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À REGISTRADORA DO 10  SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABÁ-MT. 

ILMA. SRA GLÓRIA ALICE FERREIRA BERTOLI. 

• 
Pede e Espera D mento. 

Cuiabá-MT, 12/04/ 

- Laurindo Bente° Luiz 

r?'"?  

Eu Lautindo Bente° Luiz, portador da Carteira de Identidade RG n°. 
828504 SSP/MT e do CPF n°. 238.988.449-00 residente e domiciliado na 
Rua Madri, N ° 525, Bairro: Rodoviária Parque na qualidade de 
Presidente do SINDICATO DOS CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E 
MISTOS EM PLANTAS HORIZONTAIS E VERTICAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - 
SINDSCOND/MT, situado na Rua 08 de Janeiro, 615 - Bairro Jardim Leblon - 
CEP 78.060-074 - Cuiabá - MT, venho mui respeitosamente requerer o 
Registro e arquivamento da Ata da Assembléia realizada no dia 
10/04/2012, com lista de presença e editais de convocação, 
apresentada em 03 vias digitadas, pelas quais assumo a total 
responsabilidade de que seu teor confere com o que foi deliberado na 
Assembléia do referido dia. 

Para tanto, faço juntar toda a documentação necessária. 

• 

Nestes Termos. 
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ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL DO SINDICATO DOS CONDOMÍNIOS DE 
CUIABÁ, REALIZADA NO DIA 10 DE ABRIL DE 2012, PARA ALTERAÇÃO-11W 
ESTATUTO, 

L1' V  
Aos dez aias do mês de abril de dois mil e doze, no endereço localizado na Rua NI 
Bairro Rodoviária Parque - Condomínio Edifício Vila Bella - Cuiabá - MT, os reprdsen 
da categoria dos condomínios residenciais de apartamentos, dos condomínios residenci: 
casas, dos condomínios rurais, dos condomínios comerciais, dos condomínios de uso m 
(residenciais/comerciais), dos condomínios de cdilicios de consultórios e clínicas, dos 
condomínios de centros de compras (shopping centers), dos condomínios de Flats e dos 
condomínios de Apart Hotéis reuniram em assembléia geral para tratarem dos assuntos 
contidos no edital de convocação do SINDSCOND. A assembléia foi realizada no salão de 
festas do Condomínio Vila Bella. Em segunda convocação. às 19h00, foi aberta a assembléia. 
sendo designado para dirigir os trabalhos o presidente do SINDSCOND, Sr. Laurindo Benteo 
Luiz, e para Secretariar o condômino Silvio Marinho do Nascimento. Aberto os trabalhos. o 
secretário da assembléia explicou a finalidade da mesma salientando que o objetivo é alterar o 
estatuto do Sindicato para que torne mais especifica a representação que já tem, ou seja: a 
categoria dos condomínios, na qual inclui todas as modalidades de condomínio, e também 
para alterar a base territorial para todo Estado de Mato Grosso e ainda o nome do Sindicato. O 
secretário disponibilizou cópias do edital para os presentes. De posse do edital e fazendo uso 
da palavra, apresentou-se o representante do SECOV, Dr. Marilton, que fez objeções quanto à 
alteração do Estatuto do SINDSCOND aduzindo que o SECOV já fez a extensão de base para 
todo o Estado de Mato Grosso e dizendo também que tal sindicato representa os condomínios. 
apresentando documentos protocolados no Ministério do Trabalho e Emprego. Analisada a 
documentação, o presidente do SINDSCOND falou que a representação do SECOV é no setor 
de imobiliárias c de empresas que prestam serviços de administração de condomínio e que a 
representação do SECOV não tetn nada a ver com a categoria dos condomínios, tanto é que o 
SECOV não negocia a convenção coletiva de trabalho para os condomínios, pois isto é feito 
pelo SINDSCOND, inclusive com aval da Superintendência Regional do Trabalho de Mato 
Grosso. O presidente falou do Dr. Marilton que ele pode fazer a extensão da base, pois isto 
não tem nada a ver com a categoria dos condomínios. O representante do SECOV pediu que o 
seu posicionamento fosse registrado em ata, o que foi confirmado pelo secretário da 
assembléia e no mesmo momento o representante do SECOV foi embora antes da votação. 
Dando continuidade na assembléia, o condômino Sr. Miguel falou que não tem como pensar 
na possibilidade de unir o Sindicato dos Condomínios ao SECOV, pois este tem finalidade 
lucrativa, como é o caso das imobiliárias, enquanto que os condomínios não têm finalidade 
lucrativa. Outra condômina, Sra. Luciana, falou que o representante do SECOV estava 
enganado, porque tinha ciência do que estava votando e concordava com a proposta 
apresentada no Edital. Na medida em que a assembléia foi sendo conduzida foram sendo 
tomados os votos dos presentes e ao final ficou deliberado, por unanimidade, que o 
SINDSCOND continue representando a categoria dos condomínios e que no Estatuto seja 
registrada, de- forma explicita, a representação da seguinte categoria: Categoria patronal dos 
condomínios residenciais de apartamentos, dos condomínios residenciais de casas, dos 
condomínios rurais, dos condomínios comerciais, dos condomínios de uso misto 
(residenciais/comerciais), dos condomínios de edilicios de consultórios e clínicas, dos 
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condomínios cle centros de compras (shopping centers). dos condomínios de Fiais e 

representação da categoria descrita acima para todo Estado de Mato Grosso e a alteração 
nome da entidade para: SINDICATO DOS CONDOMÍNIOS RES1DENCI 
COMERCIAIS E MISTOS EM PLANTAS HORIZONTAIS E VERTICAIS DO EST:-
DE MATO GROSSO — SINDSCONDIME Com as deliberações, o sindicato passa a er 
constituído com base no Estatuto aprovado nesta assembléia nos seguintes termos: 

TITULO 1- DEMONINAÇÃO, NATUREZA E FINALIDADE: 
Art. 1°. O SINDICATO DOS CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E 
MISTOS EM PLANTAS HORIZONTAIS E VERTICAIS DO ESTADO DE MATO 
GROSSO — SINDSCOND/MT, com sede e foro na Rua 08 de Janeiro, 615 — Bairro Jardim 
Leblon — CEP 78.060-074 — Cuiabá - MT é constituído para fins de estudos, coordenação, 
proteção e representação legal da categoria patronal dos condomínios residenciais de 
apartamentos, dos condomínios residenciais de casas, dos condomínios rurais, dos 
condomínios comerciais, dos condomínios de uso misto (residenciais/comerciais), dos 
condomínios de edilícios de consultórios e clínicas, dos condomínios de centros de compras 
(shopping centers). dos condomínios de Flats e dos condomínios de Apart Hotéis do Estado 
de Mato Grosso. 
Mi. 2°. São prerrogativas do Sindicato: 

Prestar a seus associados os serviços auxiliares c benefícios previstos em lei e neste 
Estatuto e os que, embora não previstos, não contrariem as leis e sejam úteis c necessários; 

Representar, perante as autoridades administrativas e judiciais, os interesses gerais da sua 
categoria econômica ou seus interesses individuais de seus associados, bem como tudo aquilo 
que possa interessar individual ou coletivamente à categoria representada, nos termos do mi. 
8°, inciso 111. da Constituição Federal de 1988; 

Eleger ou designar os representantes da respectiva categoria; 
Celebrar contratos e convenções coletivas de trabalho; 

c) Colaborar com o Estado, como órgão técnico consultivo, no estado e solução dos 
problemas que se relacionam com sua categoria econômica; 
O 	Impor contribuições a todos aqueles que participem da categoria representada, nos termos 
da legislação vigente; 

Promover a qualificação técnica dos empregados e das empresas, através de cursos. 
palestras, treinamentos ou qualquer outro meio que se destine ao aperfeiçoamento dos 
empregados, buscando melhorar a capacidade técnica e propiciar aos funcionários, ou futuros 
ftincionários a qualificação e treinamento necessário para a conquista ou manutenção de seus 
empregados; 

