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MINISTÉRIO DA JUSTiÇA

DESPACHO

Um grupo de cidadãos requereu à Ministra da Justiça, o
reconhecimento da Associação Cruz Sul, como pessoa jurídica, juntando
ao pedido os estatutos da constituição.

Apreciados os documentos entregues, verificou-se que se trata de
uma associação que prossegue fins lícitos, determinados e legalmente
possíveis cujo acto de constituição 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." 1 do artigo 5 da Lei n." 8/91, de 18
de Julho, e artigo 1do Decreto n." 21191, de 3 de Outubro, vai reconhecida
como pessoa jurídica a Associação Cruz Sul.

Ministério da Justiça, em Maputo, 20 de Novembro de 2009. - A
Ministra da Justiça, Maria Benvinda Delfina Levy.

DESPACHO

Um grupo de cidadãos requereu à Ministra da Justiça, o
reconhecimento da Associação Honen Dalim-Comunidade Judaica de
Moçambique, como pessoa jurídica juntando ao pedido os estatutos da
constituição.

Apreciados os documentos entregues, verificou-se que se trata de
uma associação que prossegue fins lícitos, determinados e legalmente
possíveis cujo acto de constituição 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." 1 do artigo 5 da Lei n." 8/91, de 18
de Julho, e artigo 1do Decreto n." 21/91, de 3 de Outubro, vai reconhecida
como pessoa jurídica a Associação Honen Dalim-Comunidade Judaica
de Moçambique.

Ministério da Justiça, em Maputo, 31 de Dezembro de 2009.
- A Ministra da Justiça, Maria Benvinda Delfina Levy.

TRIBUNAL SUPREMO

Autos de Apelação n." 9/92
Recorrente: Abdul Satar Mahomed Hussene

Recorridos: Administração do Parque Imobiliário do Estado
_ Serviços Provinciais da Zambézia

Relator: Dr. Luís Filipe Sacramento
ACÓRDÃO

Acordam, em conferência, na Secção Cível do Tribunal Supremo:
A ADMINISTRAÇÃO DO PARQUE IMOBILIÁRIO DO

ESTADO, representada pelo seu Director DOMINGOS MEIRELES
TOMÁS GUERRA, veio intentar, junto do Tribunal Judicial da Província
da Zambézia, uma acção especial de despejo contra o inquilino ABDUL

SATAR MAHOMED HUSSENE, residente em Quelimane, tendo por
base os fundamentos descritos nas fls. 3 a 4. Juntou os documentos fls. 5
alI.

Citado regularmente, o réu veio contestar nos moldes constantes de fls.
14 a16. Juntou os documentos de fls. 17 a 27, bem como os de fls. 60, 65,
77 a 79,91 a 93 e 155.

Findos os articulados teve lugar audiência de discussão e julgamento,
na qual se recolheu o depoimento das partes, nos termos constantes de fls.
164 e se procedeu à inquirição das testemunhas arroladas.

Posteriormente, veio a ser proferida a sentença, na qual se deu por
provada a acção e, por via disso, o réu foi condenado a despejar o imóvel
destinado ao exercício do comércio, nos termos da alínea a) do n." 4 do
artigo 19 da Lei n." 8179, de 3 de Julho, Lei do Arrendamento.

Por não se ter conformado com a sentença assim proferida, o réu
interpôs tempestivamente recurso, tendo cumprido o demais para que o
mesmo pudesse prosseguir.

Nas suas alegações de recurso, o apelante veio dizer, em síntese, que:

- o apelante foi condenado na acção especial de despejo, interposta
pela apelada, com o único fundamento de o apelante ter utilizado
para habitação o talho de que é arrendatário;

- a apelada não provou em audiência de julgamento, que o talho
estivesse a ser utilizado para fins diferentes do contrato;

- as instalações do talho têm dependências em anexo;
- o apelante utilizava como habitação, as dependências para

empregados, anexa ao talho;
- a testemunha do apelado esclareceu que o apelante não usava o

talho como habitação, mas sim as dependências anexas ao
talho;

- as dependências anexas ao talho foram concebidas para
empregados, e estas dependências e o talho propriamente dito
constituem duas individualidades perfeitamente distintas que
não se prestam a confusão;

