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 $2,686.00

(Custo desta publicação $ 2 686,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

Associação de Educação de 
Família e das Crianças de Macau

着

2021/A S S/M7
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Macau Macao Children 
and Family Education Association
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 Juliana Maria Garvalho
 Cardoso

 $3,806.00

(Custo desta publicação $ 3 806,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

Sílaba — Associação Educativa e 
Literária

Certifico, para efeitos de publicação, que 
foi constituída pelo documento autenticado  
de 10 de Dezembro de 2021 a Associação,  
cujos estatutos em anexo especificam o fim 
e a sede. O documento constitutivo e os es-
tatutos encontram-se arquivados no Maço 
n.º 2021/ASS/M7 deste Cartório, sob o n.º 421.

Sílaba — Associação Educativa e 
Literária

Estatutos

CAPÍTULO I

Da denominação, sede, objectivos 
e actividades

Artigo primeiro

(Denominação)

É constituída a «Sílaba — Associação 
Educativa e Literária», com abreviação em 
português «Sílaba — AEL», e em inglês 
«Syllable — Educational and Literary As-
sociation», pessoa colectiva com fins não 
lucrativos, constituída por tempo indeter-
minado.

Artigo segundo

(Sede)

 A Associação tem a sua sede em Macau, 
na Rua do Padre Eugénio Taverna n.º 229, 
Edifício Pat Tat Sun Chuen, 20.º andar 
«AW». A Assembleia Geral da Associação 
pode, quando o entender e desde que se 
verifique necessário, transferir a sede para 
qualquer outro local em Macau.

Artigo terceiro

(Objectivos)

A Associação tem como objectivos pro-
mover e divulgar a leitura e as bibliotecas, 
o ambiente, a educação e a formação, a cul-
tura e o recreio, a criação e o conhecimen-
to; fomentar as relações e laços de coope-
ração literária com a República Popular da 
China, Portugal, Europa, países lusófonos 
e também com as associações congéneres 
espalhadas pelo mundo; contribuir para o 
desenvolvimento da RAEM.
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Artigo quarto

(Actividades)

Para alcançar os objectivos referidos 
supra, a Associação orientará a sua activi-
dade procurando, de forma geral:

a) Constituir, de forma coordenada, clu-
bes de leitura, de escrita e de outras formas 
de produção artística, cultural e literária; 

b) Organizar feiras, congressos, confe-
rências, seminários e outros eventos simi-
lares de estimulação de leitura e escrita e 
promoção das línguas oficiais da RAEM;

c) Elaborar actividades educativas, cul-
turais e linguísticas de ensino desportivo e 
recreativo; 

d) Patrocinar acordo com associações si-
milares e outras organizações congéneres;

e) Realizar as demais actividades que a 
Direcção considere adequadas à prossecu-
ção dos objectivos da Associação. 

CAPÍTULO II

Disposições financeiras e adminis-
trativas

Artigo quinto

(Receitas)

São fontes de receita da Associação:

a) As quotas dos associados, e bem como 
quaisquer subsídios, donativos e partici-
pações com que os associados ou terceiros 
queiram contribuir; 

b) Receitas de serviços eventualmente 
prestados pela Associação a terceiros no 
âmbito dos fins a que a mesma se propõe;

c) Subsídios ou comparticipações públi-
cas ou privadas que se destinem à prosse-
cução dos seus fins;

d) Rendimentos de bens próprios ou de 
serviços prestados.

CAPÍTULO III

Dos associados

Artigo sexto

 (Categorias)

A Associação tem as seguintes catego-
rias de associados:

a) Fundadores;

b) Efectivos;

c) Honorários.

Artigo sétimo

(Da adesão)

A adesão de novos associados efectivos 
pode ser aprovada pela Direcção e a ade-
são de associados honorários será aprova-
da em Assembleia Geral.

Artigo oitavo

(Qualidade)

1. São fundadores da Associação os as-
sociados que outorgaram o respectivo acto 
de constituição.

2. São efectivos, para além dos fundado-
res, aqueles que adquiram a qualidade de 
associados por decisão da Direcção.

3. São honorários as pessoas singulares 
que, pela acção ou mérito, se distingam por 
serviços prestados à causa dos princípios e 
fins da Associação, não desfrutando do di-
reito de eleger ou ser eleitos para os órgãos 
sociais.

Artigo nono

(Deveres e direitos dos associados)

1. Constituem deveres dos associados 
fundadores e efectivos:

a) Contribuir de forma activa e interes-
sada para a prossecução dos fins e objecti-
vos da Associação e para o desenvolvimen-
to da respectiva actividade;

b) Aceitar os cargos para que forem elei-
tos e desempenhá-los com dedicação;

c) Observar as disposições dos presentes 
Estatutos e acatar as deliberações dos ór-
gãos da Associação;

d) Pagar as quotas.