As palestras, cursos ou treinamentos, poderão ser iniciativas próprias do sindicato ou em 
conjunto com a iniciativa do governo, conforme as possibilidades de cada caso, visando o 
treinamento e capacitação de todos os cargos e funções constante da convenção coletiva de 
trabalho, bem como de outras que eventualmente venham as ser criadas ou sirvam ao ramo de 
condomínios; 

Promover ação civil pública ou utilizar-se de quaisquer outros meios processuais que 
possam defender os interesses individuais, coletivos, difusos ou homogéneos da categoria; 

Participar, juntamente com os demais, independentes da categoria econômica. de todo, e 
qualquer ato ou evento que possa trazer beneficios para os associados do SINDSCONDiNIT. 
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bem como aliar - se a eles na defesa dos direitos e garantia coletivas ou individuais previst 
em nosso ordenado jurídico; 
k) Celebrar convênios, de qualquer espécie, com órgãos públicos municipais, estaduais 
federais, a fim de, em conjunto realizar censo inerentes ás áreas especificas da categoria; 
1) Estabelecer convênios com as Câmeras de Dirigentes Lojistas ou outro organi 
instituida ou entidade, sempre visando o interesse da categoria representada; 
m) Criar, manter ou colaborar com a "Câmara de Arbritagem, Mediagem ou Conciliaça 
Recuperação de Créditos" que eventualmente sejam criadas objetivando, sempre, a paz social 
da categoria e a eliminação rápida, eficaz e justa de todo e qualquer litígio que possa surgir 
nas relações atinentes à atividade; 
Art. 3° - São deveres do Sindicato: 
a) Adotar conduta de absoluto respeito ao regime nacional, as leis vigentes no País e as 
autoridades constituídas; 
b) Colaborar com os poderes públicos no desenvolvimento da solidariedade social; 
c) Manter serviços de assessoria especializada para os associados em consonância com OS 

interesses da classe; 
d) Promover a conciliação nos dissidios coletivos de trabalho; 
e) 	Manter serviços de assistência jurídica para os associados, quando possível sobre assunto 
relativo a toda categoria; 

f) 	Sempre que possível e de acordo com suas possibilidades, manter no seu quadro pessoal. 
em convenio com entidades assistenciais ou por conta própria, um assistente social com as 
atribuições especificas de promover a cooperação operacional na empresa e a integração 

profissional da classe. 
Art. -I°. São condições para o funcionamento de Sindicato: 

Observância das leis e dos princípios de moral e compreensão dos deveres cívicos: 
Abstenção de qualquer propaganda, não só de doutrinas incompatíveis com as 

instituições e aos interesses nacionais, mas igualmente de candidatura a cargos eletivos 
estranhos ao Sindicato; 

Inexistência de exercício de cargos eleitos cumulativamente com o de emprego 
remunerado pelo Sindicato, ou por entidade sindical de grau superior; 

Gratuidade do exercício dos cargos eletivos, ressalvada a hipótese de afastamento do 
trabalho para esse em que a remuneração deverá ser aprovada em Assembléia Geral, nunca 
excedente da importância de sua remuneração na profissão respectiva; 

Abstenção de quaisquer atividades não compreendidas nas suas finalidades, inclusive as 
de caráter político partidário nos termos de art. 511 da CLT; 
Q Não permitir a cessão gratuita ou remunerada da sede a entidade e índole político-
partidária; 
g) 	Manter na sede do Sindicato registro dos associados do qual deverão constar; 
E) Nome, endereço, do registro do contrato social e suas alterações, número do CNN.  e 
ainda mais:. 
2) 	Nome, nacionalidade, estado civil, residência e o numero da cédula da identidade (RG) e 
da inscrição no CPF/MF dos titulares dos condomínios e de seus procuradores. 
Art. 5°. O Sindicato terá sede e foro na cidade de Cuiabá, Capital do Estado do Mato Grosso, 
e jurisdição e representação abrangendo todo o Município de Cuiabá — MT. 
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Art. 60  - O Sindicato é constituído por tempo indeterminado, coincidindo o ano 
ano civil. 

TÍTULO - DOS ASSOCIADOS, DOS DIREITOS E DEVE 
Art. 70  - O quadro social é composto das seguintes categorias de associados: 
FUNDADORES: os que subscrevem a ata de fundação 
EFETIVOS: os admitidos após a fundação 
BENEMÉRITOS: Os associados que se tornarem 
serviços relevantes prestados a entidade. 
HONORÁRIOS: os que embora não sendo associados hajam prestado serviços reputados de 
alta relevância ao Sindicato. 
§ Único: Os associados honorários não poderão fazer parte da administração do Sindicato 
nem votar ou Ser votado. 
Art. 8" Na admissão de associados, nas diversas categorias, observar-se—á as seguintes 
normas: 

Os candidatos à admissão ao quadro social na categoria de associados efetivos, deverão 
apresentar documento comprobatório de sua condição de Condômino, satisfazendo as 
exigências da legislação em que caberá recurso para a assembléia geral, no prazo de 08 (oito) 
dias; 

O titulo de associado benemérito ou honorário será conferido por proposta da Diretoria 
do Sindicato, com parecer de Conselho Fiscal o homologado em assembléia geral; 

O titulo de associado será conferido pela assembléia geral. por proposta da Diretoria e 
parecer de Conselho Fiscal. 
§ 1°. O pedido de filiação será apreciado pela Diretoria e somente após ser aprovado o novo 
sócio será constituído, cabendo ao interessado ou interessados pagarem a taxa de admissão no 
valor equivalente a 03 (três) pisos salariais de referência da função de "porteiro" previsto na 
convenção coletiva de trabalho do SINDSCOND/MT e assinar o termo de compromisso dos 
novos filiados. 
§ 2". Caberá a Diretoria, deferido ou não o pedido de filiação, dar ciência do resultado ao 
interessado. 
Art. 9°. Os associados efetivos contribuirão, mensalmente com a importância a ser fixada pela 
assembléia geral para custeio de suas atividades. 
Art. 100. Os associados não respondem, solidariamente, 
sindicato. 
Art. 110. São direitos dos associados: 

Tomar parte votar c ser votado nas assembleias gerais, de conformidade com artigo 
33° deste estatuto; 

Usar dos serviços do Sindicato; 
Requerer medida para defesa de seus interesses, justificando - 

numero de associados superior a 2/3 (dois terços); 
Propor à diretoria medidas de interesse do Sindicato. 

§ 1°. São pessoais e intransferíveis os direitos do associado. 
§ 2". Perderá os seus direitos o associado que, por qualquer motivo, deixar o exercício da 
categoria econômica (condomínio) ou não estar em dia com as contribuições: legal (sindical), 
assistencial, associativa, federativa e confederativa. 
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§ 3°. Qualquer associado poderá concorrer para autoridade competente, dentro de 
dias, de todo e qualquer ato lesivo de direito ou contrario a este estatuto emanado d 
ou da assembléia geral. 

DOS DEVERES DOS ASSOCIADOS. 
Art. 12. São deveres dos associados: 
Os associados não respondem, solidariamente pelas obrigações assumidas pelo sindicz 
cabendo-lhes: 

Pagar pontualmente a mensalidade de e as contribuições estatuídas em reuniões, 
assembleias e convenções coletivas além da outras que eventualmente venham a ser 
contraídas pelo sindicato a bem dos associados; 

Comparecer às reuniões e assembleias gerais convocadas e votar nas eleições; 
Prestigiar o Sindicato e concorrer para o congraçamento dos associados; 
Zelar pelo cumprimento das disposições deste Estatuto, dos regulamentos e acatar as 

deliberações tomadas pela diretoria do Sindicato; 
c) 	Cumprir e fazer cumprir as disposições deste Estatuto e suas modificações. 

