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Nestes termos, ao

AVISO

A matéria a publicar no «Boletim da República» deve ser
remetida em cópia devidamente autenticada, uma por cada
assunto, donde conste, além das indicações necessárias para
esse efeito, o averbamento seguinte, assinado e autenticado:
Para publicação no «Boletim da República».

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS
CONSTITUCIONAIS E RELEGIOSOS
DESPACHO

Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos,
Isaque Chande.

Direcção Nacional dos Registos e Notariado
DESPACHO

a autorização ao senhor Moussa Ba, para efectuar a mudança de nome

Um grupo de cidadãos requereu ao Ministro da Justiça, Assuntos
Constitucionais e Relegiosos o reconhecimento da Associação de
Arquitectos Archimoz, como pessoa jurídica, juntando ao pedido
estatutos da sua constituição.

Fátima J.Achá Baronet.

constituição e os estatutos da mesma cuprem o escopo e os requisitos

Governo da Província de Nampula
DESPACHO

Arquitectos Archimoz.
Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos,
Isaque Chande.

Um grupo de cidadãos, em representação da Associação para a
o seu reconhecimento como pessoa jurídica juntando ao pedido os
estatutos de constituição.

DESPACHO

possíveis e que o acto de constituição e os estatutos da mesma, cumprem

Um grupo de cidadãos requereu ao Ministro da Justiça, Assuntos
Constitucionais e Relegiosos o reconhecimento da Associacão dos

seu reconhecimento.

da sua constituição.

vai reconhecida como pessoa jurídica a Associação para Promoção do
cidade e província de Nampula.

constituição e os estatutos da mesma cuprem o escopo e os requisitos
econhecimento.

Víctor Borges.
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ANÚNCIOS JUDICIAIS E OUTROS

Associação de Arquitectos
Archimoz
l

d
Da constituição, natureza, âmbito,
sede, duração e objectivos
A
(Constituição)

dades governamentais ou não
governamentais, personalidades
nacionais e estrangeiras, de

gico para todos os arquitectos

da arquitectura, planeamento

m) Organizar e desenvolver serviços

convergentes aos da associação,
com vista ao desenvolvimento de

É constituída a Associação de Arquitectos
Archimoz, daqui em diante designada por
sentes estatutos.

realização de cursos formativos,

A
(Natureza)

Dos associados
A
(Requisitos)

e

A Associação é uma pessoa colectiva de
lucrativos, dotada de personalidade jurídica
e de autonomia administrativa, patrimonial

e divulgação da arquitectura,

a) Pessoas singulares, nacionais ou

assim como da optimização da
utilização dos recursos humanos,

b) Pessoas colectivas de direito privado

rais resultantes de convénios ou

geiras, residentes ou não em

A

os presentes estatutos, regulamentos

(Âmbito e sede)

Um) A associação tem a sua sede na avenida

f
da legislação, regulamentação e

Municipal Kampfumo, na cidade de Maputo,

c) Pessoas singulares ou colectivas que
desenvolvam pelo menos uma das
da associação.

b) do artigo sétimo) se requere, em adição
g
da classe perante a sociedade
civil, poder legislativo ou demais

representação social onde julgar necessário e

devidamente inscritos nos ministérios ou
entidades que superintendam as actividades de

h

A

relativas a vagas de emprego,

(Duração)

A
(Categorias)

da data do respectivo registo.

i
para fortalecer a qualidade dos

A
(Objectivos)

j

da associação, até a data do seu

k

b) Associados efectivos – Pessoas
singulares que se inscreverem ou
se associarem à associação ou

a
da arquitectura, planeamento
b) Zelar pela função social, dignidade

a) Associados fundadores – Pessoas
singulares que se inscreverem ou
se associarem à associação ou

e analisar propostas de acção no
sionais desta associação, de

da associação depois da data do

c
o

da asso
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c

h) Usufruir dos fundos constituídos
pela associação de acordo com a
tivas nacionais ou estrangeiras
convidadas que, desenvolvendo

a) Comuniquem à direcção a vontade de
previstos na lei e nos presentes
estatutos.

direito a determinados serviços a

(Perda da qualidade de associado)

i
j

d) Associados amigos – Todos aqueles
que, mediante o pagamento das

A

b

honorários, a quem é apenas concedida a
faculdade de participar, sem direito a voto,

c) No caso de pessoas colectivas, for

especialmente convocados.

d
e, de forma reiterada, incorram
em inadimplemento dos deveres

A
(Processo de admissão)

terão direito a determinados serviços a serem
e

de novos associados pertence à direcção,

(Deveres dos associados)

qualquer outro dispositivo dos presentes
a

sociação.

nentemente, por motivos vários, a

A

f) No caso de pessoas singulares, sejam
condenados juridicamente pela
prática de crimes dolosos em pena

b
ção da concernente a associados honorários,

os quais tenham sido eleitos ou

a
por carta registada com aviso de recepção e

c
a associados será comunicada pela direcção ao
candidato em causa, por meio de carta com aviso

termos das alíneas b), c), d), e) e f

d
dias a partir da data de registo de entrada da
candidatura.

e
f
elementos que lhe forem solicitados

pertencer à associação, não tem o direito de

comunicação.
A

g
associação.

