
 

 

ESTATUTO SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO DOS CONDOMÍNIOS DA VILLA MONTEVERDE 
 
CAPÍTULO I - DA DENOMINACAO SOCIAL, SEDE, PRAZO DE DURAÇÃO 
 
Artigo lº. A Associação dos Condomínios da Villa Monteverde, CNPJ 07.788.687/0001-10, com nome 
fantasia Villa Monteverde, é uma associação sem fins lucrativos, com foro e sede na cidade de Nova Lima, 
Minas Gerais, na rua da Mata, s/n, portaria principal, bairro Vila da Serra, Nova Lima-MG, CEP 34.006-086, 
regida por este estatuto e pelas disposições legais aplicáveis. 
 
Artigo 2º. A Associação, como pessoa jurídica de direito privado, possui personalidade jurídica e patrimônio 
próprios, distintos de seus condomínios associados, os quais não responderão, solidária ou 
subsidiariamente, pelos compromissos por ela assumidos ou por quaisquer obrigações. 
 
Artigo 3º. A Associação tem prazo de duração indeterminado e somente poderá ser dissolvida por 
deliberação da maioria absoluta de seus associados, convocados em Assembleia Extraordinária com item 
específico de pauta. 
 
CAPÍTULO II – DOS OBJETIVOS  
 
Artigo 4º. A associação tem como objeto a promoção da qualidade de vida no entorno e área de influência 
das Ruas da Mata e da Estrelas, sem substituição do poder público em suas atividades legais, contemplando 
a atuação nos termos abaixo dispostos: 
 
a) conservar e manter a fauna e flora existentes; 
b) promover o convívio social, por meio de atividades de esporte, cultura e lazer;  
c) representar os interesses da associação e de seus associados junto aos órgãos públicos; 

concessionárias de serviços públicos, organizações não governamentais e em juízo; 
d) contribuir para vigilância e segurança da área da Villa Monteverde; 
e) contribuir com a limpeza das ruas; 
f) zelar pela limpeza e manutenção de mobiliário e equipamento urbano; 
g) promover benefícios através de patrocínio, gestão de cadastros de fornecedores e compras coletivas; 
h) divulgar informações de interesse coletivo. 

 
CAPÍTULO III — DOS ASSOCIADOS 
 
Artigo 5º. São associados os condomínios existentes e futuros, assim como os empreendimentos comerciais 
instalados ou que se instalarem nas Ruas da Mata e das Estrelas.  
 
Parágrafo único - Fica vedada a associação de pessoa física. 
 
Art. 6º. Os empreendimentos comerciais associados poderão usufruir dos benefícios oferecidos pela 
Associação. 
  
Parágrafo único - Os empreendimentos comerciais associados não terão representantes nas assembleias, 
não poderão participar das chapas de candidatura para os Órgãos Sociais e não terão direito a voto. 
 
CAPÍTULO IV – DOS ATIVOS E DA ARRECADAÇÃO 
 
Artigo 7º. Os ativos da associação contemplam bens materiais, imateriais, ativos financeiros e propriedades 
de marcas ou direitos. 
 
Artigo 8º. A origem essencial dos recursos da associação é a taxa associativa mensal advinda dos 
associados. 
 



 

 

Artigo 9º. Na data deste estatuto, a contribuição de cada condomínio associado fica fixada em: 
a) Condomínio do Edifício Helbor Trend Vila da Serra, CNPJ 19.399.428/0001-87 – R$ 6.961,92 
b) Parc Belle Vue, CNPJ – R$ 5.630,66 
c) Cinecittá, CNPJ 18.991.104/0001-70 – R$ 18.596,20 
d) Alto da Serra, CNPJ – R$ 7.148,40 
e) Terraza, CNPJ – R$ 5.360,01 
f) Condomínio do Edifício Mirage, CNPJ 12.910.453/0001-34 – R$ 3.374,77 
g)  Edifício Vanguardia, CNPJ 11.316.095/0001-73 – R$ 4.965,03 
h) Condomínio do Edifício Mirante da Serra, CNPJ 13.646.994/0001-60 – R$ 5.071,22 
i) Condomínio do Edifício Wings, CNPJ 18.981.912/0001-57 – R$ 13.923,84 
j) Condomínio Residencial Apoena, CNPJ 21.488.645/0001-95 – R$ 20.033,65 
 
Parágrafo único - Na data deste estatuto, para os empreendimentos comerciais associados o valor mensal a 
ser repassado para a Associação fica fixado em R$ 250,00. 
 