- poucas construções urbanas para habitação ou comércio, são
desprovidas de anexos, destinados aos trabalhadores, e o talho
em questão não é uma excepção à regra;

após a morte da esposa e a venda da sua casa, por razões
familiares, e devido a falta de habitação, acomodou-se nas
dependências do talho, enquanto aguardava que a apelada APIE
lhe atribuísse um imóvel, cujo pedido já havia solicitado;

- os documentos juntos pela apelada não provam que o apelante
tenha utilizado o imóvel para fins diferentes do contrato;

não está provado que o Senhor Governador da Província da
Zambézia tivesse deferido um pedido formulado pelo Sr.
Álvaro Marçal Ferreira para a abertura de um talho na Av.
Eduardo Mondlane, onde precisamente, se situa o talho do
apelante, porque tal seria inconcebível;

- não há disposição legal que proíba o uso de dependências para
habitação por parte de titulares de contratos de arrendamento.

Conclui por considerar ser revogada a sentença recorrida por se mostrar
infundada.
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Geral, cabendo-lhe igualmente dar o seu parecer
sobre o balanço e as contas da ACS referentes a
cada exercício de actividades findo.

CAPÍTULO VI

Do regime disciplinar

ARTIGO VIGÉSIMO SEGUNDO

Único. Toda a conduta ofensiva dos preceitos
estatutários ou regulamentos internos, ou o não
acatamento das deliberações dos órgãos sociais
constitui infracção disciplinar passível de
sanção, de acordo com o regulamento específico.

CAPÍTULO VII

Das disposições finais e transitórias
ARTIGO VIGÉSIMO TERCEIRO

Modificação

Único. A modificação ou alteração dos
presentes estatutos da ACS só poderá verificar-
se por deliberação tomada pela Assembleia
Geral, em sessão previamente anunciada para o
efeito, em que esteja presente mais de metade
dos membros e com voto favorável de três
quartos dos membros presentes.

ARTIGO VIGÉSIMO QUARTO

Dissolução

Um) A dissolução da ACS só será
possível mediante deliberação tomada em
Assembleia Geral, especialmente convocada
para o efeito, na base da petição de um
mínimo de cinquenta e um por cento dos
membros, devidamente identificados e com
as suas quotas devidamente regularizadas.

Dois) A petição da dissolução deverá
apontar os fundamentos em que se baseia,
indicando até que ponto os objectivos
preconizados pela ACS, de qualquer forma,
já não são exequíveis.

Três) A decisão da dissolução da ACS
será válida quando tomada por uma maioria
absoluta de três quartos dos membros
presentes na Assembleia Geral.

Quatro) Quando deliberada a dissolução
da ACS, a resolução da Assembleia Geral
deve integrar a nomeação de uma comissão
liquidatária que, depois de cumpridos os
imperativos legais, remeterá o património
remanescente a instituições nacionais que
promovam interesses similares aos da ACS.

ARTIGO VIGÉSIMO QUINTO

Dúvidas

As dúvidas suscitadas na aplicação destes
estatutos serão resolvidas pelo Conselho de
Gestão.

ARTIGO VIGÉSIMO SEXTO

Omissões

As omissões existentes nestes estatutos serão
supridas por recurso a legislação vigente em
Moçambique sobre as matérias em questão.

ARTIGO VIGÉSIMO SÉTIMO

Disposições transitórias

Apenas no primeiro ano de existência da
ACS a admissão dos membros será efectuada
directamente através do preenchimento da ficha
de candidatura; nos anos subsequentes, a
candidatura de novos membros será sob
proposta de um sócio que tenha sido admitido
há mais de um ano.

Associação Honen Dalim-
Comunidade Judaica de

Moçambique

CAPÍTULO I

Das disposições gerais
ARTIGO PRIMEIRO

Denominação e natureza

A Associação Honen Dalim - Comunidade
Judaica de Moçambique, mais adiante designada
simplesmente por Comunidade, é uma pessoa
colectiva de carácter religioso, sem fins
lucrativos, com autonomia financeira,
administrativa e patrimonial.

ARTIGO SEGUNDO

Âmbito, sede e duração

Um) A Comunidade tem âmbito nacional e a
sua sede na cidade de Maputo, na Rua Tomás
N'duda, número duzentos e três.

