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MINISTERIO DA JUSTICA, ASSUNTOS

CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS

(
DESPACHO

Um grupo de cidadaos requereu ao Ministro eta Jusli~a.. Assuntos
Constitucionais e Religiosos, 0 reconhecimento da As~ Bloco 4
Foundation como pessoa jurfdica, juntando ao pedido estatutos da sua
constituicao ..

. Apreeiado 0 prOFesso verifica-se que se trata de uma ~ que
prossegue fins lfcitos, determinados e legalmente possfveis cujo acto de
'constitui~lio e os estatutos da mesma cumprem o escopo e os requisitos
exigidos por lei, portanto.jiada obsta 0 seu reconhecimento,

Nestes termos, ao abrigo do disposto no n," I, do arligo 5. da Lei
n," 8191,de 18 de Julho.conjugado com o artigo l,doDecretoo.021191,
de 3 de Outubro, vai reconhecida como pessoa j!1Iidica a Associ~io
Bloco 4 Foundation.

, 'Ministerio da Justica, Assuntos Constitucionais e Religiosos,
em Maputo, 28 de Fevereirode 2018. - 0 Ministro, lsaque Chande.

Governo da Provrncla de Sofala

DESPACHO
Um grupo de cidadlios mocambicanos apresentou 0 pedido de

reeonheeimento como pessoa j,uridica, juntando ao pedido os estatutos
da constituicao,

Apreciados os documentos entregues verifica-se que se ttata de UJJUi

associ~lio que prossegue finsbcitos determinados e legalmentepossfveis
cujo acto de constituiejo e os estamtos da mesma cumprem 0 eseopo
e os requisites fixados na lei, nada obstando, ao seu reconhecimento.

, .
Nestes termos e no disposto no n," I, do artigo.5, da Lei 0.° 8191, de

'18.de Julho, conjugado com 0 artigo 2, do Decreto n," 21J91, de 3 de
.Outubro, vai reeonheeida como pessoa jurldica a As~~ Centro
Hipico da Beira.
. Govemo daProvfncia de Sofala, na Beira, 18 deM~de2015. - A
Governadora, Mana Helena Taipo.
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Governo do Distrlto de Tarnbara

DESPACHO
. Um grupo de cidadaos mocambicanos, residentes na comunidade de

Ngoma, situada na localidade de Nhacalpho, Posto Administrativo de
Nhacafula, requereu ao Administrador do Distrito de Tambara, 0 seu
de reconhecimento como pessoa colectiva com personalidade jurfdica,
autonomia administrativa, financeira e patrimonial, com.a denominacao de
Associacao Agricola Kulima Kunthandiza, juntando para 0 efeito os seus
estaiutos, acta da constituicao, declaracao de confirmacao de idoneidade dos
membros fundadores bem como os seus documentos de identi.fi~ pessoal.

Apreciados os documentos entregues verifica-se que se trata de uma
associacao que pros segue fins licitos determinados e legalmente possiveis
cujo acto de constituicao e os estatutos da mesma cumprem 0 escopo e os
requisites fixados na lei, nadaobstando, ao ~u reconhecimento.

Nestes termos e ao abrigo do disposto no n," 1, do artigo 5, da Lei
n," 212006, de 3 de Maio, vai reconhecida definitivamente como pessoa
colectiva de direito privado, dotada de petsonalidade juridica autonomia
administrativa, financeira e patrimonial, sem fins lucrativos, a Associacao
Agricola Kulima Kunthandiza.

Governo da Provincia de Sofala, em Tambara, 12 de Dezembro
de 2016. - a Administrador do Distrito, Luis Modesto Lourenco.

Governo do Distrito de Chibabava
DESPACHO

Certifieo, que a Associacao Agro-Pecuaria 7 de Abril de Dongonda
requereu ao Administrador do Distrito de Chibabava, 0 seu reconhecimento
como pessoa jurfdica, juntando ao pedido os estatutos da constituicao.

Apreciados os documentos que fazem parte do processo.verifica-se
que a associacao prossegue fins licitoslegalmente possfveis e que 0 acto
da constituicao e os estatutos da mesma cumprem os requisitos fixados
na lei, nada obstando ao seu reconhecimento.

Nestes termos, e em observancia do disposto no n." 2, do artigo 8,

do Decrero~Lei n." 212006, de3 de Maio, vai reconhecida como pessoa

juridiea Associacao Agro-Pecuaria 7 de Abril de Dongonda.

. Governo do Distrito de Chibabava, 12 de Julho de 7017. -
a Administrador, Luis Sidione Makaza Nhanzozo.

