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PUBUCAQAO OFICIAL DA REPOBUCA DE MOQAMBIQUE

SUPLEMENTO
MINIST£RIO DA JUSTlgrA Apreciados os documentos entregues, verifica-se que se tratd de uma

associagao que prossegue fins Ifcitos, determinados e Iegalmente possfveis
e que o acta de constituigao e os estatutos da mesma cumprem oescopo
e os requisitos exigidos por lei, nada obstando, ao seu reconhecimento,

Nestes termos e no disposto no n.' I do artigo 5 da Lei n.' 8/9 1, de 18
de Julho, e artigo 2 do Decreto n.' 21/91, de 3 de Outubro, vai reconhecida
como pessoajuHdica a Associagao de Atletismo da Cidade de Maputo.

Maputo, 30 de Novembro de 2005. – A Governadora da Cidade,
Rosa M. Andrade da Silva.

DESPACHO

Um grupo de cidadaos rcqucrcu i Ministra da Justiga
o reconhecimento da Associdgao Livro Aberto, como pessoajurfdica,
juntando ao pedido os estatutos da constituigao.

Apreciados os documentos entregues, verifica-se que se trata de uma

associagao que prossegue fins Ifcitos, determinados e legalmente possfveis

e que o acto de constituigao e os estatutos da mesma cumprem o escopo
e os requisitos exigidos por lei, nada obstando, ao seu reconhecimento.

Nestes termos e no disposto no n.' I do artigo 5 da Lei n.' 8/91, de
18 de Julho, e artigo I do Decreto n.' 21/91, de 3 de Outubro, vai
reconhecida como pessoajurfdica a Associagao Livro Aberto.

Governo da Provfncia de Cabo Delgado

Maputo, 22 de Outubro de 2007. – A Ministra da Justiga, Espe rams-a
Maclta\’eta,

DESPACHO
Um grupo de cidadaos, em representagao da Associagao Club

Acrobatica da Cidade de Pemba – ACROCIP, requereu ao Governador
da Provfncia de Cabo Delgado o seu reconhecimento como pessoajurfdica,
juntando do pedido os respectivos estatutos da constituigao.

Apreciados os documentos entregues, verificou-se que se trata de
uma associagao que prossegue fins Ifcitos e determinados, legalmente
possiveis e que o acto daconstituigao e os estatutos da mesma cumprem
com os fins e requisitos exigidos por lei, nada obstando ao seu
reconhecimento.

Nestes termos e de acordo com o disposto no n.' I do artigo 5 dd Lei
n.' 8/9, de 18 de Julho, vai reconhecida como pessoajuHdica a Associagao
Club Acrobatica da Cidade de Pemba – ACROCIP.

Maputo, 21 de Julho de 2005. – O Ministro da Justiga, LdluFO
Sebastido Vicente MattIe

Governo da Cidade de Maputo

DESPACHO

Um grupo de dez cidadaos requereu a Governadora da Cidade de

Maputo o reconhecimento da associagao com a denominagao Associagao

de Atletismo da Cidade de Maputo,juntando ao pedido os estdtutos da

con stituigao.

JP

ANUNCIOS JUDICIAIS E OUTROS

Associagao de Atletismo
da Cidade de Maputo

Mandlate foi constitufda uma associagao
denominada Associagao de Atletismo daCidade
de Maputo, com sede nesta cid,Ide de Maputo,
que se regera pelas clgusulas constantes dos
artlgos segurntes:

Tr&s) A Associdgao de Atledsmo da Cidade
de Maputo poder£ usaF como designagao a
sigla AACM

Certifico, para efeitos de publicagao, que por
escritura de vinte e dois de Dezembro de dois

mil e cinco, Idvr,Ida de folhas cento e cinquenta
e duas a cento e setenta do livro de notas para
escrituras diversas n6mero cento e sessenta e
seis trago A do Quarto Cart6rio Notanal de
Maputo, perante Esperanga Pascoal
Nhangumbe, licenciada em Direito, t6cnica
superior dos registos e notariado Nl, em
exercfcio neste cart6rio, entre Emilia Paulo
Chemane. Ana Luisa de Jesus Antunes,
Mumino Abdul Razac,, Az,rias Samuel, Manuel
Marcos Mendes, Ludovina Dias de Oliveira,
Teresa Massoor, Lourengo Fenissela Nhaule,
Elias Augusto Simf)es e Mario Samissone