Dois) A Comunidade é constituída por
tempo indeterminado, contando-se o seu início,
para todos os efeitos legais, a partir da data da
autorização da sua constituição.

ARTIGO TERCEIRO

Origem histórica

A Comunidade resulta da necessidade
sentida de se prosseguir com os propósitos
religiosos da fé judaica mencionados no artigo
seguinte, dando continuidade ao percurso
iniciado pela Associação de Beneficência
Israelita Honen Dalim (piedade para os pobres),
criada em mil novecentos e vinte e um, na então
Lourenço Marques.

ARTIGO QUARTO

Objectivos

A Comunidade prossegue os seguintes
objectivos:

a) Promover o culto e estimular a todos
os interessados o estudo da Torah;

b) Congregar e representar os seus
membros crentes em Moçambique;

c) Preservar e divulgar a presença judaica
em Moçambique;

d) Preservar e conservar o património
sagrado judaico em Moçambique,
ou seja, a Sinagoga sita na Rua
Tomás N' duda, número duzentos e
três e o cemitério localizado na
Avenida da Maguiguana número

cento e trinta, em Maputo, e
recuperar qualquer outro que venha
ser conhecido;

e) Promover a educação judaica;
f) Defender os interesses dos seus

membros e promover melhores
condições de culto e educação;

g) Combater a intolerância étnica e
religiosa, valorizando as diferenças;

h) Ajudar aos membros a fortalecer a sua
fé, promovendo a irmandade entre
eles.

CAPÍTULO II

Dos membros
ARTIGO QUINTO

Membros

Um) A Comunidade é constituída por três
classes de membros, designadamente:

a) Membros judaicos;
b) Membros afiliados; e
c) Membros honorários.

Dois) São membros judaicos, qualquer
pessoa que nasceu judeu ou foi educado por
mãe ou pai judio, converteu ou está no processo
de conversão para o Judaísmo, ou é esposa ou
esposo, ou companheira ou companheiro de um
judeu ou mãe ou pai de umjudeu.

Três) São membros afiliados, qualquer
pessoa que se identifique com e apoie os valores
e objectivos da Comunidade.

Quatro) São membros honorários, aquelas
personalidades ou instituições que providenciem
apoio à comunidade ou que de algum modo
prestem serviços relevantes à mesma.

ARTIGO SEXTO

Admissão de membro

Um) Compete à Direcção admitir novos
membros mediante proposta de pelo menos três
membros da Comunidade em pleno gozo dos
seus direitos.

Dois) Logo que ao candidato for comunicada
a sua admissão à Comunidade, este deverá
proceder ao pagamento da respectiva jóia e da
primeira quota.

ARTIGO sÉTIMO

Direitos dos membros

Um) Constituem direitos do membro:

a) Eleger e ser eleito para os cargos sociais
desde que possua as qualificações
exigidas para ocupá-lo;

b) Participar nas reuniões da assembleia
geral;

c) Apresentar propostas e votar nas
questões constantes da agenda de
trabalhos;

d) Participar activamente na planificação
das actividades da Comunidade;

e) Ser informado acerca das actividades
da Comunidade e da sua
administração; e

f) Deixar de ser membro da Comunidade
e pedir demissão do cargo que
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eventualmente ocupar, quando
assim entender, indicando os
motivos.

Dois) Apenas poderão ser indicados para o
cargo de chefe da Comissão dos Assuntos
Religiosos, os membros judaicos.

Três) Apenas os membros judaicos têm
direito de voto.

ARTIGO OITAVO

Deveres dos membros

São deveres dos membros judaicos e dos
membros afiliados:

a) Respeitar, cumprir e zelar pelo
cumprimento dos estatutos,
princípios e regras da Comunidade;

b) Participar nos cultos;
c) Cumprir com as deliberações da

Assembleia Geral, bem como as
directivas da Direcção;

d) Pagar a jóia e a quota dentro dos prazos
estabelecidos;

e) Exercer com honestidade, zelo e
dedicação os cargos para que for
eleito; e

I) Contribuir com o seu melhor para o
engrandecimento do bom nome,
prestígio e eficiência da
Comunidade.