DESPACHO
Um grnpo de cidadaos, em representacao da Associacao Agro-

-Pecuaria Tamauripo Mutabira requereu ao Administrador do Distrito
de Chibabava, 0 seu reconhecimento como pessoa jurfdica, juntando ao
pedido os estatutos da constituicao;

Apreciados os documentos que fazem parte do processo, verifica-se
que a associacao prossegue fins lfcitos legalmente possfveis e que 0 acto
da constituicao e os estatutos da mesma cumprem os requisitos fixados
na lei, nada obstando ao seu reconhecimento. '

Nestes termos, e em observancia .•do disposto no n." 2, do artigo 8,.
do Decreto-Lei n," 2/2006, de 3 de Maio, vai reconhecida como pessoa
juridica Associacao Agro-Pecuaria Tamauripo Mutabira.

Governo .do Distrito de Chibabava, 12 de Julho de 2017. -
a Administrador, Luis Sidione Makaza Nhanzozo.

c

ou outro tipo de representacao para eumprir .
os seus fins. Ela e eonstituida por tempo
indeterminado, contando-se 0 inicio das suas

. actividades a partir da data do seu registo.

ARTIGO TREs .

Objectlvos

A associacao Bloco 4 Foudantion tem como
objective geral fomentar 0 reconhecimento e a
garantia de direitos fundamentals plasmados
nos textos constitueionais, muitas vezes descon-
hecidos pelas comunidadesmenos favorecidas.
Especificamente, busca 0 seguinte:

a) Combater a desigualdade social
promovendo 0 desenvolvimento \
educacional e a capacitacao pro-
fissional, que permitam a in~r~lio
ou a reinsercao social das comu-
nidades menos favorecidas em"
Mocambique:

b) Incentivar 0 empreendedorismo social
e apoiar 0 voluntariado;

c) Otimizar a oportunidade social. e
incentivar experiencias lucrativas
e nlio luerativas de novos sistemas
alternativos de emprego e credito;

0)

ANUNCIOS JUDICIAIS E OUTROS'. .

Associa~ao 81oco 4
Foundation

CAPITuLo I

Oa denomina~ao, natureza jurldlca,
sede, dura~ao, objectlvos'

ARTIGOUM

Denomina~oe natureza !Llrrdlca

Econstituida Associacso Bloco 4 Foundation
de Mocambique, adiante designada por B4F.
A Associacao Bloco 4Foudalltion e uma pessoa
colectivade direito privado, sem fins lucrativos,
nao partidaria, independente, comautonomia
administrativa, financelra e patrimonial, que
se rege pelos presentes estatutos e pela demais
Iegislacoes em vigor.

ARTIGODOIS

Ambito; sede e dura~o

A associacao Bloeo 4 Foudantion e de
ambito nacional e tem a sua sede na cidade
de Maputo, Distrito Municipal Kamavota,
Bairro Ferroviario, rua da Beira n." 4343, 8
RlC, podendo criar delegacoes a nivel nacional

d) Promover os direitos humanos,
a .democracia, os valores e os
principios associativistas universais,
incentivando parceiras para a
cria\=lio de abordagens inovadoras
no exercfcio dos direitos cfvicos e
de cidadania;

e) Promover e divulgara investigacao
ria area do aetivismo, movimentos .
sociais, culturas e sociabilidades
juvenis hem como debates e publi-
ca\=liode pesquisas e campanhas;

f) Incentivar 0 desenvolvimento de
aplicativos informaticos para 0

emponderamento da cidadania
. activa e ernpreendedorisrno social.

CAPITuLo II

Oosmembros, direltos e deveres

ARTIGOQUATRO

. Admlssi,o dos membros

Urn) Slio niembros pessoas singulares ou
coletivas, 'nacionais ou estrangeiras que pela
sua a\=lioe motiva\=lio tenham contribuidopara
o engrandecimento e progresso daAssociacao
Bloco 4 Foundation.
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,ARTIGODEZ

, , Um) Sio'direitos--dos'membros fundadores.
e efecti¥~g os seguin~es:':', "" ,,' ',:

a): Ser info~a:do rperiodicamente das :.:

:~J5:':~f~'..
brApn;~ntat~proPb~tase sugest~sqpe, ' CAPiTuLO ill

.·;~~~~;;,~t~~~~::~·
,'C)'l?,rPPOI;. ~iU!riiissiQde inembrosl}}(js':,/ '

")tet:mos;,,dos;~st~tutos ;assri<;ia~io
';.:'¥ICic(j';~~'~qll~ti?M;, .. ":,i';'

d) NOipear9I}iiIi.embro para orepte-., .'
, ",$eQtal"n~ (j~iibera~Oes dos Qrgio~:,'
, •)Issociativos em que estiver ausente, "
. mediante unft-17iail ou uma carta

dirlgidall() t'e$pec,tivodiretor execu-> '/
·'tivo;'" '", • , ' " :,

',,-

Dois) A adnnssio dosIllembros, ~n1 feita
, por proposta da Direccao Executiva ou por urn
mfnimo de dois tercos dos membros fundadores
no' pleno gozo de seus direitos e aprovada
pela Assembleia Geral, por maioria de dois

, tercos,

ARTIOO CINCO

Categorla dos membras

Os membros da associacao Bloco 4
Foudantion agrupam-se nas seguintes cate-
gorias:.

a) Fundadores;
b) Efectivos;
c) Honorarios;
d)Meritos.