(Direitos dos associados)

h
Dos órgãos associativos

a
i

b

prejudique o desenvolvimento das
j) Cumprir os demais deveres previstos
na lei e nos estatutos.

c

Das disposições comuns

A
(Enumeração)

A

d

(Suspensão dos direitos dos associados)

e

Um) Ficam suspensos dos seus direitos

f) Requerer, nos termos estatutários a

A
(Mandato e exercício de cargos sociais)

ao pagamento integral.

g
em assuntos que possam ameaçar
a sua actividade em geral, ou aos
interesses dos associados, em

associativos os associados que, por motivos

autoridades legais.

sendo permitida a reeleição uma ou mais vezes,
mandatos consecutivos.
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b) A aprovação do plano de actividades,

A
(Votação)

podem desempenhar mais de um cargo em

Fiscal, onde serão permitidas empresas de
auditoria.

c
d
e) Outras matérias não compreendidas

enviada aos associados.
seus direitos, tem direito a um voto.

Conselho Fiscal indicarão uma pessoa singular
para as representar, devendo essa indicação
A
(Funcionamento)

presentes.

de associados presentes.
o previsto na alínea b) do artigo anterior, assim

da associação requerem o voto favorável de
associados.

de constituição.
A

como representante de outrem, nas matérias em

(Perda de mandato)

Perderão o mandato, os associados que
incorram na violação dos deveres estipulados
no artigo décimo dos presentes estatutos.

ou por um conjunto de associados não inferior
à terça parte da sua totalidade.

e ele, seu cônjuge, ascendentes ou descendentes.

Da direcção

A

A

(Renúncia de mandato)

Um) Por carta dirigida ao presidente da
renunciar, por escrito, aos seus mandatos,

(Composição)

comunicação social, a qual indicará a data, hora,

Um) A direcção deverá ser composta por
na sede da associação, salvo em caso de
reconhecido interesse, quando determinado

para a sua realização.
por que tiver sido eleito, será designado um

décimo quarto dos estatutos.
A

presença de pelo menos metade dos seus
associados, podendo funcionar em segunda
Da Assembleia Geral

associados presentes, sem prejuízo do disposto

A

representação da associação.
direcção gere a actividade da associação, tendo

(Assembleia Geral)

todos os associados no pleno gozo dos seus
direitos e será dirigida por uma mesa composta
por um presidente e um secretário.

(Competências)

conjunto de associados não inferior à terça parte

menos um terço dos associados, sem prejuízo
estatutos.

a
b

c) Admitir novos associados de acordo
com o regulamento aprovado pela

A
(Competências)

do presente artigo, o Presidente da Mesa da
a data e hora para a realização da reunião da
d

a
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e) Preparar e apresentar, anualmente, para

c
que entenda conveniente ou se
for convocado pelos respectivos

e contas, plano de actividades e
f
a serem aplicadas aos associados,

d
e

dade da associação poderão ser assinados

f
nos termos da lei e dos estatutos.

g) Representar a associação em juízo e

mandatários mesmo em pessoas estranhas à

procurador a quem tenham sido delegados
os poderes necessários.
A

A
h

(Reuniões)

(Extinção)

Um) O Conselho Fiscal reunirá, pelo menos,

i
compete no termos da lei e dos
estatutos.

previstos na lei.

A
(Reuniões)

maioria dos votos dos titulares presentes,
A

de qualidade.

(Direito subsidiário)

uma acta.
regulado nos presentes estatutos, são aplicáveis
maioria dos votos dos titulares presentes,
A
de qualidade.

(Património social)

a acta.

Do Conselho Fiscal

A
(Composição)

Associacão
dos Reformados
e Pensionistas
da Electricidade
de Moçambique, E.P

a
b
c

Um) O Conselho Fiscal deverá ser composto
por outras pessoas singulares ou
a
b

d) Os rendimentos da associação e as
receitas das actividades por ela

eleitas pessoas não associadas, nomeadamente
empresas de auditoria ou outras pessoas com

e) Patrocínios, donativos, legados e

singulares ou colectivas.
do artigo décimo quarto dos estatutos.

Da denominação, natureza jurídica,
âmbito, duração, sede e objectivos
A
(Denominação e natureza jurídica)

é uma pessoa colectiva de direito privado sem

A
(Competências)

(Vinculação)

zação da situação financeira da associação
a

b

A

A

a) Pela assinatura do Presidente da

(Âmbito, sede e duração)

de Maputo, podendo esta ser alterada por

b) Pela assinatura conjunta de dois
c
da direcção e de um procurador
tes.

sentes estatutos e demais legislação aplicável
ativos.

