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Conservatória do Registo Predial, Comercial e Automóvel de Viseu

Rua Conselheiro Afonso de Melo, Edifício Rossio, no 31,2o
Tel.: 232 470 480
Fax.: 232 470 489
Email : 1 crpcom.viseu@dgrn.mj .pt

Relativamente à certidão requisitada sob o n" 27412020

CERTIFICO

i

que o presente documento contendo seis folhas incluindo esta,
reproduz, effi conformidade com o original, o acto constitutivo e

estatutos, tudo respeitante à Associação "ASSOCIAÇÃO VVORLD
NEEDS" NIPC no 515989908.

Todas as folhas vão numeradas, rubricadas e autenticadas com o selo
branco exclusivo desta repartição.

Conservatória do Registo Predial/Comercial Viseu, 2020-05-26
11.43

O Oficial de Registos,
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Primeiro: ANDRE ALBANO CARAVELA MACHADO, solteiro, maior, natural

da freguesia de São Pedro de Castelões, concelho de Vale de Cambra, residente

em Avenida Vale do Caima. Edificio Habicambra, Número 600, Vale de Cambra,

contribuint e n" 227 487 65 6.

Segundo: RUI PEDRO DOS REIS MADEIRA VAZ E SILVA, solteiro, maior,

natural da freguesia de Viseu (Santa Maria de Viseu) (extinta), concelho de

Viseu. residente em Estrada Principal, Número 241, Viseu, contribuinte no

2603634t3.

Que constituem uma Associação que se regerá pelo disposto nos artigos

segu i ntes :

Artigo 1.'
Denominação, sede e duração

1. A associação, sem fins lucrativos, adota a denominação ASSOCIAÇÃO

WORLD NEEDS , e tem a sede na Rua Principal, Número 63, Agras do Norte ,

Íieguesia de Esgueira , concelho de Aveiro e constitui-se por tempo

indeterm inado.

2. A associação tem o número de pessoa coletiva 515989908 e o número de

identificação na segurança social 25159899083.

Artigo 2."
Fim

A associação tem como fim "A Associação tem por objecto a promoção da

educação, da cultura, da ciência e da solidariedade, através da criação de uma

plataforma de desenvolvimento social, em conjunto com outras entidades
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públicas e privadas, de çaúz nacional e internacional e que atua nos diversos 'l 
i',i i"

setores e temáticas da sociedade, por via de grupos de trabalho a Serem criados e' 
i

geridos para o efeito'". ' ""

Artigo 3."
Receitas

Constituem receitas da associação, designadamente:

a) a joia inicial Paga Pelos sócios;

b)oprodutodasquotizaçõesfixadaspelaassembleiageral;

c) os rendimentos dos bens próprios da associação e as receitas das atividades

sociais: 
;

d) as liberalidades aceites pela associação;

e) os subsídios que lhe sejam atribuídos'

Artigo 4.'
Órgãos

l. São órgãos da associação a assembleia geral, a direção e o conselho fiscal'

2. O mandato dos titulares dos órgãos sociais é de 3 ano(s)'

Artigo 5.o

Assembleia gercl

1. A assembleia geral é constituída por todos os associados no pleno gozo dos

seus direitos.
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2. A competência da assembleia geral e a forma do seu funcionamento são os, i
estabelecidos no Código Civil, designadamente no artigo I 70", e nos artigos 172o" , ,..:

a 179".

3. A mesa da assembleia geral é composta por três associados, um presidente e

dois secretários, competindo-lhes dirigir as reuniões da assembleia e lavrar as

respetivas atas.

Artigo 6.o

Direção

l. A direção, eleita em assembleia geral, é composta por I 5 associados.

2. À direçao compete a gerência social, administrativa e financeira da associação,

representar a associação em juízo e fora dele.

3. A forma do seu funcionamento é a estabelecida no artigo 171'do Código Civil.

4. A associação obriga-se com a intervenção de 3.

Artigo 7.o

Conselho Fiscal

l. O conselho fiscal, eleito em assembleia geral, é composto por 3 associados.

2. Aa conselho fiscal compete fiscalizar os atos administrativos e financeiros da

direção, fiscalizar as suas contas e relatórios, e dar parecer sobre os atos que

impliquem aumento das despesas ou diminuição das receitas.

3. A forma do seu funcionamento é a estabelecida no artigo l7l" dò Código Civil.

Artigo 8.o
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Admissão e exclusão

As condições de admissão e exclusão dos associados, suas categorias, direitos e

obrigações, constarão de regulamento a aprovar pela assembleia geral.

Artigo 9.'

Extinção. Destino dos bens.

Extinta a associação, o destino dos bens que integrarem o patrirnónio social, que

não estejam afetados a fim determinado e que não lhe tenham sido doados ou

deixados com algum encargo, será objeto de deliberação dos associados.

Os associados declaram ter sido informados de que devem proceder à entrega da

declaração de início de atividade para efeitos fiscais, no prazo legal de 90 dias.

Aos 26 dias do mês de Maio de 2020
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Reconheço as assinaturas supra de André Albano Caravela Machado e Rui Pedro

dos Reis Madeira Yaz e Silva, feitas pelos próprios, pessoas cujas identiclades

verifiquei pela exibição dos seus cartões de cidadão, nos 13902575 \ZY6 e

14586532 02X7, validos até 04-09-2A21 e 04-01-2024, emitidos pela República

Portuguesa.

Nostermos da Lei 8912017, arto 3o, de 21 de Agosto, declararam os outorgantes
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i-que são os únicos detentores do controle eÍ-ectivo da associação, tendo sido ,r

advertidos de que devem efectuar a declaração de beneficiários eÍèctivos, no iu
portal R!BE, no prazo máximo de um mês, a contar de hoje, nos termos da \
legislação em vigor.

Conservatória do Registo Comercial; Predial e Automóvel de Viseu. aos 26 de
Maio de 2020.

O Oficial de Registos, ,^\'
Maria da Conceição Batista dos $antos F
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