ARtIOO SEIS,' ···.f

Perda~~ qualldadtnle ~ "

.....

e)Participlirern'reunioes, debates, semi-
narios, conferencias e outras ac~Oes
que sejam levadas a cabo, visando
a prossecucao do objecto social
da associacao Bloco 4 Foudantion;

fJ Participar na Assembleia Geral e votar
nas suas deliberacoes; ,

g) Requerer a convocacao de reunioes
extraordinarias IiAssembleia Geral,
nos termos estamtarios;

h) Solicitar a sua desvineulaeao; ,
i) Exercer quaisquer outros direitos

conferidospor lei, estatutos ou Urn) A Assembleia Geral e 0 6rgio maximo
delibera:~Oes da Assembleia Geral, da Associacao Bloco 4 Foudantion, de natureza

Dois)Osmenibros'ho~onlrios e por merito, defiberativa e e constitufda por todos os
gozam dos dUeitos reconheci!Ios aos membros meipbros em pleno gozo dos seus direitos '
efectivos, coni~ce~i(rdos ~ieridos na alfnea " estatutarios.
c) efJ do it6mer0 anterior.';" "< OOis) A Assembleia Geral delibera com

, dQister~os dos membrospresentes.
tees) As deliberacoes da Assembleia Geral, "

quando tomadas em conformidade com a lei e
os estatutos, sio de curnprimento obrigat6rio

Consti~~em deveres: d~~, membros da 'para todos os membros da Associa~io Bloco
Ass()Ci~'l!ioI.O:4.Fou~tiop os Seguil)~~" 4 Foudantion. '

- : a) comiibwf iWa ~ ~~ii.o dos fins :'Quatro) Em caso de impedimento de ,"
'c ,,-, ""'I>"'''i1eB{~4Foudant1@n:' qualquer membro.podera este fazer-se repre-

Ofo~~OS par~ qu~;" ,,~entar por outromembro, mediante simpl~~';:""
, "'~"'£bm dedic~aO;:;, earta end~r~ada' ,ao ,presidente' da M~sa d;t~"

~.,re~~~}~~::~~l~ ~~~leia,G,eral,e dirigil ~tj~t,."
, • '" ':,' b .- i" Mesa da Asselbbie::ia 6etai; '~ ,\:ss tem. ii'in";: '"
;,.'> -,~:~~~.~~ r: )tf~'~"~~t~t;~{[';;

,\.:;.,:,.

Regime de Incompatlb~lIdade

As funcoes de membros da Mesa da
Assembleia Geral, ~o Executiva, Conselho
Fiscal e do Nucleo de Conselheiros sio incom-
pativeis entre si.

'SEC<;:AOI

ARTIOOONZE

Assemblels geral

AImOOOITO, "
, "

Devens'dos l'II8iftbros

, ARTIOO 'NO\m

:Orgio8soclals

'>0.' ~~;'r
,qwnzen~ de -apreci~ elWfOv~?

a"balan~o, "';,;l~,:vl, y do ~ento do'
exercfcio econoiirlco d'o"'abo precedeate, e na.
primeira quinzena de Dezembrode cada ano,
para fundamentalmente aprovar 0 plano de'

( actividades e orcamento do exercfcio econ6mico
do ano seguinte.

iDois) A elei~io dosrltulares dos 6rgios
da Associacao .Bloco 4 Foudantion e al~io
dos esta,tutos,~o,feitas em reuniOes ordinarias '
da Assembleia Geral, '

Tres) A Assembleia Geral s6' reane extra-
ordinariamente.per i~i~iativa da Direcao
Executiva, do C6IiselhoFiscal ou a pedido de
dois quintosdos.seus inembros.

Quatro) A~esa: da Assembleia Geral
6 constitufda pOT; umpresidente ,e.urn secre,-'
tario, competindo a aquele dirigir os trabalhOs
de cada sessao daAssembleia Geral e ao ultimo
elaborar as aetas.on sfnteses.

Cinco) As reunioes da Assembleia Geral
devem ser notificadas pessoal e inequivocamente
a todos os membros com urn prazo minimo

A associacjo e d~tada dos seguin~es 6rglos:

,',, a) Assembleia Geral;
b) D~ii.9 Executiva;
c)CoIiselho Fiscal; e
d) Nacleo de Conselheiros.