ARTIGO SEGUNDO

CAPfTULO I
Natureza e regime

Das definig6es gerais
Um) A AACM 6 uma dssociagao

unidesponiva, pessoa colectiva de direito
pdvado, de utilidade pablica desportiva,

prosseguindo fins nao lucrdtivos.
Dois) A AACM rege-se pelos presentes

estatutos, pelos regulamentos complementares
e pela legislagao nacional e internacional
apiicavel, aprovada pela Federagao
Mogambicana de Atletismo (FMA); Comite
Olfmpico de Mogambique (COM), Federagao
Internacional das Associag6es de Atletismo
(FIAA).

ARTIGO PRIMEIRO

Denominagao e sede

Um) A Associagao de Atletismo da Cidade
de Maputo, abreviadamente designada por
AACM, foi fundada em mil novecentos e setenta
e cinco sob a inscrigao de Associagao de
Atletismo da Cidade de Maputo.

Dc)is) A AACM tem a sua sede em Maputo.
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ARTIGOTERCEIRO f) Celebrar acordos e contra tos com
entidades p6blicas e phvadas, em
ordem a satisfagao dos seus
objectivos;

j) Zelar pelo cumpHmento do presente
estatuto e das demais normas
regulamentares.

Dois) As areas tenitoriais das associag6es
provintiais corresponderao, em princfpio, as
actuais provinciais, podendo ser modificados
por deIiberag6es da Assembleia Geral da FMA.

Amt>ito e fim

A AACM, 6 de ambito Municipal, e tem
por fim prosseguir, entre outros os seguintes
objecti vos: ARTIGOD£CrMO

a) Promover e dirigirapr£tica de atletismo,

masculino e feminino, em articulagao

com os 6rgaos do estado respon-

saveis pelatutela do desporto a nfvel
da cidade com a federagao;

b) Estimular a constituigao e apoiar o
funcionamento dos clubes, nacleos

de atletismo, definido os princfpios

fundamentais da sua actuagao nas
respectivas areas de jurisdigao;

c) Estabelecer e manter boas relag6es de

cooperagao com todas as outras
associag6es filiadas na FMA
(Federagao Mogambicana de
Atletismo) tendo em vista o fomento

do intercambio nacional e

internacional, como capital do pak;

d) Representar o atletismo mogambicano
dentro e fora do pafs, e perante o
Estado, nos interesses dos seus

filiados, como cidade capital do pals.

Associados extraordinirios

ARTIGOQUINTO Podem ser associados extraordin£rios. os
agrupamentos de praticantes desportivos,
t6cnicos, arbitros e jukes e outros agentes
desportivos que, constitufdos legalmente como
pessoas colectivas de direito privado, scm fins
lucrativos, organizados com amt)ito Municipal
tenham intervengao no atletismo e
reconhecimento em Assembleia Geral, por
proposta da Direcgao da Associagao de
Atletismo da Cidade de Maputo de acordo com
o regulamento pr6pno.

Vinculagao internacional

Um) A AACM 6 membro da Federagao
Mogambicana de Atletismo.

Dc)is) A AACM, no cumprimento das regras
da FMA e da FIAA, sempre que se mostra
nece I.;sino deveri£ realizar controlos de dtrpillg
nos campeonatos e competig6es sub sua 6gide,

bem como fora das competig6es, dos quais
deverao ser apresentados relat6rios anuais i
FMA, FIAA e COM

Tres) Sera ainda permitido a FMA c FIA A
efectuar controlos fora da competigao aos
atlctas filiados da PMA;

Quatro) Nenhum atleta podera utilizar os
servigos de representante de atletas sem obter

previamente autorizagao para o efeito, desde
que exista um contrato de representagao escrito,

entre o atleta e o seu representante, que cumpra
o estabelecido nos regulamentos da FMA e
relativos a reprcsentante de atletas.

