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MJNISTERIO DA JUST~A

tf~ ~po.~cidadiios
da CERCIMAPUTO - Assocracao Nacional
pilla ~ Ed~C~o. <:. Rcabihta"Iio de Cidadaos Inadaptados requereu ao
~~Jt~\)da;lusti<,raoseu reconhccimento como pessoajurfdica, juntando
aO pedido os estatutos da consnuncao.
Apreciados os estatutos entregues, vcnficou-sc que se trata de uma
assocfa~Qque prossegue Dns lfcuos, dcterrrunadose legalmente possfveis
e que 0 acto da consntuicao c os estatutos da rnesrna cumprern 0 seu
reconhecimento.
Nestes termos e no disposto no n " 1 do arngo 5 da Lei n 8/91. de
19 de Junho, e arugo I do Decreto n° 21/91. de 3 de Outubro. vat
reconhecida como pessoa jurtdica CERClMAPUTO - Assocracao
Nocional parall Educa<;iio e Reabihtacilo de Cidadaos Inadaptados
0

de Maw

de 2002. -0

Vice-Mmistro da Jusuca, Antonio

EittW1'dQ Munete.
Oirecyio

Do Setthor Governador do Provincia do Maputo:
De 4 de Seternbro de 200 1
Autorrzado 0 pedido de Yolanda Teresa do Canno Zambujo para ocupar
urn terreno com uma area de 900 m', situado na Penta de Oora, distritede Matututne, desunado a fms habnacionais, devendo prOceaera
dernarcacao no prazo de urn ana c pagar anualrnente 11 taxa
valor
de 280 800.00 MT (Processo n 0 3000.)

no

DESPACHO

MUQ.!.!to. ~ I

Servi~os Provincials de Geografia e Cadastro

Nacional dos Registos e Notariado

DESPACHO

Autonzado 0 pedrdo de FranCISCo Xavier Arnaldo Lopes Pereira para
ocupar urn terre no com uma area de 900 m', situado na Penta de Ouro,
distnto de Matutufne, destinado a tins habrtacionais. devendoproceder
a dernarcacao no prazo de urn ano e pagar anualmente a taxa no valet
de 280 800.00 MT (Processo n." 3001.)

De 23 de Outubro de 2001.
Auton/ado 0 pcdido de Fausto Zafir Kant para ocupar um terrene com
uma area de 3 ha, suuado em lmpaputo. distrito .de Namaacha,
desnnado a fins agro-pccudnos, devcndo proceder a demaTc~o AO
prazo de um ano e pagar anualmente a taxa no valor de 72 ooo.OOMT.
(Processo n." 2807)
De 27 de Outubro 200 l:
Autonzado 0 pedido de Arrnmda Juho Macave para ocupar urn terrene

com uma area de 2 ha, suuado na Matola-Rio, distrito de J;roane,
desunado a fms agrfcolas, dcvendo proccder a dernercacao "no Pf~
de urn ana e pagar anualmcnte a taxa no valor de 48 000.00 MT.
(Processo n." 2554)
De 2 de Fevereiro.

Nos terrncs do arugo 348 do Codrgo do Rcgisto ('1\ IL c conccdida
autol'izar;ao a Alberto Mucuchcde Amade para 0 seu Iilho Mansur
Amade Mucuchede para passar a usar 0 nome complete de' Mansur
Mucuchede Amade

Autonzado 0 pedido de Alberto Slmao eta Costa para ocupar urn
terre no corn urna area de 9 300 m', suuado em Namaacba, distrito de
Namaacha. desunado a fins comerciais. devendo pcoceder a
dcrnarcacao no pra/o de urn ana C pagar anualmente a taxa no valor
de 44 640.00 MT (Proccsso n," 1630).

!)ircc~aDNacional dos Registos e Notanado. em Maputo. 7 de .\go'I,)
0 Director Nacronai Adjunto, ;:'(1/\ udoi J/i/IO Suoe

Autonzado 0 pcdido de Mahorned Isrnael Virgy para ocupar-untt,¢lTSI10
com uma area de 0.25 ha, suuado ern Djuba, distnto de B.oane,

0

.¢ 2001. -

DESPACHO
NQs_temos do arugo 348 do Codigo do Registo Ctvil, c conccdida
Jantivo Sutera Magma para passer a usai 0 nome complete
0

.lItf1DIJZlI~~ a

,de Jacinto Sl'Ifeia Magaia
'plfee~ Naeional dos Rcgrstos c Notunado, em Maputo. 5 de Julho
ele 2002 - -0 Director Nactonal, Mal/lie! de JCSI/£ Chitute ordiel
Malll!:tga.

destmado a fins habnacronais, devendo proccder a dcmarc~ii9:no
prazo de um ano c pagar anualrncnte a taxa no-valor de 12O<){f,OO MT.
(Processo n 4140)
0

Autori/ado 0 pcdido de Emfho Manuel Munguambe para. ocupar urn
terrene corn lima area de 1.5 ha, suuedo cm.Djonassc. distFItQ de
Beane, flesunudo a Iins agrtcolas.dcvendo procedcr a dcmarcacao no
prazo de um ano e pagar anualmeute a taxa no valor de 36000.00 MT.
(Processo n

0

..\036 )

