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Organizações Kihaha, Limitada

Certifico que, por escritura de 4 de Dezembro de 2014, 

lavrada com início a folhas 37, do livro de notas para escri

turas diversas n.° 236-A, do Cartório Notarial do Guiché < 

Único da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires 

da Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:

Silva Manuel da Silva, casado com Moida Helena 

Alberto Augusto da Silva, sob o regime de comunhão de 

adquiridos, natural do Negaje, Província do Uíge, onde 

reside habitualmente, casa s/n.°, e.Leonilton Feígas Avelino 

da Silva, de 10 anos de idade, Ruth Inês Avelino da Silva, 

de 9 anos de idade, José Graça Avelino da Silva, de 4 anos 

de idade eClementina Pricila Avelino da Silva, de 6 anos de 

idade, todos naturais do Uíge e consigo conviventes;

Uma sociedade comercial por quotas que se regerá nos 

termos constantes dos artigos seguintes.

Está conforme.

Cartiprio Notarial do Guiché Único da Empresa, em 

Luanda, 5 de Dezembro de 2014. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
ORGANIZAÇÕES KIHAHA, LIMITADA.

ARTIGO l.°
(Denominação e sede)

A sociedade adopta a denominação de «Organizações 

Kihaha, Limitada», com sede social na Província de Luanda, 

Município de Cacuaco, Bairro Kicolo, Rua da Mandol, casa s/n.°, 

podendo,transferi-la livremente para qualquer outro local do 

território nacional, bem como abrir filiais, sucursais, agên

cias ou outras formas de representação dentro e fora do País.

DIÁRIO DA REPÚBLICA 
■■ . ----- _----- .----— _

ARTIGO 2.° 
(Duração)

A sua duração e por tempo indeterminado, contando-se o 

início da sua actividade, para todos os efeitos legais, a partir 

da data da celebração da escritura.

ARTIGO 3.° 
(Objecto)

A sociedade tem como objecto social o comércio geral, 

a grosso e a retalho, consultoria, auditoria, prestação de ser

viços, indústria, hotelaria e turismo, restauração, pescas, 

agro-pecuária, informática, telecomunicações, construção 

civil e obras públicas, fiscalização de obras, saneamento 

.básico, modas e confecções, transportes marítimo, aéreo 

e terrestre de passageiros ou de mercadorias, transitários, 

oficina auto, salão de cabeleireira, botequim, assistência 

técnica, comercialização de petróleo e lubrificantes, explo

ração de bombas de combustíveis, farmácia, centro médico, 

clínica' geral, perfumaria, agência de viagens, promoção e 

mediação imobiliária, relações públicas, pastelaria e pani

ficação, exploração de parques de diversões, realização de 

espectáculos culturais, recreativos e desportivos, explora

ção mineira e florestal estação de serviços, representações 

comerciais, serralharia, carpintaria, venda de alumínio e sua 

utilização, cultura e ensino geral, segurança de bens patri

moniais, importação e exportação, podendo ainda dedicar-se 

a qualquer outro ramo do comércio ou indústria em que os 

sócios acordem e seja permitido por lei.

ARTIGO 4.° 
(Capital)

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), 

integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen

tado por 5 (cinco) quotas, sendo uma no valor nominal de 

Kz: 60.000,00 (sessenta mil kwanzas), pertencente ao sócio 

Silva Manuel da Silva e 4 (quatro) quotas iguais no valor 

nominal 'de Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas) cada uma, per

tencentes aos sócios Clementina Pricila Avelino da Silva, 

José Graça Avelino da Silva, Ruth Inês Avelino da Silva e 

Leonilton Feígas Avelino da Silva, respectivamente.

ARTIGO 5.° 
(Cessão dc quotas)

A cessão de quotas a estranhos fica dependente do con

sentimento da sociedade, à qual é sempre reservado o direito 

de preferência, deferido aos sócios se a sociedade dele não 

quiser fazer uso.