DAS PENALIDADES E SUA APLICAÇÃO 

Art. 13. Os associados estão sujeitos às penalidades de suspensão e eliminação do quadro 
social. 
§ P. Serão suspensos os direitos do associado que: 

Não 'comparecer a 03 (três) assembleias gerais consecutivas sem justa causa, a critério da 
diretoria; 

Desacatarem a assembléia geral ou a diretoria: 
Deixarem de adimplir com mais de 03 (três) contribuições impostas pela convenção 

coletiva de trabalho, a critério da diretoria; 
Desrespeitarem o presente Estatuto; 
Deixarem de comunicar ao Sindicato, em tempo hábil, qualquer alteração dos dados da 

empresa. 
§ 2". Serão eliminados do quadro social os associados que: 

Os que por má conduta, ou falta cometida contra o patrimônio moral ou material do 
Sindicato dos Condomínios forem nocivos à entidade. 

Por motivo injustificável atrasarem em 06 (seis) meses o pagamento das mensalidades do 
Sindicato. 
§ 3'. As penalidades serão impostas pela Diretoria. Todavia, é imprescindível que a aplicação 
das penalidades seja precedida de audiência do associado. que por vez deverá aduzir 
expressamente a sua defesa no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento da 
notificação, sob pena de nulidade do ato punitivo; 
§ 4°. Das penalidades impostas caberá recurso de acordo com a legislação vigente. 
§ 5°. A simples manifestação da maioria dos associados não basta para a aplicação de 
quaisquer penalidades, estas terão cabimento somente nos casos previstos em lei e neste 
Estatuto. 
§ 6". Não implicará em incapacidade para o exercício da atividade, a aplicação de penalidades 
que só pode ser declarada por autoridade competente. 

DA REINTEGRAÇÃO DOS ASSOCIADOS 
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Art. 14. Os associados que tenham sido eliminados do quadro social, poderão reingressai 
Sindicato desde que se reabilite a juízo da assembléia geral, ou liquidem seus débitos qu dó/Lt 0=1. 3 

07- 

se tratar de atraso de pagamento, acrescidos de multa e correção monetária imposta ela 
convenção coletiva de trabalho ou pela assembleia geral, podendo haver negociação, a critério 
da Diretoria. 
§ Único. Os associados que tenham sido readmitidos, na forma deste artigo, receberão novos 
numero de matricula, sem prejuízo de contagem de tempo como associado. 

. TÍTULO III - DOS ÓRGÃOS DIRETIVOS E DE FISCALIZAÇÃO 
Art. 15". São órgãos diretivos e de fiscalização: 
I — A assembléia geral. 
II — O Conselho Fiscal 
III — A Diretoria 
Art. 16". A assembléia geral é órgão soberano do Sindicato, respeitando os limites da lei e 
deste Estatuto, constituindo—se pela reunião de todos os associados, fundadores e efetivos por 
si ou por seus representantes legais. 
Art. 17". O Conselho Fiscal e órgão consultivo fiscalizador e de deliberação coletiva do 
Sindicato e constituindo de 02 (dois) membros eleitos, em votação secreta e direta pelos 
associados quites com a tesouraria da Entidade para mandato de 04 (quatro) anos, em eleições 
a serem realizadas de conformidade com este Estatuto. 
Art. 18°. A Diretoria do Sindicato é órgão executivo e composto na forma abaixo, podendo 
contratar um Diretor Executivo: 

Presidente; 
Vice — presidente; 
Primeiro Secretário; 
Segundo Secretário; 
Primeiro Tesoureiro; 
Segundo Tesoureiro; 
02 Membros do Conselho Fiscal; 
02 Suplentes do Conselho Fiscal 
Diretor Executivo. 

§ 1". O Presidente do Sindicato será eleito dentre seus membros e pela Diretoria. 
§ 2'. Os demais cargos serão ocupados obedecendo na ordem de menção da chapa eleita. 
§ 3". Compete à Diretoria: 

Eleger o Presidente do Sindicato dentre seus membros de acordo c/§ 1° da CLT; 
Dirigir o Sindicato de acordo com seus estatutos, administrar o patrimônio social e 

promover o bem geral dos associados e da categoria econômica representada; 
Cumprir a fazer cumprir as leis em vigor e as determinações das autoridades 

competentes, bem como o Estatuto, regimentos e resoluções próprias e das Assembléias 
Gerais; 

Aplicar penalidades previstas no Estatuto; 
c) 	Reunir — se extraordinariamente, sempre que o Presidente ou maioria convocar; 
0 Emitir duplicatas, boleto bancário ou assemelhado, para cobrança via banco, relativa às 
mensalidades associativas cumuladas com as obrigações que advirem de lei, ou de contrato, 
devidamente deliberadas e decididas em assembléia geral: 
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É facultado ao SINDSCOND/MT, quando ocorrer inadimplência do associado, enviar 
respectivos títulos extrajudiciais ao cartório competente, respeitando os prazos legais id‘t ‘..; 4 
carência e a devida notificação antecipada do associado; 

Contratar Diretoria Executiva, pessoa física ou jurídica que terá competência para 
administrar o SINDSCOND/MT, em subordinação direta à Diretoria, e executar toda a 
qualquer ordem oriunda da Diretoria eleita e ainda representá—lá. administrativa o eR144  
judicialmente nas diversas tarefas atinentes à administração do Sindicato, media 	5 i4c1 
procuração publica ou particular, conforme ocaso; 

GERI."  1D  

Nomear, através de portaria, os Diretórios Regionais e Diretores para cada segmento 
classe, caso haja necessidade, exceto aqueles que já participam da Diretoria; 

Autorizar a criação da Federação Matogrossense das Empresas de Turismo e Prestadoras 
 

de Serviços, bem como a filiação do SINDSCOND/MT na mesma. 
Art. 19". O Sindicato dos Condomínios poderá. na  medida de suas necessidades e 
possibilidades financeiras, criar departamentos, delegacias regionais ou órgãos 
administrativos auxiliares, desde que sua Diretoria formule proposta fundamental ao Conselho 
Fiscal e éste a aprove por unanimidade. 
Art. 200. Os cargos eletivos para os órgãos diretivos e fiscalizadores do Sindicato serão 
remuneradoacom salários estipulados pela Diretoria. 
Art. 210, Compete ao Presidente: 
a) Representar o sindicato nos atos da vida publica ou privada, perante a administração 
publica e em juizo e fora dele, podendo delegar poderes, inclusive à Diretoria Executiva 
contratada; 
b) Convocar o presidir reuniões da Diretoria e convocar e instalar assembléia geral; 
e) Assinar, com os demais membros, as atas das sessões. reuniões e todos os papéis que 
dependem da sua assinatura, bem corno rubricar livros necessários ao funcionamento do 
Sindicato, tais corno os da secretaria e da tesouraria; 
d) Movimentar, juntamente com tesoureiro, conta em estabelecimentos bancários ou em 
outras instituições financeiras; 
c) Ordenar as despesas autorizadas e assinar com o tesoureiro, ou seu substituto, cheque; 
ordens de pagamento, duplicatas, notas promissórias, recibos, escrituras, balanços, contas a 
pagar. e outros documentos que importem em recebimento ou pagamento ou ainda. em •N;  
compromisso do Sindicato, que envolvam responsabilidades financeiras; 
0 Nomear, contratar e demitir funcionários e fixar os vencimentos, conforme as 
necessidades.  dos serviços, outorgar procurações em conjunto com o Tesoureiro ou seu 
substituto; 

Zelar pelo bom funcionamento do SINDSCOND/MT, procurando sempre substituir 
membros inoperantes ou faltosos e bem desempenhar o cargo de Presidente para qual foi 
eleito e tenha sido investido; 

Tomar deliberações que interessem a categoria mediante prévio consentimento do 
Sindicato; 

Cumprir as disposições emanadas do conteúdo deste Estatuto e do Regimento Interno e 
do Código de Ética e ainda respeitar as leis e as autoridades constituídas; 

Nomear, através de portaria, empresários da categoria, filiados ao SINDSCOND/MT. 
para funções que não colidam com atribuições dos Diretores eleitos; 