ARTIGO NONO

Perda da qualidade de membro

Um) A perda da qualidade de membro
pode ocorrer nos seguintes casos:

a) Exercício do direito de renúncia a
essa qualidade, nos termos da
alíneaf) do número um do artigo
sétimo; e

b) Comportamento incompatível com
os presentes estatutos ou que
leva a Comunidade a cair em
descrédito ou que procura fazer
prosélitos para uma outra
religião.

Dois) Nos casos da alínea b) do número
um deste artigo, a decisão sobre a expulsão
de um membro competirá à Direcção.

Três) Nenhum membro poderá ser
expulso sem primeiro ter uma oportunidade
de ser ouvido pela Direcção.

CAPÍTULO III

Dos recursos

ARTIGO DÉCIMO

Recursos

São recursos da Comunidade:

a) As jóias e quota mensais dos
membros, bem como os
donativos e legados de que a
Comunidade se venha a
beneficiar;

b) Os bens imóveis ou de qualquer
outra natureza, adquiridos a
título oneroso ou gratuito;

c) Outras receitas legais, desde que
não proibidas pelos presentes
estatutos.

CAPÍTULO IV

Dos órgãos sociais
ARTIGO DÉCIMO PRIMEIRO

Órgãos

Um) A Comunidade é composta pelos
seguintes órgãos:

a) Assembleia Geral;
b) Direcção;
c) Comissão dos Assuntos Religiosos; e
d) Conselho Fiscal.

Dois) Consoante as necessidades poderão
ser criadas outras comissões a operarem na
Comunidade.

ARTIGO DÉCIMO SEGUNDO

Assembleia Geral e sua composição

A Assembleia Geral é o órgão máximo da
Comunidade, sendo as suas deliberações, desde
que tomadas em conformidade com os presentes
estatutos e a legislação vigente, obrigatórias para
a Comunidade e seus membros.

ARTIGO DÉCIMO TERCEIRO

Convocação

A convocação da Assembleia Geral é feita
verbalmente aos membros, e através de aviso
postal, com antecedência mínima de oito dias,
com indicação do local, data e hora da sua
realização, bem como da respectiva agenda de
trabalhos.

ARTIGO DÉCIMO QUARTO

Sessões

A Assembleia Geral terá duas sessões
ordinárias em cada ano, a primeira
aproximadamente um mês antes da Páscoa
(Pesach), mas sempre até ao fim do mês de
Março, e a segunda aproximadamente um mês
antes do ano novo judaico (Rosh Hashana), e
poderá reunir extraordinariamente, sempre que
as circunstâncias o exigirem, por iniciativa do
presidente da Mesa da Assembleia Geral, ou a
pedido da Direcção, ou do Conselho Fiscal, ou
de pelo menos um terço dos membros da
Comunidade.

ARTIGO DÉCIMO QUINTO

Competências da Assembleia Geral

São competências da Assembleia Geral:

a) Eleger a Mesa da Assembleia Geral, a
Direcção e o Conselho Fiscal;

b) Discutir e aprovar o relatório de contas
e de gestão, relativos ao exercício
do ano anterior, ouvido o Conselho
Fiscal, e deliberar sobre o plano de
actividades do ano seguinte;

c) Deliberar sobre a proposta de alteração
dos presentes estatutos; e

d) Deliberar sobre quaisquer outras
questões que, por força da lei ou
dos presentes estatutos, devam ser
deliberadas pela Assembleia
Geral.

ARTIGO DÉCIMO SEXTO

Funcionamento

Um) A Assembleia Geral considera-se
regularmente constituída para deliberar quando
estejam presentes pelo menos metade dos seus
membros, com direito de voto.

Dois) As deliberações da Assembleia Geral
são tomadas por maioria absoluta dos votos
dos presentes na sessão.

Três) As deliberações sobre a alteração dos
estatutos apenas são válidas se tomadas por
três quartos dos membros presentes, com poder
de voto.

Quatro) As deliberações sobre a dissolução
da Comunidade requerem o voto favorável de
pelo menos três quartos de todos os membros
com poder de voto.