ARTIGO 6.°
(Gerência)

1. A gerência e administração da sociedade, em todos os 

seus actos e contratos, em juízo e fora dele activa e passi

vamente, incumbe ao sócio Silva Manuel da Silva, que fica 

desde já nomeado gerente, com dispensa de caução, bas

tando a sua assinatura para obrigar validamente a sociedade.
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2. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos 
e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 

como letras de favor, fiança, abonações ou actos seme

lhantes.
3. Os sócio-gerente poderão delegar mesmo a pessoas 

estranhas à sociedade parte dos seus poderes de gerência, 

conferindo para o efeito o respectivo mandato.

ARTIGO 7.° 

(Assembleia)

As Assembleias Gerais serão convocadas por simples* 

cartas registadas, dirigidas aos sócios com pelo menos 

30 (trinta) dias de antecedência, isto quando a lei não pres

creva formalidades especiais de comunicação. Se qualquer 

dos sócios estiver ausente da sede social a comunicação 

deverá ser feita com tempo suficiente para que possa com

parecer.

ARTIGO 8.°

(Divisão dos lucros)
<

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per

centagem para fundos ou destinos especiais criados em 

Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor

ção das suas quotas, e em igual proporção serão suportadas 

as perdas se as houver.

ARTIGO 9.°

(Dissolução)

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento 

de qualquer dos sócios, continuando a sua existência com os 

sobrevivos e herdeiros ou representantes do sócio falecido 

ou interdito, devendo estes nomear um que a todos repre

sente, enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 10.° 

(Liquidação)

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos 

demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários e a 

liquidação e partilha realizar-se-á como acordarem. Na falta 

de acordo, e se algum deles o pretender, será o activo-sôcial 

licitado em bloco com obrigação do pagamento do passivo 

e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em igual

dade de condições.

ARTIGO Il.°

(Preferência na amortização)

A sociedade reserva-se o direito de amortizar a quota de 

qualquer sócio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou 

providência cautelar.

ARTIGO 12.°

(Foro.com potente)

Para todas as questões emergentes do presente contrato, 

quer entre os sócios, seus herdeiros ou representantes, quer 

entre eles e a própria sociedade, fica estipulado o Foro da 

Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qualquer 

outro.

ARTIGO 13.°
(Balanços)

Os anos sociais serão os civis e os balanços serão 
dados em 31 de Dezembro de cada ano devendo encerrar 
a 31 de Março imediato.

ARTIGO 14.°
(Omisso)

No omisso regularão as deliberações sociais, as dispo
sições da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, que é a Lei das 
Sociedades Comerciais, e demais legislação aplicável.

(14-20127-L02)

COSTA & PEGADO — Empreendimentos, Limitada

Certifico que, por escritura de 17 de Dezembro de 2014, 
lavrada com início a folhas 83, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 15-B, do Cartório Notarial do Guiché 
Único da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires 

da Costa, Licenciado em. Direito, perante mim, Domingos 
Catenda, 1.° Ajudante do Notário, foi constituída entre:

Primeiro: — Erasmo Jorge Pegado de Jesus, solteiro, 
maior, natural do Rangel, Província de Luanda, residente 
habitualmente no Município de Viana, Bairro Km 14, casa s/n.°, 
titular do Bilhete de Identidade n.° 000530162LA032, emi
tido pela Direcção Nacional de Identificação, aos 22 de Abril 
de 2014;

Segundo: — José Luís Gonçalves da Costa, casado 
com Olga Marisa Manuel Francisco da Costa, sob regime 
de comunhão de adquiridos, natural de Kilamba Kiaxi, 
Província de Luanda, onde reside habitualmente no Distrito ' 
Urbano de Kilamba Kiaxi, Bairro Neves Bendinha, Rua 
Stuete de Carvalhagem, titular do Bilhete de Identidade 

n.° 002565581LA036, emitido pela Direcção Nacional de 

Identificação, aos 13 de Agosto de 2012;
Uma sociedade comercial por quotas de responsabi

lidade limitada, que se regerá nos termos constantes dos 
artigos seguintes.