0 pcdido de Aboobacar Zamadme Dauto Changaparaocupar
urn terrene com lima area de 0.4 ha, situado em Djonasse, drstnto de

Autorizado

17 DE JULHO DE 2002
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CERCIMAPUTO - Associa980
Nacional para a Educa980 e
Reabilita980
de Cidadaos
Inadaptados
Certi fico, para efeitos de publicacao, que por
escritura de seis de Junho de dois mil e dors
exarada a folhas vinte e seguintes do hvro de
notas para escrituras diversas numero seiscentos
e setenta traco B do Primeiro Cart6rio Notarial
de Maputo, a cargo de Guilherme Francisco
Sigumundo Chemane, foi constituida uma
associacao, que sera regida pelas disposicoes
constantes dos artigos seguintes:
CAPITULO I
Da denomina9io, natureza, objecto,
sede e dura~ao
ARTIGO PRIMEIRO
(Denominayao e natureza)
Um) A CERCIMAPUTO - Associacao
Nacional para a Bducacao e Reabilitacao de
Crdadaos Inadaptados, e uma pessoa colectiva
de direito privado e interesse social, de natureza
nao lucranva, dotadade personalidade juridicae
autonomia
adrnimstranva,
frnancerra
e
patrimonial.
Dois) A CERCIMAPUTO e regulada pelos
presentes
estatutos e dernais legislacao

e)

adequada integracao no meio familiar
e local;
Prornover todos os esforcos no sentido
de dinamizaros pais e os mteressados,

prestar e aceitar colaboracao activa
em relacao a todas as pessoas
smgulares e colecnvas que visem
fins
identicos
aos
da
CERCiMAPUTO atraves de todos
os meios de mformacao e formacao
drsponlveis;
f) ?remover e preparar a integracao da
cnanca inadaptada nos estabelecimentos de ensino normal;
g) Prornover entre todos os estudantes de
todos os niveiso conhecimento deste
grave problema e motiva-los para
uma futura op~uo s6cio-profissional
relacionada com a resolucao do
mesmo;
Ir) Promover a imagem positiva da pessoa
com deficiencia;
i) Estabelecer a necessaria liga~ao com
outras associacoes, organizacees
cooperativas.
nacionais
ou
mtemacionais, de natureza singular,
e procurar fazer-se representar junto
das mesmas sempre que tal seja
julgado necessario ou conveniente.
ARTIGO QUARTO
(Sede)

mocambicana aplicavel.
ARTIGO SEGUNDO
(Ambito)
A CERCIMAPUTO e de ambito nacional,
exercendo em todo 0 territ6rio as atribui~Oes
que os presentes estatutos Ihe conferem, atraves
da sua sede, delegacoes ou outra forma de
representacao.

Um) A CERCIMAPUTO tern a sua sede na
cidade de Maputo.
Dois)A CERCIMAPUTOpoderaabriroutras
formas de representacao social, no pals ou no
estrangeiro, sempre que tal for considerado
necessario para urn mais correcto exercicio das
suas atnbuicoes, por simples dehberacao do
Conselho Directive.
ARTIGO QUINTO

ARTIGO TERCEIRO

(Dura~ao)

(Atribui~es e lins)
Um) A CERCIMAPUTO tem por fim 0
estfrnulo dasolidariedade social, arepresentacao,
defesa, promocao e estudo dos direitos e
interesses
dos seus associados
e 0
desenvolvimento de actividades de apoio em
drfetentes domfnios de Interven~ao a pessoas
portadoras de deficiencia ou com problemas de
msercao socro-profissronal, visando a defesa
dos seus drrertos mdividuais e de cidadama,
DOIs) Com vista a prossecucao dos seus fins,
a CERCIMAPl"TO
tem por atribuicoes,
norneadarnente. a, segumtes:
a)

Represcnt,u os seus associados, estudar
e dclendcr O~ seus legitimos direitos

b)

Prornov CI .1 adaptacao da pessoa
dcfu icmc J. famiha e com esta a

A CERCIMAPUTO
tern
duracao
indetermmada com infcio a partir da data da
escritura de constituicao.
CAPITULO II
Dos associados
ARTIGO SEXTO
(DeliniQiio)
Um) A CERCIMAPUTO
categorias de associados:
a)

e mtercv-cv,

SOlICJ.IJ.:

e) Cn,ir

d}

n,,'

I"ut<, mais apropnados

as

mh a-cvn uturas
necessarias,
dcsrgndamcnte
escolas. centros
ocupacronais. oficinas protegidas,
cmpi C'U\ \OctUIS ou outras umdades;
Prcparar a vuu cducacao pessoal, social
c profrssronal.
mediante
uma

b)

- individuahdades

dignifrca

associacao;
Benerneritos

cUJU

a pr6pna

- indivrdualidade
s,
ou nao, cujas
accoes e acuvidades contnbuem. de
forma efectiva e substanuva, para 0
desenvolvimento da assocracao.
associados

b)

e)

efecnvos

votar, eleger e serem eleitos para
orgaos da CERCIMAPUTO;
Para 0 funcionamento e tomada de
decisoes da CERCIMAPUTO nao e
necessaria a presenca dos associados
honorarios e benerneritos os quais,
querendo, podem participar nas
reunioes da assembleia geral;
Apenas os associ ados honorarios nlio
tern que necessariamente realizar 0
pagamento da j6ia e/ou quotas.
ARTIGO SETIMO
(Admissiio de associados)