Cumprir o presente Estatuto; 
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I) 	Ocupar uma das vagas de Delegado na Federação e na Confederação, bem como 
suplente de Delegado em ambas as entidades; 
Art. 22°:Compete ao Vice-presidente: 	 'PC 

Substituir o Presidente e o Tesoureiro em todos os seus impedimentos; 
Assessorar o Presidente desempenhando as tarefas que lhe forem atribuídas; 	/ 	tAatgic  
Assumir o cargo de presidente em caso de renúncia deste, até que seja eleito novo titular  ÇA 

t1) Ocupar uma das vagas de Delegado na Federação e na Confederação, bem como indici 	 
CERTIDÃO suplente de Delegado em ambas as entidades; 	 tn 

 

Art. 23". Compete ao Primeiro Secretario: 
a) 	Substituir o Presidente e o Vice—presidente somente quando ocorrer, simultaneamente ° 
ausência e impedimentos; 
b) Dirigir os serviços gerais da Secretaria, preparar a correspondência e expediente do 
Sindicato; • 
e) 	Organizar e manter o arquivo sob guarda; 
cl) 	Redigir, ler e assinar, juntamente c/ o presidente, os títulos ou diplomas, as carteiras, as 
correspondências expedidas pelo Sindicato; 
c) 	Lavrar as atas das sessões da Diretoria e assembleias gerais, assinando—as com os demais 
membros; 
f) 	Elaborar relatório anual das atividades do Sindicato. 
Art. 24°. Compete ao Segundo Secretario: 
1 — Substituir o Primeiro Secretario em suas faltas ou impedimentos: 
11 — Assumir o mandato em caso de vacância, até o término; e. 
III — prestar. de modo geral, a sua colaboração ao primeiro secretário. 
Art. 25°. compete ao Primeiro Tesoureiro 
1 — Dirigir e fiscalizar os serviços da tesouraria do Sindicato. 

Promover as arrecadações das contribuições feitas, a qualquer Titulo, por associados ou 
não. 
III — Guardar, sob sua responsabilidade, os valores pertencentes ao Sindicato. 
IV— Assinar, juntamente com o Presidente ou o seu substituto, cheques, ordens de pagamento, 
duplicatas, notas promissórias, recibo, escrituras, e outros documentos que importem em 
recebimento, pagamento ou ainda em compromisso do Sindicato; 
V - Efetuar pagamentos e adiantamentos autorizados pelo Presidente. 
VI — Movimentar, juntamente com o Presidente, conta em estabelecimentos bancários ou ( 
outras instituições financeiras. 
VII — Verificar, juntamente com o Presidente, mensalmente os extratos de contas bancárias e 
boletins de caixas. 
VIII — Assinar, juntamente com o Presidente, os balancetes mensais da receita e despesa e os 
balanços gerais; 
IX — Prestar informações verbais ou por escrito, quando solicitado pelo Presidente. 
Art. 26g — Compete ao Segundo Tesoureiro 	 1. 
1— substituir o Primeiro Tesoureiro em suas faltas ou impedimentos; 
II — asstimir o mandato, em caso de vacância, até o seu término; 
III - prestar, de modo geral, a sua colaboração ao Primeiro Tesoureiro. 

DO CONSELHO FISCAL 
Art. 27°. Compete ao Conselho Fiscal: 
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1- 	Aprovar o seu regimento interno. 
11- Apreciar e aprovar ou rejeitar, dentro de 15 (quinze) dias, a constar t data de 
recebimento, os projetos de regulamento e demais normas administrativas encaminhadas pela 
Diretoria, podendo fazer-lhes alterações desde que estas não desvirtuem os seus objetivos nem 
acarretem aumento de despesas. 
III- Apresentar, à Diretoria, sugestões de interesse do Sindicato bem como emitir parecere  ‘,%01Aa44  
sobre aquelas da mesma natureza que forem encaminhados pela Diretoria. 	

ieD:k fisrj   IV- Examinar e aprovar ou não os balanços e contas da Diretoria, antes de sua submiss 
CERTIDÃO ;1 /4  

apreciação e deliberação da assembléia geral. 
V- Decidir juntamente com a Diretoria em assembléia geral. 

Sobre a fixação, aumento ou redução da contribuição mensal dos associados. 
Sobre a fixação dos valores das taxas a serem cobradas pela expedição de 23  (segundas) 

vias de documentos de identidade social. 
VI- Conhecer e resolver as reclamações recursos e representações, recursos e reclamações 
contra atos praticados pela Diretoria. 
Art. 28°. As sessões do Conselho Fiscal serão ordinárias realizadas na forma que dispuser o 
seu regimento interno. 

TITULO IV - DAS ASSEMBLEIAS GERAIS 
Art. 29% A assembléia geral será ordinária ou extraordinária. 
Art. 30°. A. assembléia geral ordinária reunir-se-á até o último dia do mês de agosto de cada 
ano e será convocada pelo Presidente do Sindicato, mediante publicação de edital na imprensa 
escrita, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 
Art. 31". A assembléia geral extraordinária reunir-se-á quando convocada pelo Conselho 
Fiscal pela Diretoria, pelo Presidente ou ainda por um numero de associados equivalente á 1/5 
(um quinto) do total daqueles quites com a tesouraria da entidade e em pleno gozo dos 
direitos conferidos na alínea b, do artigo 12° deste estatuto. 
I— A convocação da assembléia geral extraordinária será feia por meio de edital afixado na 
sede do Sindicato, por circulares ou outro meios convenientes, com antecedência mínima de 
02 (dois' dias. 
Art. 32" - Compete privativamente á assembléia geral ordinária: 
1- 	Apreciar e deliberar sobre as contas, os balanços e relatórios da Diretoria. 
11- Tomar conhecimento, discutir e deliberar a respeito de qualquer assunto de interesse 
social exceto sobre modificação ou alteração do Estatuto Social. 
III- Homologar a Concessão de títulos de associados beneméritos e conferir de associados 
honorários de conformidade com as normas e alínea b do artigo 8' deste Estatuto. 
Art. 33°. A assembléia geral extraordinária, na qual só se discutem e deliberam assuntos 
constantes na pauta do Edital de Convocação respectivo, compete. 

Alterar ou modificar, parcial ou integralmente, o Estatuto Social. 
Decidir sobre a transformação ou extinção da Entidade, bem como sobre a destinação de 

seus patrimônios social. 
Destituir os Administradores. 

Art. 34". As assembleias gerais ordinárias ou Extraordinárias serão instaladas, em primeira 
convocação com a maioria dos associados quites com suas obrigações, em segunda e ultima 
convocação, meia hora depois, com qualquer número de associados não exigindo a lei quorum 
especial para a realização desta. 
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TITULO V - DAS ELEIÇOES 
Art. 35". As eleições para renovação de mandatos dos membros da Diretoria e do 	iselho 
Fiscal do Sindicato dos Condomínios serão realizadas um mês antes que anteceda a término 
do mandato, conforme definição da Assembléia Geral de Fundação do Sindicato e será feita 
pelo voto direto e secreto, considerando—se eleitos os candidatos que obtiverem maior número 
de votos válidos. 
Art. 36". Os membros da Diretoria e os Conselheiros eleitos prestarão compromiss 
tomarão posse um mês após as eleições. 
Art. 370. Só poderá candidatar—se aos cargos de membros da Diretoria e do Conselho Fisca si) 
associado que: 	 col 

Comprovar sua filiação por pedido superior a 36 (trinta e seis) meses; 
Estiver em dia com as suas contribuições e não ter inadimplido uma única vez se quer; 

e) 	Estiver em pleno gozo de seus direitos sociais assegurados por este Estatuto. 
Art. 38' - Cumpre ao regulamento interno dispor sobre as normas a serem observadas no 
processo eleitoral. 

TITULO VI- DAS PENALIDADES 
Art. 39". São penalidades aplicáveis: 
a) 	Suspensão dos direitos sociais. 
b) Eliminação do quadro social. 
Art. 40". Os sujeitos às penalidades do artigo 39° - Alínea "a" não ficarão desobrigados do 
pagamento de suas contribuições. 