ARTIGO D£CIMO PRIMEIRO

Associados honorarios

san associados hnnorarios as pessoas
singulares ou colectivas que se notabilizem por
relevantes servigos prestados e que sejam, como
taI, reconhecidos na Assembleia Geral por
proposta da Direcgao da Associagao de
Atletismo da Cidade de Maputo de acordo com
o regulamento pr6prio.

ARTIGO QUARTO
ARTIGO DECIMO SEGUNDO

Atribuigao ARTIGOSEXTO
Associados de m6rito

A AACM, no sentido de garantir a
representagao dos seus objectivos, competira,
designadamente:

a) Coordenar a actuagao dos clubes e
nacleos de atletismo que nela se
rntegrem;

b) Difundir e fazer observar as regras de
atletismo oficialmente estabelecidas;

c) Organizar ou coordenm a realizagio das

competig6es oficiais, de ambito
municipal e internacional;

d) AutoHzar a panicipagao dos clubes e
atletas em competig6es oficias no
pafs e no estrangeiro.

e) Estabelecer as regras, de acordo com as
norrnas nac]onars rnternaclonals

definidas, do uso pablico por parte
dos atletas que participam em

provas oficiais;
f) Orientar e apoiar a prepdrdgao dos

atletas seleccionados para
representar o pafs em provas do
calendario nacional, internacional e

nos jogos olfmpicos:

g) Participar nas acg6es promovidas pelos
6rgaos do estado destinadas a
incentivar o desenvolvimento do

desporto mogambicano bem como
exercer os cargos, atrav6s dos seus

6rgaos, nos organismos em que
venham a ter lugar;

/I) Gerir os recursos humanos, t6cnit,os e

financeiros postos a sua disposigao
para garantir a prossecugao dos seus
objectivos:

Principios de organizagao
e funcionamento

sao associados os m6ritos as pessoas
singulares ou colectivas que contribufram de
forma not£vel para o progresso da modalidade
a nfvel do Municfpio de Maputo e que sejam,
como tal, reconhecidos em Assembleia Geral
por proposta da Direcgao da Associagao de
Atletismo da Cidade de Maputo de acordo com
o regulamento pr6pHo.

Um) A AACM organiza-se e prossegue a
sua actividade dc acordo com os princfpios de
liberdade, democraticidade e de represen-
tividade.

Dois) A AACM 6 independente do estado,
dos Partidos Polfticos e das Instituig6es
Religiosas. ARTIGO D£CIMO 'TERCEIRO

ARTIGOSETIMO
Direitos dos associados efectivos

Insignlas
sao direitos dos assoc,iados efectivos, entre

outros:

A AACM usa como insfgnias a bandeira e o
emblema em ancxo que fazem parte integrante
destes estatutos.

a) Eleger os corpos sociais da A ACM;
b) Representar, perante a A ACM os

clubes seus filiados, participar e
votar nas reuni6es da Assembleia
Geral. nos termos deste estatuto:

c ) Propor alterag6es aos estatutos e
regulamentos da AACM;

d\ Requerer a convocagao Extraordinaria

da Assembleia Geral, desde que
preenchidos os requisitos previstos
nos presentes estatutos.

e) Colaborar nas actividades da AACM
de harmonid com as respectivos
regulamentos;

f) Participar por interm6dio dos clubes
seus filiados, nas provas organi-
zadas pela AACM;

g) Receber graluitamente, os relat6rios
anuais e demais publicag6es da
AACM bem, como examinar na
sede da AACM, as contas da sun
ger&ncla,

Possuir diploma ou Lertificddo de filiagao na
AACM

CAPfTULO n

Dos associados

ARTIGOOrrAVO

Classificag6es

A AACN4 ter£ d seguinte categori,1 de
associados:

a) Efecti vos:
b) Extraordinarios;
c) Honor&ios;
d) De m6rito.