Está conforme.
Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, em 

Luanda, 18 de Dezembro de 2014. — O ajudante, ilegíveL

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
COSTA & PEGADO

— EMPREENDIMENTOS, LIMITADA

ARTIGO l.°

A sociedade adopta a denominação de «COSTA & 

PEGADO — Empreendimentos, Limitada», com sede social 

na Província e Município de Luanda, Distrito Urbano da 

Ingombota, Bairro Maculusso, Rua Comandante Kwenha, 

n.os 220/222, podendo transferi-la livremente para qualquer 

outro local do território nacional, bem como abrir filiais, 

sucursais, agências ou outras formas de representação den

tro e fora do País.

Foro.com
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ARTIGO 2.°
A sua duração é por tempo indeterminado, contando-se o 

início da sua actividade, para todos os efeitos legais, a partir 

da data da celebração da presente escritura,

ARTIGO 3.°
A sociedade tem como objecto social o consultório 

médico, prestação de serviços, comércio geral, a grosso e 

a retalho, indústria, serralharia, caixilharia de alumínios, 

agro-pecuária, pesca, hotelaria e turismo, informática, 

telecomunicações, publicidade, construção civil e obras 

públicas, exploração mineira e florestal, comercialização de 

telefones e seus acessórios, transporte marítimo, camiona

gem, agente despachante e transitários^ cabotagem, compra 

e venda de viaturas, novas ou usadas e seus, acessórios, alu

guer de viaturas, com ou sem condutor, reparação de veículos 

automóveis, concessionária de material e peças separadas 

de transporte, fabricação dè blocos e vigotas, comercializa

ção de combustíveis e lubrificantes, exploração de bombas 

de combustíveis e estação de serviço, comercialização de 

medicamentos, material cirúrgico, gastável e hospitalar, pro

dutos químicos e farmacêuticos, perfumaria, plastificação de 

documentos, venda de material de escritório e escolar, deco

rações, serigrafia, padaria, geladaria, pastelaria, boutique, 

representações, impressões, salão de cabeleireiro, agência de 

viagens, gestão, promoção e mediação imobiliária, relações 

públicas, representações comerciais e industriais, venda de 

gás.de cozinha, desporto e recreação, vídeo clube, discoteca, 

meios industriais, realizações de actividades culturais e des

portivas, manutenção de espaços verdes, segurança de bens 

patrimoniais, colégio, creche, educação e cultura, escola 

de condução, ensino, saneamento básico, jardinagem, lim

peza, desinfestação, fabricação e venda de gelo, cyber café, 

electricidade, importação e exportação, podendo ainda dedi- 
car-se a qualquer outro ramo do comércio òu indústria em 

que os sócios acordem e seja permitido por lei.

ARTIGO 4.°
O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwan

zas), integralmente realizado em dinheiro, dividido e 

' representado por 2 (duas) quotas iguais no valor nominal 

de Kz: 50.000,00 (cinquenta mil kwanzas) cada uma, per

tencentes aos sócios Erasmo Jorge Pegado de Jesus e José 

Luís Gonçalves da Costa, respectivamente.

ARTIGO 5.°
A cessão de quotas a estranhos fica dependente do con

sentimento da sociedade, à qual é sempre reservado o direito 

de preferência, deferido aos sócios se a sociedade dele não 

quiser fazer uso.

ARTIGO 6.°
LA gerência e administração da sociedade, em todos os 

seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passiva

mente, incumbem ao sócio Erasmo Jorge Pegado de Jesus, 

que fica desde já nomeado gerente, côrn dispensa de caução, 

sendo necessárias as assinaturas de ambos os sócios, para 

obrigar validamente a sociedade.