TITULO VII- DO PATRIMÔNIO 
Art. 41". O Patrimônio é administrado pela Diretoria sob fiscalização do Conselho Fiscal. 
Art. 42". O Patrimônio do Sindicato constituído por qualquer espécie de bens suscetíveis de 
variação em dinheiro. 
§I". O Patrimônio será inventario sempre que for levantado o balanço iterai. 
§2°. Os bens imóveis somente poderão ser alienados ou gravados com autorização da 
assembléia geral. 

TITULO VIII- DA RECEITA 
Art. 43". Constitui rendas do Sindicato: 
a) 	Mensalidade arrecadada dos associados; 
h) Contribuição Sindical ou legal anual prevista nos art. 548, alínea "a" e 578 e seguintes da 
(LI a ser recolhida mediante a emissão da atua de recebimento de contribuição sindical - 
(JRCS: 
c) 	A Contribuição Confederativa devida pelos filiados e instituída pelo Art. 8°, Inciso IV da 
Constituição Federal de 1988, a ser recolhida anualmente mediante boleto bancário de 
emissão da entidade patronal cujo valor será fixado na convenção coletiva; 
d) Contribuição assistencial é devida pelos filiados e destina—se ao custeio das negociações 
da convenção coletiva de trabalho a ser recolhida mediante boleto bancário de emissão da 
entidade patronal, na forma e no valor a serem fixados na convenção coletiva; 
e) Mensalidade associativa (art.584, alínea "h" da CLI) instituída e fixada na forma 
estabelecida neste Estatuto ou pelas assembleias gerais e cobrada mensalmente de seus 
filiados no valor de 'A  (meio) piso salarial da categoria de cada empresa condominial filiada: 
i) 	As rendas produzidas pelo exercício de suas atividades; 
g) 	As doações, legados, auxílios e subvenções; 
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Os bens e valores adquiridos e a renda deles advindos, tais como alugueis d 
juros de títulos e de depósitos; 

As multas e outras rendas eventuais, inclusive as provenientes de serviços prest os. 
§ I". O valor da Contribuição Confederativa terá a destinação imposta pela assembléia ge 
obedecendo ao previsto na legislação pertinente. 
§ 2". O valor e a destinação da Confederativa de que trata o Art.41" "c",somente poderão 
alterados através de decisão da Assembléia Geral. 
Art. 44". Os recursos obtidos pelo Sindicato serão aplicados integralmente na manutenç 
desenvolvimento dos objetivos sociais. As despesas do Sindicato serão contabilizadas 
rubricas previstas no plano de contas da entidade. 

TITULO IX - DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art.45°. Os membros da primeira Diretoria e do primeiro Conselho Fiscal serão eleitos por 
aclamação na primeira assembléia geral de constituição do Sindicato, os quais exercerão o 
mandato por um (01) ano e ao final deste mandato serão realizadas eleições convocadas na 
forma deste Estatuto. 
Art. 46". Ocorrendo vacância no cargo de Presidente do Sindicato, depois de decorrido mais 
da metade do prazo, o Vice-Presidente é que completará o período restante. 
Art. 470. O presente Estatuto poderá ser reformado em qualquer tempo, por decisão de 2/3 
(dois terços) dos associados quites com suas obrigações presentes à assembléia geral 
especialmente convocada para esse Fim, não podendo ela deliberar, em primeira convocação, 
sem a maioria absoluta dos associados, ou com menos de 1/3 (um terço) nas convocações 
seguintes e entrará em vigor na data de seu registro em cartório. 
Art. 48". Os casos omissos neste Estatuto serão resolvidos em reunião conjunta com a 
Diretoria; e o Conselho Fiscal da entidade. 
Art. 49°. O Sindicato dos Condomínios poderá ser extinto por deliberação expressa de 2/3 
(dois terços) dos associados presente à assembléia geral convocada para tal fim, solvidos 
todos os compromissos e após comprovação judiciosa da insuficiência de sócios para sua 
manutenção. 
Art. 50°. O saldo porventura apurado na liquidação terá sua destinação pela assembléia geral. 
Art. 51". O presente Estatuto entrará em vigor na data de sua aprovação, ou seja: 10 de abril 
de 2012. 
Art. 52° - Incumbe à primeira Diretoria a elaboração do regime interno, submetendo—o à 
aprovação da assembléia geral ordinária até (trinta) dias da sua posse. 
Este Estatuto foi aprovado em assembléia geral extraordinária realizada no dia 10 de abril de 
2012. Não havendo mais nada a ser tratado nesta assembléia, o presidente do 
S1NDSCOND/MT agradeceu a presença de todos e tod s e deu por encerrada a assembléia às 
20h33 minutos e eu Silvio Marinho do Nascimento .. 	.;.•- 7...lavrei a presente ata que 
sendo lida e estando conforme o que foi deliber o seque aSsinada para os devidos fins. 
Cuiabá — MT, 10 de abril de 2012. 
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bem como aliar - se a eles na defesa dos direitos e garantia coletivas ou individuais prev 
em nosso ordenado jurídico; ';‘) O 

Celebrar convênios, de qualquer espécie, com órgãos públicos municipais, estadual, ou 
federais. a fim de, em conjunto realizar censo inerentes às áreas especificas da categoria; 

Estabelecer convênios com as Câmeras de Dirigentes Lojistas ou outro organismo. 
instituída ou entidade, sempre visando o interesse da categoria representada; 

Criar. manter ou colaborar com a "Câmara de Arbritagem, Mediagem ou Conciliação e 
Recuperação de Créditos" que eventualmente sejam criadas objetivando, sempre, a paz social itxruat  

da categoria e a eliminação rápida, eficaz e justa de todo e qualquer litígio que possa sur 
b- /kg\ nas relações atinentes à atividade; 

Art. 30  - Silo deveres do Sindicato: 
Adotar conduta de absoluto respeito ao regime nacional, as leis vigentes no Pais e as 

autoridades constituídas; 
Colaborar com os poderes públicos no desenvolvimento da solidariedade social; 
Manter serviços de assessoria especializada para os associados em consonância com os 

interesses da classe; 
Promover a conciliação nos dissídios coletivos de trabalho; 
Manter serviços de assistência jurídica para os associados, quando possível sobre assunto 

relativo a toda categoria; 
1) 	Sempre que possível e de acordo com suas possibilidades, manter no seu quadro pessoal. 
em convenio com entidades assistenciais ou por conta própria, um assistente social com as 
atribuições especificas de promover a cooperação operacional na empresa e a integração 
profissional da classe. 

Art. 4°. São condições para o funcionamento de Sindicato: 
Observância das leis e dos princípios de moral e compreensão dos deveres cívicos; 
Abstenção de qualquer propaganda, não só de doutrinas incompatíveis com as 

instituições e aos interesses nacionais, mas igualmente de candidatura a cargos eletivos 
estranhos ao Sindicato; 

Inexistência de exercício de cargos eleitos cumulativamente com o de emprego 
remunerado pelo Sindicato, ou por entidade sindical de grau superior; 

Gratuidade do exercício dos cargos eletivos, ressalvada a hipótese de afastamento do 
trabalho para esse em que a remuneração deverá ser aprovada em Assembléia Geral, nunca 
excedente da importância de sua remuneração na profissão respectiva; 

Abstenção de quaisquer atividades não compreendidas nas suas finalidades, inclusive as 
de caráter político partidário nos termos de art. 511 da CLT: 
In) Nãa permitir a cessão gratuita ou remunerada da sede a entidade e índole político-
partidária: 
n) 	Manter na sede do Sindicato registro dos associados do qual deverão constar; 
I) Nome, endereço, do registro do contrato social e suas alterações, número do CNPJ c 
ainda mais: 

Nome, nacionalidade, estado civil, residência e o numero da cédula da identidade (RG) e 
da inscrição no CPF/MF dos titulares dos condomínios e de seus procuradores. 
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Art. 5°. O Sindicato terá sede e foro na cidade de Cuiabá, Capital do Estado do Mato Gro 
e jurisdição e representação abrangendo todo o Município de Cuiabá- MT. 	 /, 	t; 

Art. 6° - O Sindicato é constituído por tempo indeterminado, coincidindo o ano social com 
ano civil. 