ARTIGO NONO

Associados efectivos

Um) sao associados efectivos os de base
territorial, sob a forma de clubes desportivos e
nacleos de atIctisimo ou de pritica do atletismo.
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ARTIGOD£CIMO QUARTO ARTIGODECIMOOITAVO

Composigao

Dc)is) Nas aus6ncias e impedimentos do
Presidente, este 6 substitufdo por um dos
membros da mesa;

Tres) Os membros da mesa pc)dem assistir,
sempre que julguem conveniente, as reuni6es
da Direcgao, sem direito a voto.

Deveres dos associados efectivos

sao deveres dos associados efectivos, entre
outros:

Um) A AssembIeia Geral 6 constitufda por
todos os associados efectivos no pleno gozo de
todos os direitos associativos

Dois) Poderao tamb6m participar na
Assembleia Geral, sem direito a voto, os
associados e ou memE)ros extraordin£rios,
honorfrrios e de m6rito da A ACM.

a) Colaborar no desenvolvimento do

atletismo e naprodugao dos valores

6ticos do desporto;

b) Cumprir e fazer cumprir os estatutos e
regulamentos da AACM bem como
respeitar as deliberag6es e instrug6es
directivas na area do Atletismo
Municipal e Interndcional ;

c) Enviar a AACM devidamente actuali-

zados e legalizados exemplares dos
seus estatutos e demais publicagf)es;

cF\ Enviar a AACM, de cada ano social a

relagao completa dos seus clubes e
atletas seus filiados;

e) Prestar todos os esclarec,imentos de
ordem t6cnica, administrativa ou
outros solicitados pe]a direcgao da
AACM bem como quaIquer outros

impostos pelos presentes estatutos
regulamentares ou deliberag6es da
Assembleia Geral;

n Pagar as quotizag6es que vierem a ser

deliberadas pela AACM.

ARTIGO VIG£SIMOSEGUNDO

Assembleias Gerais Extraordingrias

Um) A Assembleia Geral reunira extraordi-
nariamente quando convocadd pelo presidente
da Mesa, por sua iniciativa a pedido de qualquer
dos 6rgaos sociais ou requerimento de, pelo
menos um tergo dos associados em pleno gozo
dos seus direitos;

Dois) Se o presidente da Mesa nao convocar
a assembleia nos casos em que deve faz&lo,
qualquer associado 6 permitido fazer a
convocagao .

ARTIGO DECIMO NONO

Representagao

Um) Os clubes, agentes desportivos e
nacleos de atletisrno sao associados

efectivos, t6m direito a um voto cada urna.

representado tr6s quartos dos
votos admitidos em cada reuniao;

Dc)is) Os restantes associados, associados

extraordin£Hos, exercerao, em panes iguais, os

direitos correspondentes aos votos remanes-
centes nd proporgao dc um quarto,

SEC(FAO II

Da Dtrec9ao

ARTIGO VIG£SIMO

Compet6ncia

ARTIGOVIGESIMO TERCEIRO

Definigao e Composigao

Um) A Assembleia Geral compete deliberar
sobre as mat6rias nao compreendidas nas
atHbuig6es dos outros 6rgaos e, em especial:

a) Aprovar os estatutos e respectivas
alterag6es;

b) Eleger e destituir por votagao secreta,

os titulares dos 6rgaos sociats, bem

como thes conferir a respectiva
posse;

c) Deliberar sobre a adesao organismos,

nacional s e estrangerros;

d) Apreciar e votarorgamento, programas

de acgao, relat6rio e contas;

e) Autorizar a demandar judicialmente os
membros dos 6rgaos sociais por
actos praticados no exerc icio das

suas fung6es;

fl Deliberar sobre a admissao de

associados, sob proposta da

Direcgao;

g ) Rectificdr sang6es, nos termos das
disposig6es legais e regulares;

A) Deliberar sobre a aquisigao onerosa e

alienagao de hens im6veis;

f ) Fixar o montante a pagar pelos

associados, relativo a taxas e quotas;

j) Deliberar sc>bre a disso]ugao da AACM.

Dois) Para a16m do disposto nos presentes
estdtutos, o regime discip]inar sera estabelecido

em regulamento pr6prio e complementar.
Tr&s) Da compet6ncia da AssembIeia Geral

a aprovagao de alterag6es do regulamento da
disciplina.

