As procurações "ad negotia" outorgadas pela companhia serão 
obrigatoriamente assinadas por dois diretores, terão prazo de validade determinado, não 
superior a um ano, e vedarão o substabelecimento, sob pena de nulidade. As 
procurações outorgadas a advogados, para representação da sociedade em processos 
administrativos ou judiciais, poderão ser assinadas individualmente por qualquer um 
dos diretores, ter prazo de validade indeterminado e autorizar o substabelecimento.  
ARTIGO 20 - São expressamente proibidos e serão nulos de pleno direito quaisquer 
atos praticados por diretores, por procuradores ou por empregados da sociedade, que 
sejam estranhos ao objeto social e aos negócios da sociedade, tais como avais, fianças, 
endossos e outras garantias de favor, a menos que tais atos tenham sido previamente 
aprovados pelo Conselho de Administração.  

CAPÍTULO IV 
Assembléia Geral 

ARTIGO 21 - A Assembléia Geral reunir-se-á, ordinariamente, nos quatro meses que 
se seguirem ao término do exercício social e, extraordinariamente, sempre que o 
interesse social o exigir.  
PARÁGRAFO 1º - A Assembléia Geral será convocada pelo Conselho de 
Administração e os trabalhos serão dirigidos por Presidente e Secretário indicados pelos 
acionistas presentes.  
PARÁGRAFO 2º - Os acionistas deverão depositar, na sede da companhia, com 03 
(três) dias de antecedência da data da realização de cada Assembléia Geral, 



 

 

comprovante de sua qualidade de acionista, expedido pela instituição financeira 
depositária.  

CAPÍTULO V 
Conselho Fiscal 

ARTIGO 22 - O Conselho Fiscal, que não funcionará em caráter permanente, será 
constituído por 03 (três) membros efetivos e igual número de suplentes e será instalado 
apenas nos exercícios sociais em que seu funcionamento for solicitado por acionistas, na 
forma e condições previstas em lei.  
PARÁGRAFO ÚNICO - Os membros do Conselho Fiscal terão a qualificação, 
competência, deveres, prazo de mandato e remuneração estabelecidos pela lei.  

CAPÍTULO VI 
Exercício Social, Demonstrações Financeiras e Destinação dos Lucros 

ARTIGO 23 - O exercício social encerra-se em 31 de dezembro de cada ano.  
ARTIGO 24 - Em 31 de dezembro de cada ano, a Diretoria fará elaborar o Balanço 
Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras exigidas por lei. Do lucro líquido 
obtido, diminuído ou acrescido dos valores previstos no artigo 202 da Lei 6.404/76, 
25% (vinte e cinco por cento) serão declarados e pagos como dividendo mínimo 
obrigatório aos acionistas.  
ARTIGO 25 - A companhia, por deliberação do Conselho de Administração, poderá 
levantar balanços semestrais, trimestrais ou de períodos menores, e declarar dividendos 
dos lucros verificados em tais balanços.  

CAPÍTULO VII 
Liquidação 

ARTIGO 26 - A sociedade será dissolvida e entrará em liquidação nos casos previstos 
em lei e a Assembléia Geral fixará a forma de liquidação e nomeará o liquidante e o 
Conselho Fiscal que conduzirão a sociedade durante o período de liquidação.  
 

Salvador, 29 de abril de 2016. 
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