TITULO II - 1)08 ASSOCIADOS, DOS DIREITOS E DEVERES 

Art. 7° - O quadro social é composto das seguintes categorias de associados: 
FUNDADORES: os que subscrevem a ata de fundação 
EFETIVOS: os admitidos após a fundação 
BENEMÉRITOS: Os associados que se tomarem merecedores dessa homenagem. Por 
serviços relevantes prestados a entidade. 
HONORÁRIOS: os que embora não sendo associados hajam prestado serviços reputados de 
alta relevincia ao Sindicato. 
§ Único: Os associados honorários não poderão fazer parte da administração do Sindicato 
nem votar ou ser votado. 

Art. 8" Na admissão de associados, nas diversas categorias, observar-se-á as seguintes 
normas: 

Os candidatos à admissão ao quadro social na categoria de associados efetivos, deverão 
apresentar documento comprobatório de sua condição de Condômino, satisfazendo as 
exigências da legislação em que caberá recurso para a assembléia geral, no prazo de 08 (oito) 
dias; 

O titulo de associado benemérito ou honorário será conferido por proposta da Diretoria 
do Sindicato, com parecer de Conselho Fiscal o homologado em assembléia geral; 

O titulo de associado será conferido pela assembléia geral, por proposta da Diretoria e 
parecer de Conselho Fiscal. 

§ 10. O pedido de filiação será apreciado pela Diretoria e somente após ser aprovado o novo 
sócio será constituído, cabendo ao interessado ou interessados pagarem a taxa de admissão no 
valor equivalente a 03 (três) pisos salariais de referência da função de "porteiro" previsto na 
convenção coletiva de trabalho do SINDSCOND/MT e assinar o termo de compromisso dos 
novos filiados. 
§ 2°, Caberá a Diretoria, deferido ou não o pedido de filiação, dar ciência do resultado ao 
interessado. 

Art. 9". Os associados efetivos contribuirão, mensalmente com a importância a ser fixada pela 
assembléia geral para custeio de suas atividades. 

Art. 100. Os associados não respondem, solidariamente, pelas obrigações assumidas pelo 
sindicato. 

Art. 110. São direitos dos associados: 
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Tomar parte votar e ser votado nas assembleias gerais, de conformidade com 
33° deste estatuto; 

Usar dos serviços do Sindicato; 
Requerer medida para defesa de seus interesses, justificando - a e desde que 

numero de associados superior a 2/3 (dois terços); 
Propor à diretoria medidas de interesse do Sindicato. 

§ 1°. Sãcipessoais e intransferíveis os direitos do associado. 
§ 2". Perderá os seus direitos o associado que, por qualquer motivo, deixar o exercício 
categoria econômica (condomínio) ou não estar em dia com as contribuições: legal (sindical). 
assistencial, associativa, federativa e confederativa. 
§ 3°. Qualquer associado poderá concorrer para autoridade competente, dentro de 30 (trinta) 
dias, de todo e qualquer ato lesivo de direito ou contrario a este estatuto emanado da diretoria 
ou da assembléia geral. 

DOS DEVERES DOS ASSOCIADOS. 

Art. 12. São deveres dos associados: 
Os associados não respondem, solidariamente 
cabendo-lhes: 

Pagar pontualmente a mensalidade de e 
assembleias e convenções coletivas além da 
contraídas pelo sindicato a bem dos associados; 

Comparecer às reuniões e assembleias gerais convocadas e votar nas eleições; 
Prestigiar o Sindicato e concorrer para o congraçamento dos associados; 
Zelar pelo cumprimento das disposições deste Estatuto, dos regulamentos e acatar as 

deliberações tomadas pela diretoria do Sindicato; 
Cumprir e fazer cumprir as disposições deste Estatuto e suas modificações. 

DAS PENALIDADES E SUA APLICAÇÃO 

Art. 13. Os associados estão sujeitos às penalidades de suspensão e eliminação do quadro 
social. 

§ I". Serão suspensos os direitos do associado que: 
1) 	Não comparecer a 03 (três) assembleias gerais consecutivas sem justa causa, a critério da 
diretoria; 

Desacatarem a assembléia geral ou a diretoria; 
Deixarem de adimplir com mais de 03 (três) contribuições impostas pela convenção 

coletiva de trabalho, a critério da diretoria; 
Desrespeitarem o presente Estatuto; 
Deixarem de comunicar ao Sindicato, em tempo hábil, qualquer alteração dos dados da 

empresa. 

§ 2°. Serão eliminados do quadro social os associados que: 
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3 
Os que . por má conduta, ou falta cometida contra o património moral ou materia 

Sindicato dos Condomínios forem nocivos à entidade. 
Por motivo injustificável atrasarem em 06 (seis) meses o pagamento das mensalidades do 

Sindicato. 

As penalidades serão impostas pela Diretoria. Todavia, é imprescindível que a aplicação 
das penalidades seja precedida de audiência do associado, que por vez deverá aduzir 
expressamente a sua defesa no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebiment 
notificação, sob pena de nulidade do ato punitivo; 

Das penalidades impostas caberá recurso de acordo com a legislação vigente. 

A simples manifestação da maioria dos associados não basta para a aplicação 
quaisquer penalidades, estas terão cabimento somente nos casos previstos em lei e neste 
Estatuto. 

§ 6". Não implicará em incapacidade para o exercício da atividade, a aplicação de penalidades 
que só pode ser declarada por autoridade competente. 

DA REINTEGRAÇÃO DOS ASSOCIADOS 

Art. 14. Os associados que tenham sido eliminados do quadro social, poderão reineressar no 
Sindicato desde que se reabilite ajuízo da assembléia geral. ou liquidem seus débitos quando 
se tratar de atraso de parlamento, acrescidos de multa e correção monetária imposta pela 
convenção coletiva de trabalho ou pela assembléia geral, podendo haver negociação, a critério 
da Diretoria. 

§ Único. Os associados que tenham sido readmitidos, na forma deste artigo, receberão novos 
numero de matricula, sem prejuízo de contagem de tempo como associado. 

TÍTULO III - DOS ÓRGÃOS DIRETIVOS E DE FISCALIZAÇÃO 

Art. 15". São órgãos diretivos e de fiscalização: 
I — A assembléia geral. 
II — O Conselho Fiscal 
III — A Diretoria 

Art. 16'. A assembléia geral é órgão soberano do Sindicato, respeitando os limites da lei e 
deste Estatuto, constituindo—se pela reunião de todos os associados, fundadores e efetivos por 
si ou por seás representantes legais. 

Art. 17". O Conselho Fiscal e órgão consultivo fiscalizador e de deliberação coletiva do 
Sindicato e constituindo de 02 (dois) membros eleitos, em votação secreta e direta pelos 
associados quites com a tesouraria da Entidade para mandato de 04 (quatro) anos, em eleições 
a serem realizadas de conformidade com este Estatuto. 
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ptiendo Art. 18". A Diretoria do Sindicato é órgão executivo e composto na forma abaixo 

contratar um Diretor Executivo: 
Presidente; 
Vice — presidente; 
Primeiro Secretário; 
Secundo Secretário; 
Primeiro Tesoureiro; 
Segundo Tesoureiro; 
02 Membros do Conselho Fiscal; 
02 Suplentes do Conselho Fiscal 
Diretor Executivo. 

t, I". O Presidente do Sindicato será eleito dentre seus membros e pela Diretoria. 

§ 2". Os demais cargos serão ocupados obedecendo na ordem de menção da chapa eleita. 