Um) A Direcgao 6 o 6rgao colegial de
administragao da AACM, constitufda por
n6mero impar de membros, sendo presidido,
pelo presidente da Associagao de Atletismo da
Cidade de Maputo e integrando um ou mais
vice-presidentes, um secret£rio geral, um
tesourelro e vogals.

Dois) Junto da direcgao, e a nomear por esta,
poderao funcionar comissi)es de apc)io.

ARTIGODECrMOQUIVro

Direitos dos assoclados extraordingrio s,
honoririos e de m6rito

Um) A um diploma comprovativo dessa
qualidade.

Dc)is) A sugerir a direcgao da AACM,
provid&nciasjulgadas ateis ao desenvolvimento
e prestfgio do atletismo a nfvel Municipal e
Nacional.

Tr&s) Receber gratuitamente, os relat6rios
anuais e de mais publicag6es Anuais.

Qu,lao) como observadores e sem direito d
votos, as reuni6es dd Assembleid Geral da
A ACM

CAPfTULO III

SECqAO Ill

O presidente

ARTIGOVIG£SIMO QUARTO

Definigao

O presidente representa a associagao,
assegura o seLI regular funcionamento e prc)move

a colaboragao entre os seus 6rgaos

Da organizagao e funcionamento ARTIGOVIG£SIMOQUINTO

ARTIGOD£CIMOSEXTO
Fung6es

Orgaos
O presidente da associagao 6 por iner6ncia,

o presidente da Direcgao competindo-lhc
especialmente:

a) Representar a associagao junto da
Administrdgao Pablica;

b) Representar a associag50 junto do

Municfpio, das organizag6es
Governamentais e nao-Governa-
rnentals, estrangelras e lnternaclo-

nais , considerando que Maputo 6 a
capital do pafs;

c) Representar a associagao em juno;
d) Assegurar a organizagao e funcio-

namento dos servigos da AACb4
bem como a escritura dos livros nos
termos da lei ;

e) Contratar e geHr o pessoal ao servigo
da associagao;

n Assegurar a gestao conente dos neg6cios
da associagao.

sao 6rgaos da AACM:

a) Assembleia Geral;
b) Direcgao;
c) Conselho de Disciplina:
d) Conselho JurisdicionaI :

e) Conselho Fiscal;

h Conselho de Arbitragem.

SEC(rAO 1

Da assembleia Gera

ARTIGODECIMOS£TIMO ARTIGO VIGESIMO PRIMEIRO

Definigao Mesa da Assembleia Geral

A Assembleia Geral 6 o 6rgao m£ximo
deliberativo da AACM e as suas decis6es

vinculam toclos os associados

Um) A Assembleia Geral 6 dirigida por uma
mesa constitufda por tr6s elementos, sendo um,

o presidente.
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ARTIGOVIGESIMOSEXTO SEC(,AO v Dois) O Conselho de Arbitragem 6
constituido por tr&s membros, sendo um o
presidente,

Compet6ncias Do Conselho Jurisdicional

Compete, em especial, a Direcgao:

a) Organizar as competig6es desponivas;

b) Organizar as selecg6es da cidade;

c) Garantir a efectivagao dos direitos e
deveres dos associados;

d) Elaborar anualmente o plano de

actividades, o orgamento o relat6rio

e as contas da ger&ncia;

e) Aplicar sang6es para a16m das que
revistam natureza do ;rmbito
desportivo;

n Submeter o parecer do Conselho Fiscal,

os documentos relati vos aprestagao
de contas;

g) Administrar os neg6cios da associa9ao

ern mat6rias que nao sejam

especialmente atribuidas a outros

6rgaos;

/1) Elaborar as normas e reguldmentos
complementares dos estatutos;

i) Prestar a colaboragao necessaria aos

outros 6rgaos sociais;

j) Praticar os actos necessarios i
preparagao da admissao de s6c,ios;

k) Guardar os livros de actas dos 6rgaos

sociais da associagao;

/) Instruir comiss6es c grupos de trabalho

para tratamento de mat&rias

espefficds;

m) Assegurar o cumprimento dos acordos

e contratos-programas celebrados

entre a A ACM e os organismos da

administragao pablica;

n) Zelar pelo cumpHmento dos estatutos

e das deliberag6es dos 6rgaos sc£iais

da associagao.