Um) Para alern dos associ ados fundadores da
CERCIMAPUTO,
podem ser adrmtidos
outros, desde que:
a) Aceitem expressamente

os estatutos e
prossrgam
os frns da CERCIMAPUTO;
b) Nao sejam asSOCIados efecnvos de uma
qualquer outra entidade com igual
objecto;
e) Aceitem
0 exercicio efectivo
do
associati vismo.
Dois) A admissao dos associ ados e da
competenciadoConselho Directivo, e obedecera
aos seguintes formalismos:
a) Apresentacao pelo interessado de pedido
escrito
para a sua adrnissao,

. acompanhado, ou nao, por uma carta
de recornendacao
de UjTI outre
associ ado;
b) 0 Conselho Directivo dara conhecimento da proposta na primeira
reuniao subsequente, dehberando
entao e comunicando ao tnteressado
a sua dehberacao;
c) A admissao s6 se considerara efecuva
com aconsequente aquisicao de todos
os direitos e obrigacoes de associ ado.
ap6s pagamento da j6ia respecti va;
d) Em caso de recusa de adrnissao, 0
Conselho
Directivo
devera
fundamentar
a sua deliberacao
perante a individualidade
e a
Assembleia Geral,
ARTIGO OITAVO
(Direitos)

educacao e tecmcos:

d)

a) Apenas os associados efectivos podem

tem as seguintes

Fundadores - todos os individuos que
estiverem presentes na assembleia
constitumte da CERCIMAPUTO e
que rnamfestarem desejo de serem
membros da associacao;
Efectrvos - pars, encarregados de

c) Honoranos
rcputacao

Dois) As diferentes categorias de associados
correspondem diferentes direitos e obrigacoes,
designadamente:

Um) Constituem dir.eitos dos associados:
Participar nas iniciauvas desenvolvidas
pela CERCI MAPUTO;
b) Discutir e votar as deliberacoes da
Assembleia Geral,
e) Eleger e ser eleito para os orgaos da
CERCIMAPUTO;
d) Requerer aos orgaos competentes da
CERCIMAPUTO
as mformacoes
que descjarern e. exarninar a escnta e
as contas da CERCIMAPUTO. nos
perfodos e nas condicocs que forem
frxados
pclos estatutos.
pela
Assernbleia Geral ou pelo Conselho
a)

/II SERlE - N(;MERO
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• Directivo de cuja deliberaeao,
materia.
cabe
recurso
Assembleia Oeral;
e)

nesta
para

Requerer, fundamentadamente,

a

convocacso da Assembleia Geral
extraordinarianos termos do disposto
no artigo decimo setimo infra;
j) Aceitar exercer os cargos socials para os
quais tenham side eleitos, salvo
justificado motive de escusa;
g) Participar, em geral, nas actividades da
CERCIMAPUTO
e executar as
tarefas que lhes sejam atribu!das
pelos 6rgiios competentes:
h) No caso dos associ ados que sejam
pessoas colectivas, designar os seus
representantes
nos orgaos da
CERCIMAPUTO;
i) Exerce outros direitos e gozar de outras
regalias estabelecidas pelos 6rgiios
sociais no usodas suas competencias,
Dois) Considera-se que os associados
se
encontram no pleno gozo dos seus direitos
quando tenham em dia 0 pagamento das suas
quotas.
ARTIGONONO
(Deveres)
Consideram-se

deveres dos assoclados.

e cumprir as dlsposicees
estatutarias e regulamentares bem
como quaisquer instru'ti'les emanadas
pela Assembleia Geral;
b) Colaborar activa e empenhadamente na
vidadaCERCIMAPUTO,
aceitando
as deliberacoes e compromissos
validamente tomados;
c) Aceitar e desempenhar
com zelo,
assiduidade e subordinll'tiio os cargos
para que sejam eleitos;
d) Efectuaro pagamento regulardas quotas;
e) Tomar parte nas assembleias gerais e
reunioes para as quais tenham side
convocados;
f) Contribuir
para a realizacao das
atribulcoes da CERCIMAPUTO.
nomeadamente
fornecendo-lhe
elementos estatfsticos ou outros de
reconhecido interesse;
g) Abster-se de praticar actos contraries
aos objectivos prosseguidos
pela
CERCIMAPUTO.
a) Observar

ARTIGO DECIMO
(Perda da qualldade

de assoclado)

Perdem a qualidade de associado:
a) Os que, voluntariamente,

manifestarem
porcomunicaeao escrita
dirigida ao Conselho Directivo,
perdendo todos os direitos inerentes
a essa qualidade, mas sern prejulzo
da obriga~il,o de regularizarem todos
osdebitosaCERCIMAPUTOada!a

essa vontade

existentes;
b) Os que. tendo

em debito quaisquer
encargos ou quotas por mais de tres
meses, nao llquidarem tats dcbjtos
dentro do prazo que. por carta
registada, Ihes for fixado;
c) A perda da qualidade de associado e da
cornpetencla do Conselho Dirccti vo
e ratificada pela Assembleia Geral.