§ 3'. Compete á Diretoria; 
k) Eleger o Presidente do Sindicato dentre seus membros de acordo c/§ 1° da CLT; 
I) Dirigir o Sindicato de acordo com seus estatutos, administrar o patrimônio social e 
promover o bem geral dos associados e da categoria econômica representada; 

Cumprir a fazer cumprir as leis em vigor e as determinações das autoridades 
competentes, bem como o Estatuto, regimentos e resoluções próprias e das Assembléias 
(ierais; 

Aplicar penalidades previstas no Estatuto; 
Reunir — se extraordinariamente, sempre que o Presidente ou maioria convocar; 
Emitir duplicatas, boleto bancário ou assemelhado, para cobrança via banco, relativa às 

mensalidades associativas cumuladas com as obrigações que advirem de lei., ou de contrato. 
devidamente deliberadas e decididas em assembléia geral: 

É facultado ao SINDSCOND/MT. quando ocorrer inadimplência do associado, enviar os 
respectivos títulos extrajudiciais ao cartório competente, respeitando os prazos legais de 
carênciile a devida notificação antecipada do associado; 

Contratar Diretoria Executiva, pessoa física cm jurídica que terá competência para 
administrar o S1NDSCOND/MT, em subordinação direta à Diretoria, e executar toda a 
qualquer ordem oriunda da Diretoria eleita e ainda representá—lá, administrativa ou 
judicialmente nas diversas tarefas atinentes à administração do Sindicato, mediante 
procuração publica ou particular, conforme o caso; 

Nomear, através de portaria, os Diretórios Regionais e Diretores para cada segmento da 
classe, caso haja necessidade, exceto aqueles que já participam da Diretoria; 

Autorizar a criação da Federação Mato-grossense das Empresas de Turismo e Prestadoras 
de Serviços, bem como a filiação do SINDSCOND/MT na mesma. 

Art. 19". O Sindicato dos Condomínios poderá. na  medida de suas necessidades e 
possibilidades financeiras, criar departamentos, delegacias regionais ou órgãos 
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administrativos auxiliares, desde que sua Diretoria formule proposta fundamental ao Onselho 
Fiscal e este a aprove por unanimidade. 

Art. 20". Os cargos eletivos para os órgãos diretivos e fiscaliz:adores do Sindicato s 
remunerados com salários estipulados pela Diretoria. 

4911/4‘  
	1%. 

141 CERTIDAO  • 

Art. 21". Compete ao Presidente: 
tu) Representar o sindicato nos atos da vida publica ou privada, perante a administraça 
publica e em juízo e fora dele, podendo delegar poderes, inclusive à Diretoria Executiva 
contratada; 

Convocar o presidir reuniões da Diretoria e convocar e instalar assembléia geral; 
Assinar, com os demais membros, as atas das sessões, reuniões e todos os papéis que 

dependem da, sua assinatura, bem como rubricar livros necessários ao funcionamento do 
Sindicato, tais como os da secretaria e da tesouraria; 

MoNAmentar, juntamente com tesoureiro, conta em estabelecimentos bancários ou em 
outras instituições financeiras; 

Ordenar as despesas autorizadas e assinar com o tesoureiro, ou seu substituto, cheque: 
ordens de pagamento, duplicatas, notas promissórias, recibos, escrituras, balanços. contas a 
panar. e outros documentos que importem em recebimento ou pagamento ou ainda, em 
compromisso do Sindicato, que envolvam responsabilidades financeiras; 

Nomear, contratar e demitir funcionários e fixar os vencimentos, conforme as 
necessidades dos serviços, outorgar procurações em conjunto com o Tesoureiro ou seu 
substituto: 

Zelar pelo bom funcionamento do SINDSCOND/MT. procurando sempre substituir 
membros inoperantes ou faltosos e bem desempenhar o cargo de Presidente para qual foi 
eleito e tenha sido investido; 

Tomar deliberações que interessem a categoria mediante prévio consentimento do 
Sindicato; 

Cumprir as disposições emanadas do conteúdo deste Estatuto e do Regimento Interno e 
do Código de 1:,;tica e ainda respeitar as leis e as autoridades constituídas; 

Nomear, através de portaria, empresários da categoria, filiados ao SINDSCOND/MT. 
para funções que não colidam com atribuições dos Diretores eleitos; 

Cumprir b presente Estatuto; 
Ocupar unia das vagas de Delegado na Federação e na Confederação, bem corno indicar o 

suplente de Delegado em ambas as entidades; 

CIO  

, 

Art. 22". Compete ao Vice-presidente: 
Substituir o Presidente e o Tesoureiro em todos os seus impedimentos; 
Assessorar o Presidente desempenhando as tarefas que lhe forem atribuídas; 

Assumir o cargo de presidente em caso de renúncia deste, até que seja eleito novo titular; 
Ocupar uma das vagas de Delegado na Federação e na Confederação, bem como indicar o 

suplente de Delegado em ambas as entidades; 

Art. 23". Compete ao Primeiro Secretario: 
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nte. g) Substituir o Presidente e o Vice—presidente somente quando ocorrer, simultan 
ausência e impedimentos; 
10 Dirigir os serviços gerais da Secretaria, preparar a correspondência e expc tente do 
Sindicato: 

Organizar e manter o arquivo sob guarda; 
Redigir, ler e assinar, juntamente c/ o presidente, os títulos ou diplomas, as carteiras, as 

correspondências expedidas pelo Sindicato; 
Lavrar ás atas das sessões da Diretoria e assembleias gerais, assinando—as com os dem 

membros; 
I) 	Elaborar relatório anual das atividades do Sindicato. 

Art. 24". Compete ao Segundo Secretario: 
I — Substituir o Primeiro Secretario em suas faltas ou impedimentos: 
II — Assumir o mandato em caso de vacância, até o término; e. 
III — prestar, de modo geral, a sua colaboração ao primeiro secretário. 

Art. 25"..compete ao Primeiro Tesoureiro 
I — Dirigir e fiscalizar os serviços da tesouraria do Sindicato. 
II— Promover as arrecadações das contribuições feitas, a qualquer Titulo, por associados ou 
não. 
III — Guardar, sob sua responsabilidade, os valores pertencentes ao Sindicato. 
IV— Assinar, juntamente com o Presidente ou o seu substituto, cheques, ordens de pagamento, 
duplicatas, notas promissórias, recibo, escrituras, e outros documentos que importem em 
recebimento, pagamento ou ainda em compromisso do Sindicato; 
V - Efetuar pagamentos e adiantamentos autorizados pelo Presidente. 
VI — Movimentar, juntamente com o Presidente, conta em estabelecimentos bancários ou 
outras instituições financeiras. 
VII — Verificar, juntamente com o Presidente, mensalmente os extratos de contas bancárias e 
boletins de caixas. 
VIII — Assinar, juntamente com o Presidente, os balancetes mensais da receita e despesa e os 
balanços gerais; 
IX — Prestar informações verbais ou por escrito, quando solicitado pelo Presidente, 

Art. 26' — Compete ao Segundo Tesoureiro 
I — substituir o Primeiro Tesoureiro em suas faltas ou impedimentos; 
II — assumir o mandato, em caso de vacância, até o seu término; 
III - prestar, de modo geral, a sua colaboração ao Primeiro Tesoureiro. 

DO CONSELHO FISCAL 

Art. 27". Compete ao Conselho Fiscal: 
VII- Aprovar o seu regimento interno. 
VIU-Apreciar e aprovar ou rejeitar. dentro de 15 (quinze) dias, a constar da data de 
recebimento, os projetos de regulamento e demais normas administrativas encaminhadas pela 
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Diretoria, podendo fazer-lhes alterações desde que estas não desvirtuem os seus objetivos : 
acarretem aumento de despesas. , , . ,,..7 U J 7 
IN.- Apresentar, à Diretoria, sugestões de interesse do Sindicato bem como emitir pardc'eres 

l.. sobre aquelas da mesma natureza que forem encaminhados pela Diretoria. 
X- Examinar e aprovar ou não os balanços e contas da Diretoria, antes de sua submiss°o 

 14144.„ 
"- 

apreciação e deliberação da assembléia geral. 	 s- 

	

(.... 	4C1 ` 
" 

ka qi 
Xl- Decidir juntamente com a Diretoria em assembléia geral. 	 V. cERTiOt.,0 

a) 	Sobre a fixação, aumento ou redução da contribuição mensal dos associados.  