ARTIGOVIG£SrMO NONO

Defini gao e composigao
ARTrGO TRrG£SWIOQUARTO

Competencias
Um) O Conselho Jurisdicional 6 o 6rgao de

recurso das decis6es disciplindres, em mat6ria
desporti va.

Dc)is) O Conselho Judsdiciona 1 6 constitufdo

por tr6s membros sendo um, o presidente.

Compete ao Conselho de Arbitragem:

a) Coordenar e administrar a actividade

dos jufzes;

b\ Estabelecer as normas reguladoras do

exercfcio da actividade dosjufzes;

c) Definir os parametros de formagao dos

juizes e proceder a sua classificagao
t6cnica,

ARTIGOTRIG£SIMO

Compet6ncias

Compete ao Conselho Jurisdicional e de
Disciplina:

Um) Conhecer dos recursos interpostos das
decis6es disciplinares, em mat6ria desportivd
proferidas pelo conselho disciplinar.

Dois) Apoiar os 6rgaos sociais na
interpretagao dos estatutos, regulamentos e
disposig6es legais do ambito do desporto,
qudndo solicitado.

Tr&s) Dar pdrecer sobre todas ds situag6es
controversas e sempre que solicitados pelos
6rgaos sociais ou pelos membros;

CAPfTULO lv

Da organizagao interna dos 6rgaos

ARTIGO TRIG£SIMOQUINTO

Funcionamento

Um) Os 6rgaos socidis sao convocados pclos
respectivos presidentes e s6 podem deliberar

com a presenga dos seus tituiares
Dois) As deliberag6es sao por maioria dos

atulares presentes, tendo o presidente, a16m

do seu voto direito a voto de igualdade.SECqAO vl

Do conselho Fiscal ARTIGOTRIGESIMOSEXTO

Restrigao dos titularesARTIGOTRIGESIMO PRIMEIRO

Definigao e composiQao

Um) o Conselho Fiscal 6 o 6rgao de
fiscalizagao dos actos de gestao econ6mica e
financeira da AACM

Dc)is) O Conselho Fiscal 6 constituido por
tr6s membros, sendo um, o presidente.

Tr&s) Um dos membros do Conselho Fiscal
deve ser obrigatoriamente, revisor oficial de
cont as.

Um) Os titulares dos 6rgaos sociais nao
pc)dem votar em assunto que directamente Ihes

digam respeito ou nos quais sejam interessados

os respectivos c6njuges, seus dscendentes ou
descendentes c parentes ou afins at6 do segundo

grau de linha colateral, bem como pessoas que
vlvem em econornia comum;

Dois) Vedada aos titulares dos 6rgaos sociais
a celebrdgao de contratos entre si e a AACM
salvo se destes resultados manifesto beneffcio

para a instituigao.
ARTIGOTRIGESIMO SEGUNDO

Compet6ncias

SECq'Ao lv Compete ao Conselho Fi scaB :

a) Fiscalizar o cumprimento da lei,
estatutos e regulamentos, bem como
das deliberag6es da Assembleia
Geral;

b) Emitir pareceres sabre o orgamento, o
balango e os documentos de
prestagio de contas;

c ) Acompanhar o funciondmento da
associagao participando aos 6rgaos
competentes, as irregulandades de
que tenha conhecimento;

d) Vigidr o cumpdmcnto da legalidade
nnanceira da associagao.

CAPiTULO v

Do Conselho de Disciplina
Da gestao patrimonial e financeira

ARTIGO VIGESIMOSETIMO
ARTIGO TRIG£SIMOSETIMO

Patrim6nio
DefiniQao e constituigao O patrim6nio da AACM 6 constitufdo pelos

bells m6veis e im6veis dos seus direitosUm) O Conselho de Disciplina 6 o 6rgao
com poderes disciplinares em mat6ria
desport iva.

Dc)is) O Conselho Disciplinar & constitufdo

por tr&s memE)ros sendo um, o presidente.