ARTIGO DECIMO PRIMEIRO
(San~'I)
Urn) As ac~oes seguidamente Iistadas serao
devidamente sancionadas nos termos do disposto
neste artigo:
e/ou reinterada de
actos contraries aos objectivos da
CERCIMAPUTO ou susceptlveisde
afectar significativamente
a sua
credibilidade e prestlgio:
b) Incumprimento dos presentes estatutos
etou do regularnento interne aaprovar
pela Assembleia
Oeral e/ou de
qualquer deliberacao dos 6rgaos
sociais;
c) A nao convocacao da Assembleia Oeral
pelo presidente da mesa, nos casos
em que esta 0 deva fazer;
d) A nao cornparencia
por motive
injustificado,
a pelo menos tres
sessoes de qualquer dos membros da
Mesa da Assernbleia Geral.
Dois) Consoante a gravidade da infraccao, 0
Conselho Directivo aplicaraas seguintes s~Oes:
a) Pratica reincidente

a) Repreensac/advertencia:
b) Multa;
c) Suspensao;
d) Perda da qualidade de membro

da
associacao,
Tres) A repreensao sera registada na acta da
reul)iiio em que for aprovada e destina-se
exclusivamente a punir as faltas e infraccoes
ligeiras de que nao tenham resultado para a
CERCIMAPUTO prejulzos graves.
Quatro) A imposi9iio de multa sera registada
naactade reuniiioemque foraprovadae destinase exclusivamente a punir as faltas e infrac'toes
que tenham uma implicac;ao moneran a directa e
inquestionavel para a CERCIMAPUTO.
Cinco) A suspensao revestiraa formacautelar,
durante a instru~ao do processo e implica que 0
associ ado nao perde quaisquer direitos ou
garantias durante 0 perfodo em que perdure,
excepto os direitos de veto, de participacao nas
reunioes da Assembleia Oeral e. sendo 0 caso,
de membro do Conselho Directive, durante 0
mencionado pertodo,
Seis) A pratica das infrac~Oes das aline as c)
e d) do namero um deste artigo sera sancionada
com a pena de destituic;ao, por deliberacao da
Assembleia Geral,
Sete) Compete ao Conselho Directivo a
aplicac;iio de rnedida de perda da qualidade de
membro da associacao,
Oito) A perdada qualidade de.mernbro sera
posteriormente ratificada pela Assembleia Geral
que recebera um relat6rio pormenorizado sobre
o facto que determina a aplica~ao desta medida.
Nove) A aplicaeao de qualquer sanc;!1odevc
ser precedida de processo disciplinar
da
competencia do Conselho Directivo.
ARTIGO DECIMO SEGUNDO
(Flxa9io dOl montantel das quotas)
Urn) Compete 11Assembleia Geral a fixac;uo
do rnontante da j6ia a pagar por cada mernbro,
bem assim como os montantes das suas
quotizacees mensais.

Dois) Os montantes das quotlzacoes
revistos anualmente.
CAPITULO

29
serao

III

008 6rgi08 da CERClMAPUTO
ARTIOO DECIMO TERCEIRO
(Orgiios)
Um) Os 6rgaos da CERCIMAPUTO

silo:

a) Assembleia Geral;
b) Conselho Directivo;
c) Conselho Fiscal.

Dois) A Assembleia Oeral ou Conselho
Directive podem deliberar
em constituir
comissees especiais, de duraC;ilo limitada, para 0
desempenho de tarefas determinadas.
ARTIOO DECIMO QUARTO
(Mandato)
Um) Os membros dos 6rgaos socials serao
eleitos por dois anos, nao podendo ser reeleitos
por mais de dois mandates sucessivos de dois
anos, nem podendo os seus membros ocupar
mais de um cargo simultaneamente.
Dais) Verificando-se asubstitulcdode algum
dos titulares dos 6rgilos referidos, 0 mernbro
substitute a ser eleito desempenhara funcri'les ate
ao final do mandate do membro substitufdo,
Tres) Exclufda a primeira elei~ao. s6 serao
eleglveis
para titulares
dos 6rgiios da
CERCIMAPUTO os membros que 0 sejam ha
menos tres meses.
Quatro) Para alem do previsto no numero um
nilo podem ser eleitos para 0 mesmo 6rgao da
CERCIMAPUTO
ou ser simultaneamente
titulares dos 6rgilos socials, os conjuges. as
pessoas que vivam em comunhao de facto,
patentes ou afins em linha recta ou irmaos.
ARTIGO DECIMO QUINTO
(Regras comuns)
Um) Todos os 6rgaos da CERCIMAPUTO
deverao ser:
0 pai ou mac de urn
utente, que tent voto de qualidadc:

a) Como presidente,
b) U m

secretario,

Dois) NenhumorgaodaCERCIMAPUTO,
a
excepcao da Asscmblcia Geral, podc funcionar
sem que cstejam prccnchidos. pclo monos,
metade dos sells lugarcs, dcvendo proccdcr-sc,
caso contrario e no prazo maximo de urn IllCS.ao
prcenchimento
das vagus vcrificadas. sell!
prejulzo de estas serern ocupadus por mcmbros

suplentes,
Tres) As votacocs rcspeitantcs a clcir;uo dos
6rgiios socials ou a assuntos de incidencia pessoal
dos associ ados seriio fcitos por cscrutinio
secreto.
Quatro) Scrasemprc lavrada acta das rcunincs
de qualquer orgao da CERCI MAPUTO. a qual
C obrigatoriamente ussinada por quem cxcrccr
as funr;Oes de presidente e de secrctario do
6rgiio.
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SEc<;M I
Da Assemblaia