2. Constituem direitos dos associados 
fundadores e efectivos:

a) Participar nas reuniões da Assembleia 
Geral e nelas exercer o direito de voto;

b) Eleger e ser eleito para os órgãos e 
cargos associativos da Associação;

c) Submeter por escrito à apreciação da 
Direcção quaisquer sugestões que visem a 
melhor prossecução dos fins da Associação 
e das suas actividades;

d) Pedir à Direcção todos os esclareci-
mentos e informações necessárias sobre 
o funcionamento da Associação, regula-
mentos internos, trabalhos ou iniciativas 
em curso, bem como as contas da Asso-
ciação;

e) Fazer-se representar nas reuniões da 
Assembleia Geral, sempre que não possa 
comparecer, por outro associado fundador 
ou efectivo, através de declaração escrita 
e assinada, apresentada ao Presidente da 
Mesa antes do início da Sessão; 

f) Outros que venham a ser aprovados 
em Assembleia Geral que estejam relacio-
nados com a realização dos fins da Asso-
ciação.

Artigo décimo

(Exclusão)

A Direcção pode propor à Assembleia 
Geral a exclusão de Associados que:

a) Por actos, palavras ou escritos preju-
diquem o bom nome e o funcionamento da 
Associação;

b) De forma deliberada não cumpram os 
deveres prescritos no artigo anterior;

c) A solicitem.

CAPÍTULO IV

Órgãos

Artigo décimo primeiro

(Eleição)

Os titulares de órgãos são eleitos para 
mandatos de três anos, renováveis, por 
escrutínio secreto, pela Assembleia Geral, 
através de listas conjuntas, com a desig-
nação dos respectivos cargos de entre os 
associados fundadores e efectivos da Asso-
ciação.

Assembleia Geral

Artigo décimo segundo

(Natureza)

A Assembleia Geral é o órgão delibera-
tivo da Associação, sendo constituída pelos 
associados fundadores e efectivos no pleno 
uso dos seus direitos.

Artigo décimo terceiro

(Competência da Mesa)

1. A Mesa da Assembleia Geral é consti-
tuída por um Presidente e um Secretário.

2. Compete ao Presidente da Assembleia 
Geral:

a) Presidir às Sessões e dirigir os respec-
tivos trabalhos;

b) Empossar os associados eleitos para 
os cargos de órgãos da Associação.
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3. Compete ao Secretário assegurar todo 
o expediente da Assembleia, designada-
mente a escrituração das Actas das Ses-
sões.

Artigo décimo quarto

(Competência da Assembleia 
Geral)

1. As reuniões de Assembleia Geral 
devem ser convocadas pela Direcção, uma 
vez em cada ano, e é convocada por meio 
de carta registada, enviada com a ante-
cedência mínima de 8 dias, ou mediante 
protocolo efectuado com a mesma ante-
cedência; na convocatória indicar-se-á o 
dia, hora e local da reunião e a respectiva 
ordem de trabalhos.

2. Compete à Assembleia Geral, con-
vocada nos termos legais, tomar todas as 
deliberações não compreendidas nas atri-
buições legais ou estatutárias dos outros 
órgãos da Associação e, designadamente:

a) Aprovar e votar anualmente os rela-
tórios de actividades e contas da Direcção, 
ouvido o parecer do Conselho Fiscal;

b) Apreciar e votar anualmente o orça-
mento e o plano de actividades para o ano 
imediato sob proposta da Direcção;

c) Apreciar a situação da Associação e a 
acção dos seus corpos sociais;

d) Deliberar sobre matérias submetidas 
à sua apreciação;

e) Eleger de entre os associados os cor-
pos directivos da Associação;

f) Admitir associados honorários;

g) Deliberar sobre a modificação dos 
Estatutos — com o voto favorável de três 
quartos dos associados presentes — ou 
sobre a dissolução da Associação — com o 
voto favorável de três quartos da totalidade 
dos associados.

Direcção

Artigo décimo quinto

(Natureza e constituição)

1. A Direcção é o órgão executivo da 
Associação, destinada a promover os fins 
estatutários e as deliberações da Assem-
bleia Geral.

2 . A Direcção é constituída por três 
associados (dois fundadores ou efectivos): 
um Presidente, um Vice-Presidente e um 
Secretário.