ARTIGO DÉCIMO SÉTIMO

Mesa

A Mesa da Assembleia Geral é composta
por um presidente e um secretário, podendo
ser reeleitos até um máximo de dois mandatos
consecutivos de três anos.

ARTIGO DÉCIMO OITAVO

Competências da Mesa

Um) Ao presidente da Mesa da Assembleia
Geral compete:

a) Abrir e fechar sessões;
b) Dirigir as discussões;
c) Assinar as actas;
d) Nomear um secretário ad hoc na

ausência do secretário.

Dois) No impedimento do presidente, fará
as suas vezes o secretário e na falta deste o
membro fundador mais velho presente.

Três) Ao secretário compete fazer as actas
da Assembleia Geral e assiná-las com o
presidente.

ARTIGO DÉCIMO NONO

Direcção e sua composição

A Direcção compõe-se de um presidente,
um secretário e um tesoureiro, podendo ser
reeleitos até um máximo de dois mandatos
consecutivos de dois anos.

ARTIGO VIGÉSIMO

Funcionamento

A Direcção deliberará por maioria dos votos
dos seus membros.

Único. Das deliberações da Direcção
haverá recurso para a Assembleia Geral.

ARTIGO VIGÉSIMO PRIMEIRO

Competências da Direcção

Um) Compete à Direcção:

a) Executar as deliberações da
Assembleia Geral;
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b) Zelar pelo cumprimento dos estatutos;
c) Dirigir as actividades da Comunidade;
d) Criar comissões destinadas a assegurar

a realização das actividades da
Comunidade;

e) Analisar em primeira instância casos
de natureza disciplinar dos
membros da Comunidade;

f) Gerir e administrar os fundos e
património da Comunidade;

g) Representar a Comunidade em
juízo e fora dele; e

h) Preparar o plano de actividade e
respectivo orçamento e submetê-
lo à aprovação da Assembleia
Geral.

Dois) A Comunidade obriga-se pela
assinatura de dois membros da Direcção,
sendo uma delas, obrigatoriamente, a do
respectivo presidente, ou pela assinatura de
um mandatário a quem pelo menos dois
membros da Direcção tenham confiado
poderes necessários e bastantes por meio de
procuração.

ARTIGO VIGÉSIMO SEGUNDO

Competências do presidente

Compete ao presidente:

a) Dirigir os trabalhos da Direcção;
b) Representar a Comunidade tanto

no território nacional como no
estrangeiro, sendo entitulado
nessa capacidade o presidente
da Comunidade;

c) Convocar, coordenar e presidir as
reuniões do órgão;

d) Exercer, sempre que houver
empate, o voto de qualidade nas
deliberações do órgão; e

e) Rubricar e assinar as actas e outros
instrumentos relevantes.

ARTIGO VIGÉSIMO TERCEIRO

Competências do secretário

Compete ao secretário:

a) Organizar os serviços adminis-
trativos em todos os níveis da
Comunidade;

b) Preparar a proposta da agenda da
reunião da Direcção e elaborar
as respectivas actas;

c) Fazer a correspondência e guardar
o arquivo da Direcção;

d)Redigir o relatório anual da
Comunidade; e

e)Executar as demais tarefas
incumbidas pela Direcção.

ARTIGO VIGÉSIMO QUARTO

Competências do tesoureiro

Compete ao tesoureiro:

a) Organizar os serviços financeiros em
todos os níveis da Comunidade;

b) Fazer as cobranças e os pagamentos
ordenados pela Direcção;

c) Preparar o orçamento, manter a
contabilidadee formularascontasanuais
da Comunidade; e

d) Executar asdemais tarefasincumbidaspela
Direcção.

ARTIGO VIGÉSIMO QUINTO

Comissão dos Assuntos Religiosos e a
sua composição

Um) A Comissão dos Assuntos Religiosos é
um órgão subordinado à Direcção, sendo composta
por três membros da Comunidade, sendo um deles,
por indicação da Direcção, o chefe.

Dois) Os membros da Comissão dos Assuntos
Religiosos são nomeados pela Direcção dentre os
membros da Comunidade em pleno gozo dos seus
direitos para um mandato de dois anos, podendo ser
reeleitos.

Três) A Comissão dos Assuntos Religiosos
reúne-se sempre que for convocada pelo seu chefe.

