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2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO
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CARTÓRIO PRIVADO
MACAU

  

CERTIFICADO

10
1/2021

1 Associação Nepalesa de Mãos 
que Ajudam Macau

Certifico, que o presente documento 
de 10 folhas, está conforme o original do 
exemplar dos estatutos da associação de-
nominada «Associação Nepalesa de Mãos 
que Ajudam Macau», depositado neste 
Cartório, sob o n.º 1 no maço n.º 1/2021 de 
documentos autenticados de constituição 
de associações e de instituição de funda-
ções e suas alterações.

Associação Nepalesa de Mãos que 
Ajudam Macau 

Nepali Helping Hands Macau 
Association

Estatutos

CAPÍTULO I

Denominação, sede e fins

Artigo primeiro

(Denominação)

A associação adopta a denominação de 
«Associação Nepalesa de Mãos que Aju-
dam Macau», em inglês «Nepali Helping 
Hands Macau Association», pessoa colec-
tiva de direito privado sem fins lucrativos, 
constituída por tempo indeterminado, 
contando-se o seu início a partir da data 
desta escritura.

Artigo segundo

(Sede)

A Associação tem a sua sede em Macau, 
na Rua de Seng Tou, N.º 447, Edifício Nova 
Taipa Garden, Bloco 27, 20.º andar «E», 
Taipa.

Artigo terceiro

(Fins)

São fins da Associação:

1) Apoiar, garantir e defender os direitos 
dos cidadãos do Nepal na RAEM em to-
dos e quaisquer assuntos, nomeadamente 
nas suas relações com quaisquer entidades 
públicas ou privadas da RAEM;

2) Estabelecer uma rede estreita com a 
comunidade nepalesa residente na RAEM;

3) Promover o mútuo-auxílio e desen-
volver a acção dos cidadãos do Nepal, quer 
residentes, quer não residentes na RAEM;

4) Integrar a comunidade cidadãos do 
Nepal na sociedade local, promovendo a 
sua participação em actividades de assis-
tência social, culturais, recreativas e des-
portivas; e

5) Participar em actividades de anga-
riação de fundos com vista à prestação de 
auxílio em caso de necessidade.

CAPÍTULO II

Associados, seus direitos e deveres

Artigo quarto

(Associados)

1. Podem ser admitidos como associados 
todos os cidadãos do Nepal residentes ou 
não residentes na RAEM.

2. Os associados podem ser fundadores, 
ordinários ou honorários.

3. São associados fundadores os que ti-
verem subscrito o título de constituição.

4. São associados ordinários todas as 
pessoas singulares que identificando-se 
com os fins da Associação, requeiram a sua 
inscrição, e esta seja aceite por deliberação 
da Direcção.

5. São associados honorários as pessoas 
singulares ou colectivas a quem a Asso-
ciação, por deliberação da Assembleia 
Geral, atribua essa qualidade, em virtude 
de poderem, de forma especial, ajudar a 
Associação na prossecução dos seus fins.
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Artigo quinto

(Direitos e Deveres)

1. São direitos dos associados:

a) Eleger e ser eleito para os órgãos as-
sociativos;

b) Participar em todas as reuniões dos 
órgãos a que pertençam; e

c) Participar nas actividades da Associa-
ção e usufruir de todas as regalias que esta 
possa proporcionar.

2. Constituem deveres dos associados:

a) Contribuir para a prossecução dos fins 
da Associação;

b) Aceitar os cargos para que foram elei-
tos e desempenhar as funções associativas 
que lhes forem cometidas;

c) Pagar a jóia de admissão e as respecti-
vas quotas; e

d) Cumprir o disposto nos Estatutos e o 
conteúdo das deliberações dos órgãos asso-
ciativos.

3. Os associados honorários não gozam 
dos direitos nem estão sujeitos aos deveres 
previstos nos números anteriores.

CAPÍTULO III

Artigo sexto

(Património e Finanças)

1. Consideram-se receitas da Associa-
ção:

a) Jóia de admissão e quotas;

b) Receitas provenientes das actividades 
promovidas; e

c) Subsídios e donativos.

2. Constituem despesas da Associação 
os encargos resultantes da sua normal acti-
vidade.

CAPÍTULO IV

Órgãos da Associação

SECÇÃO I

Artigo sétimo

(Órgãos)

1. São órgãos da Associação:

a) A Assembleia Geral;

b) A Direcção; e

c) O Conselho Fiscal.

2. Os membros dos órgãos da Associa-
ção são eleitos em Assembleia Geral tendo 
o respectivo mandato a duração de dois 
anos, sendo permitida a sua reeleição.