3. O Presidente da Direcção será eleito de 
entre os associados fundadores e efectivos.

Artigo décimo sexto

(Competências e atribuições)

Compete à Direcção da Associação:

a) Elaborar anualmente e submeter à 
Assembleia Geral o balanço, o relatório 
das contas de gerência, o orçamento e o 
plano de actividades para o ano seguinte;

b) Elaborar os Regulamentos Internos 
da Associação que forem convenientes;

c) Deliberar e promover a realização dos 
actos necessários ao cumprimento dos fins 
estatutários e executar as deliberações da 
Assembleia Geral;

d) Fomentar, pelos meios que considere 
mais adequados, a criação de receitas;

e) Aceitar subsídios, donativos ou doa-
ções;

f) Decidir quanto à contratação de tra-
balhadores para a Associação, quanto à 
prestação de serviços por associados e ter-
ceiros, elaborar os respectivos contratos, 
fixar salários e outras compensações;

g) Propor à Assembleia Geral a admis-
são de associados efectivos e honorários e 
a exclusão de associados;

h) Convocar as reuniões da Assembleia 
Geral;

i) Gerir a Associação e representá-la activa 
e passivamente;

j) Programar o plano de actividades anual.

Artigo décimo sétimo

(Presidente)

Compete ao Presidente da Direcção da 
Associação:

a) Convocar e presidir às reuniões da 
Direcção;

b) Representar a Associação em juízo e 
fora dele;

c) Praticar em nome da Direcção os actos 
individuais de gestão, vinculando a mesma 
com a respectiva assinatura, podendo cons-
tituir mandatários e/ou delegar competência 
em outros membros da Direcção.

Conselho Fiscal

Artigo décimo oitavo

(Natureza, constituição e atribuições)

1. O Conselho Fiscal verifica e inspeccio-
na os actos de gestão da Direcção, tendo 
em vista o cumprimento das normas legais 
e estatutárias.

2. O Conselho Fiscal é constituído por 
um Presidente e dois Vogais.

3. Compete ao Conselho Fiscal:

a) Fiscalizar as receitas e as despesas da 
Associação, examinar os elementos de es-
crita elaborados pela Direcção e dar pare-
cer sobre o Relatório e contas respeitantes 
a cada exercício anual;

b) Auxiliar a Direcção na gestão finan-
ceira da Associação, nomeadamente dando 
parecer sobre as questões colocadas à sua 
consideração;

c) Apresentar anualmente em Assem-
bleia Geral o seu parecer sobre o Balanço, 
o Relatório, as contas do exercício anual 
da Direcção e o orçamento e plano de acti-
vidades para o ano seguinte.

CAPÍTULO V

Disposições transitórias

Artigo décimo nono

(Comissão Instaladora e primeira 
eleição)

1. Os associados fundadores constituem 
a Comissão Instaladora, à qual compete a 
organização da primeira eleição dos órgãos 
estatutários.

2. Até à realização do acto eleitoral, a 
competência relativa à admissão de novos 
associados pertence à Comissão Instaladora.

3. A Comissão Instaladora, prevista no 
número um, obriga-se pela assinatura de 
um dos associados fundadores, ou seja, de 
Susana Santos Diniz Antunes ou Marta 
Isabel Amorim Pereira.

Segundo Cartório Notarial de Macau, 
aos 10 de Dezembro de 2021. — A Primeira-
-Ajudante, Juliana Maria Carvalho Cardoso.

 $5,595.00

(Custo desta publicação $ 5 595,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

着
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2021/A S S/M7
419

Image Art Research 
Asso  ciation

192
14 J

絶

絶

 Juliana Maria Carvalho  
 Cardoso

 $2,221.00

(Custo desta publicação $ 2 221,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

着

2021/A S S/M7

416

13 4 N
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a

b

 Juliana Maria Garvalho
 Cardoso

 $2,708.00

(Custo desta publicação $ 2 708,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

Associação da Promoção do 
Desporto e Saúde para Crianças 

e Jovens de Macau

着

2021/A S S/M7
417
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Associação da Promoção do Desporto e 
Saúde para Crianças e Jovens de Macau

Macau Sports and Health 
Promotion Association for Child and 
Youth MSHPACY

171
5 A

絶

絶

 Juliana Maria Carvalho
 Cardoso

 $2,108.00

(Custo desta publicação $ 2 108,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

Associação Concêntrica da 
Indústria e Comércio da Área da 

Grande Baía de Macau

着

2021/ASS/M7 413

Associação Concêntrica da Indústria 
e Comércio da Área da Grande Baía de 
Macau Macao Greater 
Bay Area Concentric Association of 
Industry and Commerce

19 1 Q



N.º 51 — 22-12-2021 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 19743

 Juliana Maria Carvalho  
   Cardoso

 $2,028.00

(Custo desta publicação $ 2 028,00)

    

CARTÓRIO NOTARIAL 
DAS ILHAS

  

CERTIFICADO

2021
2/2021/ASS 66

Câmara de Comércio Unido de 
Instalações de Móveis de Macau

United Chamber of Commerce 
for Furniture Installations in Macau

1-A
7 714
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 $2,187.00

(Custo desta publicação $ 2 187,00)

    

CARTÓRIO NOTARIAL 
DAS ILHAS

  