Quatro) O cargo de membro da Comissão dos
Assuntos Religiosos é passível de acumulação com
qualquer outro cargo nos órgãos da Comunidade.

ARTIGO VIGÉSIMO SEXTO

Competências da Comissão dos
Assuntos Religiosos

São competências da Comissão dos Assuntos
Religiosos:

a) Determinar as regras da vida religiosa
da Comunidade;

b) Velar pela educação dos membros; e
c) Dirigir as actividades diárias religiosas

e os cultos da Comunidade.

ARTIGO VIGÉSIMO sÉTIMO

Conselho Fiscal e sua composição

Um) O Conselho Fiscal é o órgão de auditoria e é
composto por um presidente e dois vogais.

Dois) O Conselho Fiscalreúne-se ordinariamente
uma vezpor ano, sob convocação do seupresidentee,
extraordinariamente, sempre que um dos seus
membros o requerer.

ARTIGO VIGÉSIMO OITAVO

Competências do Conselho Fiscal

Compete ao Conselho Fiscal:

a) Examinar as contas e a situação financeira
da Comunidade;

b) Verificar se a utilização dos fundos da
Comunidade sejam conforme osplanos
de actividade;e

c)ApresentaraAssembleiaGeralo seuparecer
sobre o relatório das actividades da
Direcção,em particular o relatório de
contas.

CAPÍTULO V

Das disposições finais
ARTIGO VIGÉSIMO NONO

Disposições finais e transitórias

Um) Até à convocação da primeira
assembleia geral, as funções de Direcção da
Comunidade serão assumidas pelos seguintes
encarregados:

a) Kemal Vaz;

b) Diane Herman; e
c) Natalie Tenzer-Silva

Dois) A primeira assembleia geral deverá
ter lugar no prazo máximo de seis meses a contar
da data da constituição da presente Comunidade.

Três) As omissões aos presentes estatutos
serão reguladas e resolvidas de acordo com o
Código Civil e demais legislação aplicável à
matéria.

ARTIGO TRIGÉSIMO

Entrada em vigor

Os presentes estatutos entram em vigor a
partir da data do respectivo despacho de
reconhecimento.

Está conforme.

Maputo, trinta e um de Outubro de dois mil
e nove. - A Notária, Ilegível.

Sociedade Águas de Manica,
Limitada (Só-Águas, Lda)

Certifico, para efeitos de publicação, que por
escritura lavrada no dia dezoito de Dezembro de
dois mil e nove, exarada a folhas cento e quarenta
e nove e seguintes do livro de notas número
duzentos e sessenta e oito da Conservatória dos
Registos e Notariado de Chimoio, a meu cargo
do Conservador Armando Marcolino Chihale,
licenciado em Direito, técnico superior dos
registos e notariado NI, em pleno exercício de
funções notariais, que:

Primeiro: Mahomed Igbal Ossman Hassam,
solteiro, maior, de nacionalidade moçambicana,
portador do Bilhete de Identidade
n.' 060010986F, emitido aos vinte e três de
Agosto de dois mil, em Maputo e residente na
cidade de Chimoio;

Segundo: Abdul Gafar Ossman Hassam,
casado com Najma Abdul Karim em regime de
comunhão de bens, natural da Beira, de
nacionalidade moçambicana, portador do Bilhete
de Identidade n." 06001098SY, emitido aos treze
de Fevereiro de dois mil e seis, em Maputo e
residente nesta cidade de Chimoio.-

Pela respectiva escritura pública, constituíram
entre si uma sociedade comercial por quotas de
responsabilidade limitada denominada SÓ-
-Águas, Limitada, Sociedade Águas de Manica,
Limitada, que se regula nos termos constantes
dos artigos seguintes:

ARTIGO PRIMEIRO

A sociedade adopta a denominação SÓ-
Águas, Lda - Sociedade Águas de Manica,
Limitada, e tem a sua sede na cidade de Chimoio,
Bairro Vinte e Cinco de Junho, Zona Industrial,
talhão número MI-3, MI-4 e MI-S, podendo
ainda abrir outras sucursais ou qualquer outra
forma de representação onde e quando a
assembleia geral o deliberar e que seja permitida
por lei.
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