SECÇÃO II

Assembleia Geral

Artigo oitavo

(Assembleia Geral)

1. A Assembleia Geral é composta por 
todos os associados de pleno direito e é 
dirigida por uma Mesa constituída por um 
presidente, um vice-presidente e um secre-
tário.

2. A Assembleia Geral reúne ordina-
riamente uma vez por ano e, extraordi-
nariamente, sempre que convocada pelo 
seu presidente ou, na sua falta pelo vice-
-presidente, por iniciativa própria, a reque-
rimento da Direcção ou de, pelo menos, 
um quarto dos associados.

3. As deliberações da Assembleia Geral 
são tomadas por simples maioria dos votos 
presentes, salvo as que visem alterar os es-
tatutos que exigem três quartos dos votos 
dos presentes e as que tenham por fim dis-
solver a Associação, que requerem o voto 
favorável de três quartos do número total 
de associados.

4. A Assembleia Geral é convocada 
por meio de carta registada, enviada com 
a antecedência mínima de 8 dias, ou me-
diante protocolo efectuado com a mesma 
antecedência; na convocatória indicar-se-á 
o dia, hora e local da reunião e a respectiva 
ordem de trabalhos.

5. A Assembleia Geral só pode deliberar 
com mais de metade dos associados; ha-
vendo falta de quórum a Assembleia reu-
nirá, em segunda convocatória, uma hora 
depois, com qualquer número de associa-
dos presentes, sem prejuízo do previsto no 
número três.

6. Os associados poderão mandatar 
outros associados para os representar na 
Assembleia Geral, mediante carta simples 
dirigida ao presidente da Mesa.

Artigo nono

(Competência)

Compete à Assembleia Geral:

a) Orientar superiormente e definir as 
actividades da Associação;

b) Deliberar sobre todas as matérias não 
compreendidas nas competências legais ou 
estatutárias de outros órgãos;

c) Aprovar a alteração aos estatutos da 
Associação;

d) Aprovar o balanço, relatório e contas 
anuais;

e) Eleger e destituir a sua Mesa, a Direc-
ção e o Conselho Fiscal; e

f) Deliberar sobre a extinção da Asso-
ciação.

SECÇÃO III

Direcção

Artigo décimo

(Composição e Funcionamento)

1. A Direcção é constituída por um pre-
sidente, um vice-presidente, um secretário, 
um tesoureiro e um vogal.

2. A Direcção só pode deliberar com a 
maioria dos seus membros.

Artigo décimo primeiro

(Competência)

1. Compete à Direcção:

a) Dirigir, administrar e manter as acti-
vidades da Associação com as orientações 
da Assembleia Geral;

b) Admitir associados;

c) Elaborar o relatório anual e as contas 
referentes ao mesmo;

d) Constituir mandatários da Associa-
ção;

e) Fixar o montante da quota mensal; e

f) Exercer quaisquer outras atribuições 
que não estejam atribuídas por lei ou pelos 
presentes estatutos, aos outros órgãos so-
ciais.

2. Ao secretário compete orientar os 
serviços de correspondência e organizar os 
livros e arquivos.

3. Ao tesoureiro compete assinar os do-
cumentos de tesouraria juntamente com o 
presidente, guardar os valores da Associa-
ção e organizar a sua contabilidade.

Artigo décimo segundo

(Representação)

1. A Associação será representada, em 
juízo ou fora dele, pelo presidente da Di-
recção.

2. Na ausência ou impedimento do pre-
sidente, este será substituído pelo vice-
-presidente que, nos seus impedimentos, 
será substituído pelo membro da Direcção 
por esta nomeado para o efeito.

3. A Direcção poderá ainda conferir a 
representação da Associação a qualquer 
membro da Direcção.
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SECÇÃO IV

Conselho Fiscal

Artigo décimo terceiro

(Composição)

O Conselho Fiscal é formado por um 
presidente, um vice-presidente e um secre-
tário.

Artigo décimo quarto

(Competência)

Compete ao Conselho Fiscal:

a) Fiscalizar todos os actos administrati-
vos da Direcção;

b) Examinar e dar parecer sobre o rela-
tório e as contas da Associação; e

c) Exercer quaisquer outras atribuições 
que lhe sejam legalmente conferidas.

CAPÍTULO V

Disposições gerais

Artigo décimo quinto

Os casos omissos serão resolvidos em 
Assembleia Geral.

Cartório Privado, em Macau, aos 27 de 
Setembro de 2021. — O Notário, Manuel 
Pinto. 
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2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU
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