CERTIFICADO

2021
2/2021/ASS 68

A s so c iaç ão d a s 
Actividades ao Ar Livre Tang Fong de 
Macau Macau Tang Fong 
Outdoor Activities Association
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 $2,187.00

(Custo desta publicação $ 2 187,00)

    

CARTÓRIO NOTARIAL 
DAS ILHAS

  

CERTIFICADO

2021
2/2021/ASS 67

A s s o c i a ç ão Mu l t i 
Criativa de Macau Ma-
cau Multi Creative Association   

110 粤

7 A



19746    51   2021  12  22 

 

 $2,164.00

(Custo desta publicação $ 2 164,00)

    

CARTÓRIO PRIVADO
MACAU

  

CERTIFICADO

Certifico:

Um — Que a fotocópia apensa a este 
certificado está conforme o original.

Dois. — Que foi extraída do documento 
que se encontra arquivado neste Cartório, 
sob o n.º 06/2021 no maço de documentos 
«ASSOCIAÇÃO».

Três — Que a presente certidão ocupa 
cinco folhas, que têm aposto o selo branco 
deste Cartório e estão, por min, numeradas 
e rubricadas.

S i c h u a n- C h o n g q i n g 
C â m a r a G e r a l  d e C o m é r c i o e m 
Macau

S i c h u a n- C h o n g q i n g 
Genera l Chamber of Commerce in 
Macao

189 A  
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Cartório Privado, em Macau, aos 6 de De-
zembro de 2021. — O Notário, H. Miguel de 
Senna Fernandes.

 $2,402.00

(Custo desta publicação $ 2 402,00)

    

 

着

4 233/2021

A s s o c i a ç ã o  d e 
B e n e f i c ê n c i a  L o k S i n
ABLS

L o k S i n  C h a r i t y 
Association LSCA

 

 $544.00

(Custo desta publicação $ 544,00)

    

 

着

4 234/2021

1. 

2. 

3. 

                 

 

 $850.00

(Custo desta publicação $ 850,00)

    

 

着

4 236/2021

Associação Geral 
de Desenvolvimento de Empresa de 
Macau Macau Enterprise 
Development General Association

78
15 C

 

 $556.00

(Custo desta publicação $ 556,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

Associação dos Artistas de Macau

2021/A S S/M7
418

9 F

 Juliana Maria Carvalho  
 Cardoso

 $465.00

(Custo desta publicação $ 465,00)
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2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

Igreja de Todas as Nações de 
Macau

Certifico, para efeitos de publicação, 
que se encontra arquivado, neste Cartório, 
desde 10 de Dezembro de 2021, no Maço 
n.º 2021/ASS/M7, sob o n.º 420, um exem-
plar da alteração dos estatutos da associa-
ção em epígrafe, do teor seguinte: 

 Artigo primeiro

(Denominação e sede)

Um. (Mantém);

Dois. A Associação tem a sua sede na 
Avenida do Infante D. Henrique, n.os 43-53A, 
The Macau Square, 16.º andar M e N, em 
Macau, sem prejuízo de criação, por moti-
vo da sua actividade, de lugares de culto e 
acção social, bem como de departamentos 

ou missões dentro e fora do Território, e a 
sua duração é por tempo indeterminado, a 
partir de hoje.

Segundo Cartório Notarial de Macau, aos 
10 de Dezembro de 2021. — A Primeira-
-Ajudante, Juliana Maria Carvalho Cardoso.

 $556.00

(Custo desta publicação $ 556,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

Centro Internacional Radiante 
dos Ministérios de Cristo 

Certifico, para efeitos de publicação, 
que se encontra arquivado, neste Cartório, 
desde 9 de Dezembro de 2021, no Maço 

n.º 2021/ASS/ M7, sob o n.º 415, um exem-
plar da alteração dos estatutos da associa-
ção em epígrafe, do teor seguinte: 

CAPÍTULO I

(Denominação, sede e fins) 

Artigo primeiro 

Os estatutos da associação denomi-
nada «Centro Internacional Radiante dos 
Ministérios de Cristo» ou sigla identifica-
dora «C.I.R.M.C.», em chinês “

”, e em inglês por «Radiance 
of Christ Ministries International (Centre)» 
ou sigla identificadora «R.C.M.I.C.», terá 
a sua sede na Aven ida do A lm irante 
Lacerda, n.os 139-145, Industrial Nam Yic, 
6.º andar B, em Macau, podendo, contudo, 
estabelecer delegações ou outras formas de 
representação onde for julgado conveniente 
e necessário.

Segundo Cartório Notarial de Macau, 
aos 9 de Dezembro de 2021. — A Pri-
meira-Ajudante, Juliana Maria Carvalho 
Cardoso.

 $635.00

(Custo desta publicação $ 635,00)

印 務 局
Imprensa Oficial

每 份 售 價  $77.00
PREÇO DESTE NÚMERO $ 77,00