ARTIGO TRIG£SIMOOITAVO

Receitas

Constituem receitas da AACM

ARTIGOVIG£SIMOOITAVO
a) O produto das tdxas e quotas a pagar

pelos associados, nos termos
regulamentares;

A) As taxas de inscrig6es nas competig6es
oficias;

c) Os lucrativos das competi96es
organizadas pela AACM;

d) O produto das percentagens Ifquida das
reditas das competigC)es organizadas
pelas associagCies, pelos clubes e
sociedades desportiv,is, nos termos
regulamentares;

Compet6ncias

Compete ao Conselho dc Disciplina.

a) Intervir e punk as infracg6es discipli-

nares, em mat6ria desportiva nos

termos do regulamento de disciplina

desporti va;

b) Conhecer dos recursos dds decis6es dos
associados

SEC(;Ae) VH

Do Conselho de Arbitragem

ARTIGOTRIG£SIMO TERCEIRO

Definigao e constituigao

Um) O Conselho de Arbitragem d 6rgao de
coordenagao e administragao da actividade dos

jufzes de atletismo.
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e) Dep6sitos relativos a recursosjulgados
improcedentes, nos termos regu-
lares;

II Os subsidios do Estado ou outros
orgarllsrnos ;

g) As doag6es, herangas e legados;
h) Outras receitas legalmente autodzadas.

como reconhecimento peld pratica de actos e
actividades de relevo no domfnio desportivo,
compreendendo as seguintes:

quarenta e oito, n6meros um e dois

Dcis) Podem realizar-se eleig6es parciais
relativamente a um 6rgao social quando no
discurso do mandato ocorram vagas que, no
momento nao exceda a metade mais um n6mero

total dos membros dos 6rgaos sociais;
Tr6s) O tempo de mandato dos membros

eleitos nestas condig6es coincidir£ com o dos
inicialmente eleitos

a) !Wembros honorarios;

b) Membros de m6rito;

c) Medalha de honra da AACM;

d) Diploma de honra da AACM;

e) Louvor pablico.

Dois) As distingi)es das alfneas d), e) el) do
namero anterior, sao atribufdas mediante
deliberagao da Direcgao, enquanto as restantes

sao da compet&ncia da Assembleia Geral;

Tr&s) O regime das disting6es honorfficas
sera regulado mediante o regulamento pr6prio e

complementar dos presentes estatutos;

ARTIGOTRIG£SIMO NONO

Despesas

sao despesas dd AACIM:

a) Os encargos com o respectivo funcio-
namento e com o cumpnmento das
suas atdbuig6es e das compet&ncias
dos seus 6rgaos;

b) Os custos de aquisigao, manutengao e
conservagao dos seus equipamentos
ou de servigos que tenha de utilizar.

CAPfTULO lx

Da alteragao dos estatutos, extingao
e dissolugao

ARTIGO QUATRAG£SIMO NONO

Alteragao dos estatutos

CAPfTULO VIII
Um) Os presentes estatutos poderao ser

alterados peIa Assembleia Geral, por proposta
da Direcgao, obtido o parecer favoravel dos
restantes 6rgaos;

Dois) A alteragao tera de obter um voto
favor£vel de tr&s quatros do namero de todos
os associados no pleno gozo dos seus direitos

Das eleig6es
ARTIGOQUATRAGESIMO

A gestao patnmonial e financeira, incluindo
a contabilidade, rege-se pelas normas aplic£veis
as associa96es com utilidade p6blicd desportiva.

ARTIGO QUATRAG£SIMOQUIVro

Capacidade eleitoral

T&m capacidade eleitoral acti va e passiva os
associados honorarios e extraordin£rios no

pleno gozo dos seus direitos.
CAPfTULO vl

ARTIGO QUINQUAGESrMO

Do ambito
Extingao e dissolugao

ARTIGOQUATRAGESIMO PRIMEIRO
ARTIGOQUATRAGESIMO SEXTO

Sistema eleitoral

Um) Para a16m das causas legais de extingao,
a AACM 86 podera ser dissolvida por motivos
de t,11 forma graves e insuportaveis que tornem
impossfvel a reahzagao dos seus fins.