____________ _____________________ DIÁRIO DA REPÚblica

2. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em acto$ I 

e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade,tau I 

como letras de favor, fiança, abonações ou actos senie-1 

lhantés. i

ARTIGO 7.° :
A Assembleia Geral será convocada por simples cad 

tas registadas, dirigidas aos sócios com pelo menoj 

30 (trinta) dias de antecedência, isto quando a lei nào 

prescreva formalidades especiais de comunicação. Se 

qualquer dos sócios estiver ausente da sede social, a 
comunicação deverá ser feita com tempo suficiente para I 

que possa comparecer.

ARTIGO 8.°
Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per

centagem para fundos ou destinos especiais criados em 

Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor

ção das suas quotas, e em igual proporção serão suportadas 

as perdas se as houver.

ARTIGO 9.° i
A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento 

de qualquer dos sócios, continuando a sua existência com o 

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou 

interdito, devendo estes nomear um que a todos represente, 

enquanto a quota se mantiver indivisa. <

• ARTIGO 10.° í

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos 

demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários e 

a liquidação e partilha realizar-se-ão como acordarem. Na 

falta de acordo, e se algum deles o pretender, será o activo 

social licitado em globo com obrigação do pagamento do 

passivo e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em 

igualdade de condições. i

ARTIGÒII.0 I

A sociedade reserva-se o direito de amortizar a quota de 

qualquer sócio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou 

providência cautelar. I

ARTIGO 12.° |
Para todas as questões emergentes do presente contrato, I 

quer entre os sócios, seus herdeiros ou representantes, quer 

entre eles e a própria sociedade, fica estipulado o Foro da 

Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qualquer 

outro.

ARTIGO 13.°
Os anos sociais serão os civis e os balanços serão 

dados em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar 

a 31 de Março imediato.

ARTIGO 14°
No omisso regularão as deliberações sociais, as dispo

sições da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, que é a Lei das 

Sociedades Comerciais, e demais legislação aplicável.

f ’ > (14-2063 5-L03)
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Wakinka (SU), Limitada

Bárbara Celeste Ferreira Gamboa, Conservadora-Adjunta, 
da Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 2.a Secção 
do Guiché Único da Empresa.

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre
sentada sob o n.° 45 do livro-diário de 29 de Janeiro do 
corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.

Certifico que Maria Sebastiana José dos Santos, casada com 
Domingos Eduardo dos Santos, sob o regime de comunhão de 
adquiridos, natural da Maianga, Província de Luanda, residente 
habitualmente em Luanda, Distrito Urbano da Maianga, Bairro 
Prenda, Prédio 477, Apartamento 17, Zona 6, constituiu uma 
sociedade unipessoal por quotas denominada, «Wakinka 
(SU), Limitada», registada sob o n.° 458/15, que se vai reger 
pelo disposto no documento em anexo;

Está conforme.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 

2.a Secção do Guiché Único da Empresa, em Luanda, 

aos 29 de Janeiro de 201 5. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
WAKINKA (SU), LIMITADA 

ARTIGO l.° 

(Denominação c sede)

A sociedade adopta a denominação de «Wakinka (SU), 
Limitada», com sede social na Província de Luanda, Rua do 
Canal de Água, casa s/n.°, Bairro do Zango, Município de 

Viana; Comuna do Kikuxi, podendo transferi-la livremente 
para qualquer outro local do território nacional, bem como 
abrir filiais, sucursais, agências ou outras formas de repre
sentação dentro e fora do País.

ARTIGO 2.° 

(Duração)

A sua duração é por tempo indeterminado, contando-se o 
início dá sua actividade, para todos os efeitos legais, a partir 

do respectivo registo.