Geral

ARTIGO DECIMO SEXTO
(Constltul9io)

Urn) A Assembleia Geral e o drgao supremo
da associacao e del a fazem parte todos os
associados no pleno gozo dos seus direitos
estatutarios.
Dois) As deliberacoes da Assernbleia Geral
quando tomadas em conformidade com a lei e os
estatutos sao vinculativas
para todos os
associ ados.
Tres) Em caso de impedimento
de
pacticipa~ao de qualquer associ ado, podera este
fazer-se representarporoutro associ ado ou outra
individualidade, mediante Simples cartadirigida
ao prcsidente da mesa.
Quatro) A Mesa da Assembleia Geral e
formada por urn presidente, urn vice-presidente
(ao qual cabe substnuir 0 presidente nos seus
impedrrnentos, com todas as cornpetencias ao
substitufdo inerentes) e urn secretario executi yo.
ARTIGO DECIMO SETIMO
(Periodlcidade)

Urn) A Assembleia
Geral
reline
ordinariamente
uma vez por ano e
extraordinarlamente sempre que for necessario.
Dois)
A Assembleia
Geral
retine
ordinariamente no mes de Marco para apreciar e
votar o balanco e 0 relat6rio do ano civil anterior
e parecer do Conselho Fiscal.
Tres) A convocacaoda Asembleia Geral sera
feita por meio de public~iio nos jomais diaries
com anteccdencia
minima de quinze dias,
podendo a sua divulgacao ser complementada
pelo envio de cartas aos associ ados ou recurso a
rnetodos de transmissao autornatica, electr6nica
ou radiof6nica.
. Quatro) As assembleias gerais extraordinarias
sac convocadas por iniciativa do Conselho
Directivo ou do Conselho Fiscal, ou ainda a
requerimento de pelo menos dez por cento dos
associados com indic~ao expressado objectivo
da reuniao,
Cinco) A convocatoriadevera conter aordem
de trabalhos da assembleia, bem como 0 dia, a
hora e 0 local da reuniao.
ARTIGO DECIMO OIT AVO
(Funclonamento)

Urn) Os associados
benerneritos
ou
honorarios nao tern direito a voto.
Dais) Todos os restantes associados tern
drreito a urn VOIO.
Tres) A Assembleia Geral considera-se
legal mente consutulda quando se encontrarem
prcsentes ou representados todos os associ ados
efectivos.

Quatro) Na falta de qualquer dos membros da
Mesa da Assembleia Geral competira a esta,
eleger os respectivos subsututos, de entre os
asSOCIados presentes, os quais cessarao as suas
fun~oes no termo da reuniao.
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associ ados presentes ou representados no pleno
gozo dos seus direitos estatutarios, excepto nos
casos em que se exige uma rnaiona quahficada
de tres quartos dos votos dos associ ados
presentes, designadamente:
a) Aheraryao dos estatutos;
b) Aprov~iio e alteraryao de regulamentos

internes:
Destituicao dos titulares dos orgaos
sociais:
d) Perda de qualidade de membro da
associacao;
e) Aprovar a fusao, a incorporaeao e a
cisao da CERCIMAPUTO;
fJ Dissolucao da CERCIMAPUTO.
c)

Tres) 0 Conselho Directive reunir-se-a
sempre que necessario, e regularmente duas
vezes por mes, mediante convocat6na do seu
presidente ou por urn mfnimo de tres dos seus
membros.
Quatro) Os membros do Conselho Direcnvo
poderao ser remunerados, cabendo tal decisao a
Assembleia Geral, que tambern fixara os seus
termos e condicees.
ARTIGO VIGEsIMO

SEGUNDO

ARTIGO VIGESIMO

(Quorum dellberativo)

(Competincla)

Urn) 0 Conselho Directivo s6 pode dehberar
estando presentes pelo menos dois tercos dos
seus membros e as suas deliberaefes sao tomadas
por maioria simples.
Dais) 0 presidente do Conselho Directive
tern voto de qualidade.

Urn) Para alern do previsto nos presentes
estatutos, compete a Assembleia Geral:
a) Eleger a respectiva mesa, bem como 0

Conselho Directivo e 0 Conselho
Fiscal;
b) Apreciar e votar 0 relat6rio, 0 balance e
as contas do Conselho Directivo, os
pareceres do Conselho Fiscal, bem
como 0 plano de actividade
e
respecnvo orcamento;
c) Ratificar a admissao, readmissao e
exlusao de associados;
Ii) Fixar 0 valor anual da j6ia e dos
montantes das quotas, bem como 0
limite maximo a pagar por cada
associado;
e) Deliberar
sobre instrucees
de
funcionamento
e organizacao da
CERCIMAPUTO;
f) Deliberar e aprovar sobre qualquer
questao que interesse a actividade da
CERCIMAPUTO e que nao esteja
exclusivamente cometida a outro
6rgao social;
g) Aceitar a constituicao de garantias sobre
o patnm6mo da CERCIMAPUTO;
h) Aceitar a contraccao de emprestimos
bancarios e junto de instituiryoes
congeneres.
Dois) E da competencia do presidente da
mesa:
a) Convocar a Assembleia Geral:
b) Dar posse aos restantes titulares dos
orgaos sociais;
c) Rubriar todos os livros obrigat6rios e
das aetas da associacao:
.
d) Decidir imediatamente e sem recurso
sobre todas as reclamacoes que Ihe
sejam presentes.
Tres) Ao secretario compete coadjuvar 0
presidente naorientacao dos trabalhose elaborar
as actas das reunioes.
SEC~AOII