Artigo 10. A taxa associativa mensal deverá ser paga até o dia 10 de cada mês e o atraso gerará a cobrança 
de multa de 2% e juros pro rata dia de 0,33%, observados os limites legais.  
 
Artigo 11. Os valores da taxa associativa mensal serão adequados anual e automaticamente no mês de 

março, pelo índice IPCA ou IGPM acumulados dos doze meses anteriores, prevalecendo o menor, desde 

que não seja inferior a zero, ou outro índice oficial que vier a substituí-los. 

 
Parágrafo único. Havendo necessidade de adequação superior, este deverá ser embasado em 
planejamento orçamentário a ser aprovado em Assembleia nos termos do artigo 20 deste Estatuto. 
 
Artigo 12. Na necessidade de arrecadação extraordinária, a ser aprovada em Assembleia, haverá o rateio 
entre os condomínios associados na mesma proporção da arrecadação mensal da taxa associativa mensal. 
 
Artigo 13. Como origem complementar dos ativos, a Associação poderá receber doações de bens, serviços e 
recursos financeiros, advindos inclusive de multas, restituições e outros.  
 
Parágrafo único. A Associação pode firmar parcerias, contratos, convênios e acordos não onerosos que 
gerem benefícios financeiros e/ou de serviços à Associação. 
 
CAPÍTULO V – DOS DEVERES DOS ASSOCIADOS 
 
Artigo 14. São deveres dos associados: 
 
a) cumprir as disposições deste estatuto, bem como os regulamentos e outras normas adotadas pela 

Associação; 
b) acatar as decisões dos Órgãos Sociais da Associação; 
c) responsabilizar-se pelos bens e imagem da associação e ressarcir quaisquer danos ou prejuízos 

ocasionados por seus moradores, empregados, visitantes ou pessoas por eles autorizados a utilizar as 
dependências da Associação e as diversas áreas da Villa Monteverde; 

d) repassar as taxas associativas à Associação na forma dos artigos 8º ao 13 deste Estatuto; 
e) cooperar com os Órgãos Sociais da Associação na preservação dos princípios estatutários e 

regulamentares, colaborando, ainda, na observância dos demais preceitos de conscientização 
ambiental, civilidade e bons costumes; 

f) manter o cadastro atualizado, constando telefone e contatos eletrônicos oficiais. 
 
CAPÍTULO VI – DOS DIREITOS DOS ASSOCIADOS 
 



 

 

Artigo 15. Constituem direitos dos condomínios associados e empreendimentos comerciais usufruir e 
participar das atividades, benefícios e serviços oferecidos pela Villa Monteverde. 
 
CAPÍTULO VII — DOS ÓRGÃOS SOCIAIS 
 
Artigo 16. A Associação é composta pelos seguintes órgãos: 
 
a) Assembleia Geral; 
b) Presidência; 
c) Conselho Deliberativo e Fiscal; 
d) Conselho Consultivo. 
 
SECÃO I — DA ASSEMBLÉIA GERAL 
  
Artigo 17. A Assembleia Geral (ordinária - AGO ou extraordinária - AGE) é o órgão supremo da associação, 
sendo constituída por todos os condomínios associados em dia com suas obrigações estatutárias. 
 
Artigo 18. Compete à AGO deliberar sobre as seguintes matérias: 
a) eleger os membros da presidência e conselhos; 
b) apreciar e julgar as contas do período fiscal, mediante prévio parecer do Conselho Deliberativo e Fiscal; 
c) discutir e votar o orçamento anual da associação. 
 
Artigo 19. Compete à AGE deliberar sobre as seguintes matérias: 
 
I - por maioria simples dos condomínios associados presentes: 
a) deliberar sobre contratação em valor igual ou superior a cinco salários mínimos; 
b) deliberar sobre a utilização dos recursos financeiros do fundo de reserva, exceto nas hipóteses de 

despesas emergenciais que serão aprovadas pela Conselho Deliberativo e Fiscal; 
c) apreciar, em grau de recurso, as decisões tomadas pela Presidência e/ou Conselho Deliberativo e Fiscal; 
d) autorizar a celebração de convênios, acordos e parcerias onerosos para a Associação; 
e) deliberar sobre os casos omissos neste estatuto. 
 