I» Sobre a fixação dos valores das taxas a serem cobradas pela expedição de 2" (seguiati) 
-' 

vias de documentos de identidade social. 	
irirt 

 fry 

XII- 	Conhecer e resolver as reclamações recursos e representações, recursos e 
reclamações contra atos praticados pela Diretoria. 

Art. 28". As sessões do Conselho Fiscal serão ordinárias realizadas na forma que dispuser o 
seu regimento interno. 

TITULO IV - DAS ASSEMBLEIAS GERAIS 

Art. 29"..A assembléia geral será ordinária ou extraordinária. 

MI. 30". A assembléia geral ordinária reunir-se-á até o último dia do mês de agosto de cada 
ano e será convocada pelo Presidente do Sindicato. mediante publicação de edital na imprensa 
escrita, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

Art. 31". A assembléia geral extraordinária reunir-se-á quando convocada pelo Conselho 
Fiscal pela Diretoria, pelo Presidente ou ainda por um numero de associados equivalente à 1/5 
(um quimo) do total daqueles quites com a tesouraria da entidade e em pleno gozo dos 
direitos conferidos na alínea b, do artigo 12° deste estatuto. 
1- A convocação da assembléia geral extraordinária será feia por meio de edital afixado na 
sede do Sindicato, por circulares ou outro meios convenientes, com antecedência mínima de 
02 (dois) dias. 

Art. 321) - Compete privativamente à assembléia geral ordinária: 
1- 	Apreciar e deliberar sobre as contas, os balanços e relatórios da Diretoria. 

Tomar conhecimento, discutir e deliberar a respeito de qualquer assunto de interesse 
social exceto sobre modificação ou alteração do Estatuto Social. 

I lomologar a Concessão de títulos de associados beneméritos e conferir de associados 
honorários de conformidade com as normas e alínea b do artigo 8° deste Estatuto. 

Art. 33". A assembléia geral extraordinária, na qual só se discutem e deliberam assuntos 
constantes na pauta do Edital de Convocação respectivo, compete. 

Alterar ou modificar, parcial ou integralmente, o Estatuto Social. 
Decidir sobre a transformação ou extinção da Entidade, bem como sobre a destinação de 

seus patrimônios social. 
Destituir os Administradores. 

0 

I \ 
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Art. 34°.. As assembleias gerais ordinárias ou Extraordinárias serão instaladas, cai. primeira 
convocação com a maioria dos associados quites com suas obrigações, em segun(ia e ultima 
convocação, meia hora depois, com qualquer número de associados não exigindo a lei qudr 
especial para a realização desta. 

TITULO V - DAS ELEIÇOES 

Art. 350. As eleições para renovação de mandatos dos membros da Diretoria e do Conselh 
Fiscal do Sindicato dos Condomínios serão realizadas um mês antes que anteceda ao término 
do mandato, conforme definição da Assembléia Geral de Fundação do Sindicato e será feita 
pelo voto direto e secreto, considerando—se eleitos os candidatos que obtiverem maior número 
de votos válidos. 

Art. 36". Os membros da Diretoria e os Conselheiros eleitos prestarão compromisso e 
tomarão posse um mês após as eleições. 

Art. 370. Só poderá candidatar—se aos cargos de membros da Diretoria e do Conselho Fiscal o 
associado que: 

Comprovar sua filiação por pedido superior a 36 (trinta e seis) meses; 
Estiver em dia com as suas contribuições e não ter inadimplido urna única vez se quer: 
Estiver em pleno gozo de seus direitos sociais assegurados por este Estatuto. 

Art. 38" - Cumpre ao regulamento interno dispor sobre as normas a serem observadas no 
processo eleitoral. 

Trato - DAS PENALIDADES 

Art. 39°. São penalidades aplicáveis: 
c) 	Suspensão dos direitos sociais. 

Eliminação do quadro social. 

Art. 40'. Os sujeitos às penalidades do artigo 39" - Alínea "a" não ficarão desobrigados do 
pagamento de suas contribuições. 

TITULO VII - DO PATRIMÔNIO 

Art. 41°. O Patrimônio é administrado pela Diretoria sob fiscalização do Conselho Fiscal, 

Art. 42". O Patrimônio do Sindicato constituído por qualquer espécie de bens suscetíveis de 
variação em dinheiro. 
§I°. O Patrimônio será inventario sempre que for levantado o balanço geral. 
§2f. Os bens imóveis somente poderão ser alienados ou gravados com autorização dá 
assembléia geral. 

2] 
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TITULO VIII - DA RECEITA 

Art. 430. Constitui rendas do Sindicato: 
Mensalidade arrecadada dos associados; 
Contribuição Sindical ou legal anual prevista nos art. 548, alínea "a" e 578 e seguinte 

CI.T a ser recolhida mediante a emissão da guia de recebimento de contribuição sin.dic 
(1 RC 5: 
1) 	A Contribuição Confederativa devida pelos filiados e instituída pelo Art. 80, Inciso IV da 
Constituição Federal de 1988, a ser recolhida anualmente mediante boleto bancário de 
emissão da entidade patronal cujo valor será fixado na convenção coletiva; 
tu) :ontribuiçào assistencial é devida pelos filiados e destina...-se ao custeio das negociações 
da convenção coletiva de trabalho a ser recolhida mediante boleto bancário de emissão da 
entidade patronal. na  forma e no valor a serem fixados na convenção coletiva; 
ii) Mensalidade associativa (art.584, alínea "b" da CLT) instituída e fixada na forrna 
estabelecida neste Estatuto ou pelas assembleias gerais e cobrada mensalmente de seus 
filiados no valor de IA (meio) piso salarial da categoria de cada empresa eondominial Miada; 

As rendas produzidas pelo exercício de suas atividades; 
As doações, legados, auxílios e subvenções; 

ql Os bens e valores adquiridos e a renda deles advindos, tais como alugueis de imóveis, 
juros de títulos e de depósitos; 
r) 	As multas e outras rendas eventuais, inclusive as provenientes de serviços prestados. 
§ I". O valor da Contribuição Confederativa terá a destinação imposta pela assembléia geral. 
obedecendo ao previsto na legislação pertinente. 
§ 2". O valor e a destinação da Confederativa de que trata o Art.41° "c",somente poderão ser 
alterados através de decisão da Assembléia Geral. 

Art. 44". Os .recursos obtidos pelo Sindicato serão aplicados integralmente na manutenção e 
desenvolvimento dos objetivos sociais. As despesas do Sindicato serão contabilizadas nas 
rubricas previstas no plano de contas da entidade. 

TITULO IX- DISPOSIOES GERAIS 

Art.45°. Os membros da primeira Diretória e do primeiro Conselho Fiscal serão eleitos por 
aclamação na primeira assembléia geral de constituição do Sindicato, os quais exercerão o 
mandato por um (01) ano e ao final deste mandato serão realizadas eleições convocadas na 
forma deste Estatuto. 

Art. 46". Ocorrendo vacância no cargo de Presidente do Sindicato, depois de decorrido mais 
da metade do prazo, o Vice-Presidente é que completará o período restante. 

Art. 471'. O presente Estatuto poderá ser reformado em qualquer tempo, por decisão de 2/3 
(dois terços) dos associados quites com suas obrigações presentes à assembléia geral 
especialmente convocada para esse fim, não podendo ela deliberar, em primeira convocação, 
sem a maioria absoluta dos associados, ou com menos de 1/3 (um terço) nas convocações 
seguintes e entrará em vigor na data de seu registro em cartório. 

CERTIDÃO DE TD E PJ 
1°. SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABÁ - MT. 
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