Do Consalho Directivo

ARTIGO DECIMO NONO

ARTIGO VIGESIMO PRIMEIRO

(Quorum deliberatlvo)

(Natureza e composl94o)

Urn) As delrberacoes da Assemble-a Geral
sac tomadas por maioria absoluta de votos dos

por urn presidente, urn vice-presidente, urn
secretano, urn tesoureiro e urn vogal.
Dois) A maioria dos elementos do Conselho
Directivo terao de ser obrigatoriamente pais.

Urn) 0 Conselho Directive
executive da CERCIMAPUTO e

e

0

6rgao

e composto

ARTIGO VIGEsIMO

TERCEIRO

(Competencla)

Compete ao Conselho Directivo gerir a
CERCIMAPUTO e deliberar sobre todos os
assuntos que os presentes estatutos ou a lei n1io
os reserve a Assembleia Geral e, em especial:
a) Apreciar

e aprovar os pedidos de adesao
dos novos associados;
b) Elaborar anualmente e submeter ao
parecer do Conse\ho Fiscal e a
apreciacao
e aprovacao
da
Assembleia Geral, 0 balance. 0
relat6rio e as contas de exercfcio,
bem como 0 orcamento e 0 plano de
actividades para 0 ano seguinte e
ainda os programas e regulamentos
da associacao:
c) Dehberar sobre os programase projectos
em que a CERCIMAPUTO deva
participar, quando por uma questao
de oportunidade nao possam ser
submetidos
a deliberacao da
Assernbleia Geral, sujeitando-se,
porem, a sua rarificacao:
d) Executar 0 plano de actividades anual;
e) Promover e desenvolver todas as ac\ioes
que concorram para a realizacao dos
objectives da CERCIMAPUTO, que
nao caibam
no 11mbito da
competencia dos outros 6rgiios;
fJ Autorizar a abertura e manutencao de
contas bancarias junto de bancos ou
outras instituicoes de credito:
g) Indicar mandatario e definiro respective
mandate
relativamente
a
movimentacao de comas bancarias
em nome da CERCIMAPUTO;
It) Contratar e gerir 0 pessoal necessario a
actividade da CERCIMAPUTO;
i) Instruir os processes
e apiicar as
respectivas sancoes.
j) Promover cursos para a formacao
CERCIMAPUTO e profissional dos
seus membros;
k) Eleger 0 director executive e defimr 0

respective mandate.
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ARTIGO VIGESIMO QUARTO
(Competinclas do Prelldente do Conlelho
Dlrectlvo)

Um) Compete em particular ao presidente
do Conselho Directivo:
a) Representar a CERCIMAPUTO em
julzo e fora dele em todos os seus
actos e contratos;
b) Coordenar e dirigir as actividades do
Conselho Directivo, convocar e
presidir lls respectivas reuniOes;
c) Zelar pela correcta execucao das
deliber~Oes doConselho Directivo;
d) 0 presidente do Conselho Directive da
CERCIMAPUTO podera, mediante
confirm~ao previa pelo Conselho
Directivo, nomear mandatario para
execu~ao lias competencias previstas
no numero um anterior.
Dois) A associ~ao obriga-se pela assinatura
conjunta de dois membros do Conselho
Directive, sendo obrlgatoriarnente uma a do
presidente ou do tesoureiro, salvo para assuntos
de mero expediente, em que sera bastante a
assinatura de um dos directores, quando
devidamente mandatados.

Examinar todos os documentos
relati vamente aos quais 0 seu parecer
seja solicltado por qualquer outro
6rgi!0 da CERCIMAPUTO e/ou por
qualquer um dos seus associ ados;
c) Diligenciar para que a escrita da
CERCI MAPUTO esteja organizada
e arrumada segundo os princfpios de
contabilidade;
d) Verlflcar, quando julgue necessario, 0
saldo de caixa e a existencia de tftulos
e val ores de qualquer especie, 0 que
fara constar das respecttvas aetas;
e) Requerer a convocacao da Assembleia
Geral extraordinaria, sempre que
julgar necessario:
f) Velar pelo cumprimento das disposicoes
legais e estatutarias:
g) Asslstir, sem direito a voto, as reunioes
do Conselho Directivo sempre que
entenda conveniente. atribuit;iio que
pode ser exercida separadamente por
cada um dos membros do Conselho
Fiscal.
b)

ARTIGO VIGEsIMO OITAVO

ARTIGO VIGESIMO QUINTO
(Competinclas do Director ExecutJvo)

Urn) A gestllo corrente (admlnistradva,
financeira e de recursos humanos) da
CERCIMAPUTO podera ser confiada a um
Director Bxecutivo.
Dois) Nao obstante 0 disposto no numero
tres segui nte, 0 Director Executi vo devera actuar
dentrodos poderes que Ihehajam sidoconferidos
pelo Conselho Directivo.
Tr!s) Constituirao poderes do Directivo
Executivo, entre outros:
a) Assegurar 0 andamento dos processos
de adesao de novos assoctados;
b) Assegurar a elabora~ao e consequente
implementacao dos program as e
projectos da CERCIMAPUTO;
c) Assegurar a execu~il.o do plano de
actividades anual;
d) Assinar cheque.