II - por maioria absoluta, ou seja, metade mais um dos votos de todos os condomínios associados: 
a) destituição de representantes eleitos; 
b) deliberar sobre a alteração deste estatuto; 
c) deliberar sobre atos de alienação ou aquisição de bens móveis e imóveis, bem como alteração das 

acessões e benfeitorias existentes nas áreas das Ruas da Mata e das Estrelas, inclusive acabamentos e 
especificações, ressalvadas aquelas que decorrerem de obrigações da associação em cumprimento de 
convênios e contratos assinados com o Poder Público e seus concessionários; 

d) deliberar sobre a dissolução da Associação, definindo o destino do patrimônio de acordo proporção da 
contribuição da taxa associativa de cada associado, após deduzidas as responsabilidades financeiras. 

 
Artigo 20. A Assembleia Geral Ordinária reunir-se-á anualmente até o sexto mês do ano civil e, 
extraordinariamente, a qualquer tempo. 
 
Artigo 21. As convocações para as Assembleias deverão ser feitas pelo Presidente com antecedência 
mínima de 05 (cinco) dias corridos, juntamente com o edital, por meios físicos ou eletrônicos, individuais ou 
coletivos idôneos, conforme disposições do parágrafo segundo deste artigo. 
 
§ 1º - Caso o Presidente não convoque a Assembleia Geral Ordinária no período previsto pelo Estatuto, 
poderão fazê-lo: 
 
a) ⅔ dos membros do Conselho Deliberativo e Fiscal; 
b) ½ dos condomínios associados em dia com as obrigações estatutárias. 



 

 

 
§ 2º - O edital deve explicitar o dia, hora, local e modalidade da reunião, que poderá ser presencial, virtual 
ou híbrida, além da ordem do dia, observando-se um intervalo obrigatório de 30 (trinta) minutos entre a 
primeira e a segunda convocações, abrindo-se os trabalhos com metade dos condomínios associados, no 
primeiro caso e, com qualquer número, após esgotado esse interregno. 
 
§ 3º - Nas assembleias serão permitidas as presenças físicas somente dos membros dos Órgãos Sociais e do 
representante de cada condomínio associado.  
 
§ 4º - A Associação fica obrigada a disponibilizar acesso virtual em tempo real aos moradores da Villa 
Monteverde que queiram assistir a assembleia.  
 
§ 5º - O representante de cada condomínio na Associação é o seu respectivo síndico ou pessoa 
previamente indicada pelo condomínio, no caso de síndico profissional. 
 
Artigo 22. A Assembleia Geral será presidida pelo Presidente ou pessoa por ele indicada, o qual escolherá 
outro membro de um dos Conselhos para secretariá-lo, podendo ser assessorado por profissional 
contratado. 
 
Artigo 23. Deverá ser elaborado registro de presença e ata assinada pelo presidente da Assembleia e 
respectivo secretário. 
 
Artigo 24. Cada condomínio associado tem direito a um único voto de igual valor. 
 
§ 1º. É vedado ao condomínio associado em débito o direito de voto nas deliberação das assembleias. 
 
Artigo 25. As votações deverão ser nominais quando não forem unânimes. 
 
Artigo 26. Os representantes de cada um dos condomínios associados e votantes nas assembleias podem se 
fazer representar por procuração com firma reconhecida em cartório ou assinatura digital aceita pelo 
tabelionato de notas. Cada representante somente poderá apresentar uma procuração.   
 
Parágrafo único - O outorgado deve ser um dos representantes com poder de voto na respectiva 
assembleia ou membro de um dos órgãos sociais. 
 
SECÃO II — DA PRESIDÊNCIA 
 
Artigo 27. A Presidência da Associação será formada por: 
I - Presidente; 
II - Vice-Presidente. 
 
§ 1º. Ambos eleitos pela Assembleia Geral com mandato de 2 (dois) anos, permitida a reeleição. 
 
§ 2º. Podem ser candidatos a Presidente e Vice-Presidente apenas proprietários moradores de unidades de 
algum dos condomínios associados. 
 
§ 3º. O Presidente fará jus ao recebimento mensal, a título de honorário, do valor fixado em três salários 
mínimos.  
 