Dc)is) A dissolugao sera deliberada pela
Assembleia Geral especialmente convocada para
esse fim, necessitando de voto favoravel de tr6s

quartos do narnero de todos os associados no
pleno gozo dos seus direitos.

Tr6s) Compete a Assembleia Geral deliberar
quanto ao destino dos bens da Associagao.

Estao sujeitos a disciplina da associagao os
clubes e os demais agentes desportivos. Um) Nao sao elegfveis para os 6rgaos sociais

pessoas que, mediante processo judicial,
inqu6rito ou sindicancia, tenham sido removidos

dos cargos directivos ou tenham sido declarados

respons£veis pelas irregularidades cometidas no

exercfcio dessas fung6es.
Dois) Os titulares dos 6rgaos da AACM sao

eleitos em list,IS nominais propostas pelos
associados.

Tr6s) Nao sao acumul£veis fung6es em
6rgaos sociais diferentes;

Quatro) Nao poderao ser eleitos para os
6rgaos sociais os individuos que nao scjam
maiores de idade ou exergam fung6es
remunerddas em organismos desportivos
estatual s .

ARTIGO QUATRAG£SIMOSEGUNDO

Infracg6es

Constituem sujeitas a procedimento
disciplinar:

a) A violagao dos estatutos e regulamentos
da associagao;

b) O nao cumpnmento ou desobedi6ncia
face a aplicagao das deliberagC)es dos
6rgaos dos corps sociais da AACM;

c) A pratica de actos de indisciplina
causadores de d,trIos para os
membros dos 6rgaos sociais da
A ACM dos agentes desportivos ou

que, de algum modo, efectuem o
prestfgio e bom nome da modalidade
e das suas instituig6es.

Esti conforme.

Maputo, cinco de Janeiro de dois mil e seis.
– O Ajudante, IIe Rivet .

A Associagao Livro Aberto
CAPfTULO T

Da denominagao, natureza, sede
e objectives

ARTIGO QUATRAGESIMOSETIMO

ARTIGOQUATR AG£SIMOTERCEIRO
Assembleia geral ARTIGO PRIMErRO

Aplicag6es Um) As eleig6es t&m lugar em Assembleia
Geral, especialmente convocada para o efeito e
realizam-se ordinariamente de quatro em quatro
anos de mc)do abrangerem os ciclos olimpicos;

Dois) A data de cada acto eleitoral dever£ ser
fixada e comunicada a todos os associados com
a antecedencia de tr6s meses;

Tr&s) Todas as eleig6es previstas nestes
estatutos serao realizadas por voto secreto e
directo.

(Denominagao)

A aplicagao de sang6es, pelos 6rgaos
competentes pela verificdgao da priitica de
infracg6es disciplinares, 6 condicionada ao
respeito pela instauragao de processos
disciplinares subordinados ao princfpio do
contradit6rio e que oferegam todas garantias de
defesd ao arguido.

A Associagao Livro Aberto, tamb6m
design,Ida por Livro Aberto, 6 uma pessoa
colectiva de direito privado, sem fins lucrativos,
de car£cter humanitario e solidariedade social,

que goza de personalidade jurfdica, com
autonomia administrativa, pdtrimonial e
financeira, regendo-se pelos presentes estatutos
e demais legislagao aplic£vel.

CAPfTULO VII ARTIGO SEGUNDO

Das disting6es honorificas
ARTIGO QUATRAG£SWOOITAVO

ARTIGOQUATRAG£SrMO QUARTO Duragao do mandate
(Sede)

Atribuig6es Um) Os 6rgaos sociais da AACM saos
eleitos por quatro anos, podendo os, seus
membros ser reeleitos de dcordo com o Decreto

n6mero tr6s barra dois mil e quatro, artigo

A Livro Aberto 6 uma associagao de ambito
nacional, com sede na cidade de Maputo e
podera abrir delegag6es ou qualquer outra forma
de representagao em qualquer parte do terht6Ho
nacional ou no estrangeiro.

Um) A AACM podera atribuir a pessoas
singulares ou colectivas distingi)es hon6raricas,