o Conselho

Fiscal reunir-se-a, pelo menos
duas vezes por ano, sempre que necessarlo e
quando convocado pelo ConseJho Directivo,
sendo as dehberacees tomadas por maioria
simples de mais de metade dos seus membros.
CAPiTULO III
Do regime patrImonial e flnaneeiro
ARTIGO VIGEsIMO NONO

00 Conselho Fiscal
ARTIGO VIOESIMO SEXTO

Constituem receitas da CERCIMAPUTO:

ARTIGO VIGESIMO SETIMO
(Competinclal)

Compete ao Conselho Fiscal:
a) Emitir pareceres sobre 0 balance, 0
relat6rio e as contas do exercfclo e 0
oreamento e 0 plano de activldades
para 0 ano seguinte;

Urn) Silo encargos da CERCIMAPUTO:
a) Todosos

b)

As receitas provenientes das diversas
iniciativas da CERCIMAPUTO;
b) As quotas dos associados:
c) Quaisquersubstdios, donatives, herancas
oudo~oes;
d) Taxas de servleos prestados
aos
assoclados:
e) Juros ou outros rendimentos legal mente
permitidos:
f) Todos os bens, m6veis ou im6veis que a
CERCIMAPUTO venha aadquirir, a
titulo oneroso ou gratuito, para 0 seu
funcionamento e inSlala~i1o;
g) Os rendirnentos provenientes
de
aplic~Oes dos bens pr6prlos;
a)

pagamentos relativos a pessoal,
material. services e outros encargos
necessaries ao funcionamento e
execueso dos seus fins estatutarios,
desde
que orcamentalmente
previstos;
Os encargos da sua filia~~o em
organiza~t'les
nacionals
e
internacionais
de comprovado
interesse.

Dois) E vedado ao Conselho Directivo a
realiz~oo de despesas nao referidas no numero
anterior.
ARTIGO TRIGESIMO SEGUNDO
(Fteserval)

E obrigat6ria a constituit;i1o das seguintes
reservas:
Um) Umareserva paraaeducaeaoe form~oo
CERCIMAPUTO destinada as despesas com a
educ~ao CERCIMAPUTO, designadamente
dos assoclados, e com a forma~il.Ocultural e
tecnica destes, ~ luz do associativismo e das
necessidades da CERCIMAPUTO:
a)

o patrim6nio da CERCIMAPUTO ~
constitufdo pelos bens e direitos a ele dotados, ou
por qualquer outro tftulo e/ou forma adquiridos.
(Receltaa)

A fiscaliza~oo da CERCIMAPUTO cabe ao
Conselho Fiscal constitufdo por tres membros
dos quais um e 0 presidente do Conselho Fiscal
e dois soo vogais. eleitos de dais em dois anos,
em Assembleia Geral,

(Encargos)

(Patrlm6nlo)

ARTIGO TRIGEsIMO

Os fundos atribufdos por associacoes,
nacionais ou tntemacionais, ou
organiza~oes congeneres,

ARTIGO V1GESIMO PRIMEIRO

(Perlodlcldade e dellbera~oel)

SEC<;AO III

(Compo11910 e natureza)

h)

b)

Revertem para esta reserva, a
percentagem dos excedentes anuais
Ifquidos que for estabelecida pela
Assembleia Geral e os donatlvos ou
subsfdlos que forem especial mente
destinados as finalidades especfficas
da reserve:
As forrnas de aplic~~o desta reserva
seroo determinadas pela Assembleia
Geral.

Dois) Uma reserva destinada II integ~ilo
profissional dos utentes e familiares da
CERCIMAPUTO atraves de:
a) Uma percentagem

dos excedentes anuais
Ifquidos que for estabelecida pela
Assernbleia Geral;
b) Subsldios e donatives que forem
especial mente
destinados
a
finalidades desta rcserva;
c) Uma contribui~iio especial a fixar pela
Assemblcia Gcral a cobrar aos
assoclados.
Tres) Os excedentcs Ifquidos serao sempre
reinvestidos na prossecur;ao dos objectives da
CERCIMAPUTO.
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CAPITULO IV

Das disposi90es transH6rias e finals
ARTIGO TRIGESIMO TERCElRO
(Ano social)

o ano social

coincide com

ARTIGO TRIGESIMO

0

ano civil.