§ 4º. O Vice-Presidente fará jus ao recebimento mensal, a título de honorário, do valor fixado em um 
salário mínimo. 
 
Artigo 28. Compete ao Presidente: 



 

 

a) Cumprir e fazer cumprir este estatuto e as deliberações das assembleias gerais, visando o 
cumprimento dos objetivos associativos; 

b) Administrar a Associação, com auxílio do Vice-Presidente e Conselheiros; 
c) representar a Associação perante as autoridades públicas, órgãos públicos, concessionárias de 

serviços, entidades financeiras e terceiros em geral, representando-a em juízo ou fora dele, ativa e 
passivamente, em todos os assuntos de interesse da associação, podendo constituir advogados, 
outorgando-lhes poderes ad et extra judicia e outros que se fizerem necessários; 

d) admitir e demitir empregados, bem como organizar suas respectivas tarefas, responsabilidades, 
horários e remunerações; 

e) contratar e rescindir contratos com prestadores de serviços; 
f) firmar parcerias, contratos, convênios e acordos; 
g) ordenar as medidas urgentes de qualquer natureza, inclusive as de gastos sem previsão orçamentária, 

ouvindo, previamente, o Conselho Deliberativo e Fiscal e submetendo sua iniciativa ao posterior 
referendo da Assembleia Geral; 

h) prestar, a qualquer tempo, ao Conselho Deliberativo e Fiscal ou à Assembleia Geral, informações sobre 
os atos de sua administração; 

i) manter as contas da Associação permanentemente disponíveis para consulta dos Órgãos Sociais e 
síndicos dos condomínios associados; 

j) cobrar, inclusive em juízo, as taxas associativas que couberem aos associados, para o custeio das 
despesas normais e extraordinárias da Associação; 

k) comunicar prontamente ao Conselho Deliberativo e Fiscal o recebimento de qualquer citação, 
intimação ou notificação, judicial ou extrajudicial, que possa decorrer responsabilidade para a 
associação; 

l) entregar ao sucessor todos os livros, atas, documentos pertencentes à associação e que esteja em seu 
poder; 

m) elaborar a proposta orçamentária anual para aprovação pela assembleia geral. 
 
Artigo 29. Compete ao Vice-Presidente: 
a) substituir o Presidente em todas as ausências formalizadas pelo Presidente; 
b) substituir o Presidente em casos em que a ausência do Presidente não possa ser formalizada por 

motivos evidentes; 
c) auxiliar, assessorar o Presidente em suas atividades; 
d) cumprir as atividades que forem designadas pelo Presidente; 
e) movimentar e assinar as movimentações bancárias em conjunto com o Presidente; na vacância do 

Presidente, as movimentações devem ser feitas pelo Vice-Presidente em conjunto com mais um 
Conselheiro Fiscal; 

f) convocar Assembleia, no prazo de 45 dias, na hipótese de vacância do cargo de Presidente, para 
apresentar e submeter à avaliação as contas do período do mandato interrompido.  

 
SECÃO III — DO CONSELHO DELIBERATIVO E FISCAL 
 
Artigo 30. O Conselho Deliberativo e Fiscal é constituído por três membros eleitos em Assembleia com 
mandato de 2 (dois) anos, permitida a reeleição. 
 
Artigo 31. Compete ao Conselho Deliberativo e Fiscal: 
a) deliberar, quando demandado, na gestão da Associação; 
b) emitir parecer acerca da proposta orçamentária e das contas da Associação; 
c) apontar possíveis irregularidades na atuação dos membros dos Órgãos Sociais; 
d) fiscalizar o cumprimento das normas deste Estatuto; 
e) auxiliar a presidência com sugestões, apoiar nas atribuições e nas decisões. 
  
Artigo 32. O Conselho Deliberativo e Fiscal poderá valer-se de auditoria externa, desde que obtenha 
aprovação da assembleia geral. 
 



 

 

SECÃO IV — DO CONSELHO CONSULTIVO 
 
Artigo 33. O Conselho Consultivo é constituído por cinco membros eleitos em Assembleia com mandato de 
2 (dois) anos, permitida a reeleição. 
 
Artigo 34. Compete ao Conselho Consultivo contribuir com a administração da Associação, auxiliando os 
demais Órgãos Sociais sempre que demandado, cabendo também encaminhar sugestões para o bom 
andamento da Associação. 
 
CAPÍTULO VIII - DAS ELEIÇÕES 
 
Art. 35. As eleições para os Órgãos Sociais ocorrerão no período entre 45 (quarenta e cinco) a 90 (noventa) 
dias antes do término do mandato vigente. 
 
Art. 36. As candidaturas serão formalizadas mediante cumprimento das condicionantes abaixo. 
 
I - chapa completa composta pelos seguintes cargos: 
a) 1 Presidente; 
b) 1 Vice-Presidente; 
c) 3 membros para o Conselho Deliberativo e Fiscal; 
d) 5 membros para o Conselho Consultivo. 
 
II. Cada chapa concorrente deverá ser composta, obrigatoriamente, por um representante de cada 
condomínio associado, garantindo a isonomia na representatividade. 
 
III. Na hipótese de aumento do número de condomínios residenciais associados haverá o acréscimo de 
membros no Conselho Consultivo. 
 
IV. Para participar e concorrer na chapa, o candidato deve comprovar adimplência com o condomínio no 
qual ele é morador e proprietário. 
 
V. na inscrição da chapa para candidatura deverão ser apresentados os seguintes documentos:  
a) o nome de cada candidato e o cargo por ele pleiteado; 
b) a ficha de qualificação pessoal (em modelo a ser fornecido pela Associação); 
c) cópia do comprovante de propriedade da unidade onde reside na Villa Monteverde; 
d) cópia do comprovante de endereço atual (máximo 60 dias); 
e) cópia do documento de identificação com foto e CPF; 
f) comprovante de adimplência perante o seu condomínio. 
 
CAPÍTULO IX - DA VACÂNCIA DOS ÓRGÃOS SOCIAIS 
 
Artigo 37. No caso de vacância do cargo de Presidente, o Vice-Presidente poderá assumir como Presidente 
até o fim do mandato vigente, sem necessidade de nova eleição, podendo ele escolher um dos 
Conselheiros para assumir a vice-presidência.  
 
§1º. Na hipótese de o Vice-Presidente não assumir a presidência, ele terá a responsabilidade de indicar o 
Presidente dentre os integrantes dos Órgãos Sociais. 
 
§2º. No caso de vacância do cargo de Vice-Presidente, o Presidente deverá escolher um dos Conselheiros 
para assumir a vice-presidência. 
 
§3º. O síndico do condomínio associado que perder a sua representatividade por vacância poderá indicar 
um novo representante para a vaga gerada no Conselho sem a necessidade de eleição e apenas pelo prazo 
de término da gestão. A substituição deverá ser formalizada pelo presidente ou vice-presidente ou membro 



 

 

do Conselho Deliberativo e Fiscal em documento que conste o motivo da vacância e a carta de indicação do 
novo representante. 
 
§4º. Na hipótese de vacância simultânea da presidência e vice-presidência, o Conselho Fiscal deverá 
convocar eleição via Assembleia Geral Extraordinária. 
 
§5º. Aplica-se a regra disposta neste artigo na hipótese de vacância da vice-presidência. 
 
CAPÍTULO X - DO FUNDO DE RESERVA 
 
Artigo 38. O fundo de reserva será constituído por 5% (cinco por cento) de toda arrecadação de base móvel 
até o fundo alcançar o saldo de 20% (vinte por cento) da receita anual da Associação. 
 
§1º - O valor do fundo de reserva deve ficar investido em aplicação de renda fixa, com a proteção do FGC 
(Fundo Garantidor de Crédito), com liquidez diária, aceitando carência de no máximo 90 (noventa) dias.   
 
CAPÍTULO XI - DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Artigo 39. O exercício social coincide com o ano civil. 
 
Artigo 40. Os membros dos Órgãos Sociais não responderão pelas obrigações contraídas pela Associação, 
ressalvado o disposto no Código Civil Brasileiro. 
 
Artigo 41. Os casos omissos serão resolvidos pela Assembleia. 
 
Artigo 42. Será obrigatório o registro em Cartório de toda alteração estatutária. 
 
Artigo 43. O foro da Associação será o de Nova Lima com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado 
que seja. 
 

Nova Lima, 07 de agosto de 2022. 