QUARTO

(Llqulda~oe dlssolu~lo)
Urn) A liquidacao da CERCIMAPUTO sera
feitaernconformidade com 0 que fordetenninado
em Assernbleia Geral e nos termos da lei.
Dois) A dissolucao da CERCIMAPUTO s6
podera ser decidrda por rnaioria de tres quartos
de todos os associados em Assernbleia Geral
convocada expressamente para 0 efeito.
ARTTIGO TRIGESIMO

QUINTO

(Prlrneira Assemblela Geral)
A prirneira Assernbleia Geral devera ser
convocada nurn prazo de sessenta dias contados
da data da outorga da escritura publica de
constituicao da CERCIMAPUTO.
ARTIGO TRIGEsIMO

sociedade por quotas de responsabilidade
limitada, que se rege pelos estatutos segumtes:
ARTIGO PRIMEIRO
A sociedade adopta adenominacao de Honey
POI. Limitada, e uma sociedade comercial por
quotas de responsabiIidade lirnitada, com sede
na localidade de tres de Fevereiro, posto
administrativo de Chicumbane. distrito de Xaixai, provfnciade Gaza, podendo por deliberalSao
doss6cios em assembleiageral, abrirou encerrar.
delegacoes, agencies, filiais, sucursais ou outra
forma de representacao dentro e fora do pais.
Ainda por deliberar destes poderiio transferir a
sede para qualquer ponto do territ6rio nacional.
ARTIGO SEGUNDO
A sociedade durara portempo indeterminado,
contando-se 0 seu infcio a partir da publicacao
desta escritura.
ARTIGO TERCEIRO

o seu objecto

consiste em:

a) Producso

e venda de mobiliario e
artesanato;
b) Desenvolvimento
de actividades
turfsticas e sua publicidade.

SEXTO

Poderes necessarios para outorga
da escrltura e entrada em tunclonamento
cia CERe/MAPUTO
Ate a primeira Assembleia
Geral, fica
mandatado 0 senhor Engenheiro Nelson Hanry
de Pena Beete ao qual se atribuern todos os
poderes necessaries e bastantes para abertura de
contas, outorga de escritura publica, pedidos de
certidoes e dernais formalidades
juridicas,
administrativas e financeiras que se revelem
necessaries para a entrada em funcionamento da
CERCIMAPUTO.
Esta conforme.
Maputo. vinte e seis de Junho de dois mil e
dois. - 0 Ajudante do Notario, Pedro Marques
dos Santos.

Honey Pot, Limltada
Certifico, para efeitos de pubhcaeao, que
por escritura de dez de Julho de dois mil e
UOIS. lavrada
a folhas cinquenta e duas e
segumtes do livro de notas para escrituras
diversas numero oitenta e sete trace C do
Cartono Notarial de Xai-Xai, a cargo de
Pabiao Djedje, entre Gert Hendnk Conrad
Pretorius e Chrisuna Catharina Wood, nuina

ARTIGO QUARTO

o capital social integralmente realizado em
dinheiro, e de vinte rnilhoes de rneticais,
correspondente
soma de duas quotas iguais de
dez milhOes de meticais cada, subscritas pel os
s6cios Gert Hendrik Conrad Pretorius eChristina
Catharina Wood.

a

ARTIGO QUINTO

o capital social podera ser a1terado uma OU
mais vezes com ou sem entrada de novos s6cios
e mediante deliberacoes da assembleia geral.
ARTfGO SEXTO
A cessao de quotas e livre entre os socios,
mas a estranhos depende do consentimento da
sociedade.
ARTIGO SElIMO
A administracao e gerencia da sociedade
cabe aarnbos os socios, desde ja norneados s6cio
gerente com dispensa de cau~ao emjufzo e fora
dele.
ARTIGO OfT A VO

,

A rernuneracao dos gerentes sera definida
em assembleia geral,
ARTIGONONO
as s6cios poderiio efectuar supnmentos de
que a sociedade carecer sob forma de capital a
caixa de juros por este aprovado.

ARTIGO DECIMO
As assembleias gerais serao convocadas
com antecedencia minima de quinze dias por
carta aviso, em jornais, telex ou fax:
a) As assembleias

gerais ordmarias serao
realizadas uma vez por ano e dentro
do primeiro trimestre, para analise
econornico do exercicio transacto;
b) As assembleias gerais extraordinarias
serao convocadas sempre que for
necessarias;
c) Siio dispensadas as formalidades de
convocacao se os socios estiverem
todos presentes e se a respecti va
agenda for de comum acordo.
ARTIGO DECIMO PRIMEIRO
A sociedade
s6 se dissolve nos casos
taxativamente
previstas na lei dissolvendo
se por acordo dos s6cios ambos serao
liquidatarios.

ARTIGO DECIMO SEGUNDO
Por morte ou interdi~ao de qualquer dos
socios, a sociedade continuara com os herdeiros
ou representantes do s6cio falecido ou interdito,
devendo nomear dentre eles um que a todos
represente enquanto a respectiva quota se
mantiver indivisa.
ARTIGO DECIMO TERCEIQ,O
Anualmente sera dado um balance, e os
lucros ltquidos que se apurarem depois de
deduzidos cinco por cento para 0 fundo de
reserva legal e feitas quaisquer outras dedulSOes
em que a sociedade acorde, 0 remanescente sera
dividido pelos socios na proporcao das
respectivas quotas.
ARTIGO DECIMO QUARTO
Em tudo 0 que fieou omisso regulariio as
disposieoes da lei aplicavel na Republica de
Mocambique,
Esta conforme.
Cart6rio Notarial de Xai-Xai, dez de Julhode
dois mil e dois. - 0 Substitute do Notario,
llegivel.

Hoot, Limitada
Certifico, para efeitos de publicacao, que
por escritura de vinte e quatro de Maio do ano
dois nul e dois, lavrada de folhas vinte e nove a
folhas segumtes do hvro de notas paraescnturas
diversas nurnero A trace noventa e seis do
Primeiro Cart6rio Notarial da Beira, a cargo do