ARTIGO 3.° 

(Objecto)

A sociedade tem como objecto social o comércio geral, a 
grosso e a retalho, prestação de serviços, consultoria, indús
tria, auditoria, construção civil e obras públicas, fiscalização 
de obras, serralharia, carpintaria, produção e venda de cai
xilharia de alumínio, promoção e mediação imobiliária, 
informática, telecomunicações, electricidade, agro-pecuária, 
pescas, hotelaria, turismo, agência de viagens, transportes 
aéreo, marítimo e terrestre, transporte de passageiros ou de 
mercadorias, camionagem, transitários, despachante, rent-a- 
-car, oficina auto, venda de material de escritório e escolar, 
salão de cabeleireiro, modas e confecções, botequim, cen
tro médico, farmácia, material e equipamentos hospitalares, 
perfumaria, ourivesaria, relojoaria, agência de viagens, 
pastelaria, panificação, geladaria, exploração de parques 
de diVersões, realização de eventos culturais, recreativos 
e desportivos, exploração mineira e florestal, exploração 
de bombas de combustíveis ou estação de serviço, comer

cialização de petróleo e seus derivados, representações 
comerciais, prestações de serviços, ensino geral, infantário, 
importação e exportação, podendo ainda dedicar-se a qual
quer outro ramo do comércio ou indústria em que os sócios 
acordem e seja permitido por lei.

ARTIGO 4?

(Capital)

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), 
integralmente realizado em dinheiro, representado por uma 
quota no valor nominal de Kz: 100.000,00 (cem mil kwan
zas), pertencente à sócia-única, Maria Sebastiana José dos 
Santos.

ARTIGO 5.°

(Cessão dc quotas)

A cessão da .quota implica a saída do sócio cedente ou a 
transformação da mesma em sociedade pluripessoal.

ARTIGO 6.°

(Gerência)
«

A gerência e administração da sociedade, em todos os 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passi
vamente, incumbem à sócia-única bastando a sua assinatura 
para obrigar validamente a sociedade.

1. Fica vedado à gerente obrigar a sociedade em actos e 
contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 
como letras de favor, fiança, abonações ou actos semelhantes.

2. A sócia-única poderá nomear pessoa estranha à socie
dade para assumir as funções de gerência.

ARTIGO 7.°

(Decisões)

As decisões da sócia única de natureza igual às delibera

ções da Assembleia Geral deverão ser registadas em acta por

• ele assinadas e mantidas em livro de actas.

ARTIGO 8.° / 

(Dissolução)

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedi

mento da sócia-única, continuando a sua existência com o 

sobrevivo e herdeiros ou representantes da sócia falecida ou 

interdita, devendo estes nomear um que a todos represente, 

enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 9.°

(Liquidação)

A liquidação da sociedade far-se-á nos termos da Lei das 

Sociedades Comerciais.

ARTIGO 10.°

(Balanços)-

Os anos sociais serão os civis e os balanços serão 

dados em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar 

a 31 de Março imediato.

ARTIGO 11.° •

(Omisso)

No omisso regularão as deliberações sociais, as disposi
ções da Lei n.° 19/12, de 11 de Junho e ainda as disposições da 

Lei das Sociedades Comerciais, n.° 1/04, de 13 dè Fevereiro.

(15-1792-L02) '
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Grupo Sorterex, Limitada ’

. Certifico que, por escritura de 16 de Janeiro de 2015, 

lavrada com início a folhas 57, do livro de notas para escritu
ras diversas n.° 385, do Cartório Notarial do Guiché Único da 

Empresa, a caigo do Notário, Lúcio Alberto Pires da Costa, 

Licenciado em Direito, foi constituída entre Avelino Casaco 

Branco, solteiro, maior, natural da Ingombota, Província de 

Luanda, onde reside habitualmente, no Distrito Urbano da 

Ingombota/Bairro Boavista, Rua Kima Kienda, Casa n.° 93, 

que outoiga neste acto por si individualmente e em nome e 

em representação de seu filho menor Heliano do Nascimento 

Branco, de 14 anos de idade, natural de Luanda e consigo 

convivente;

Uma sociedade comercial por quotas que se regerá nos 

termos constantes dos artigos seguintes.

Está conforme.
Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, em 

Luanda, 15 de Janeiro de 2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 

GRUPO SORTEREX, LIMITADA

ARTIGO l.° '
A sociedade adopta a denominação social de «Grupo 

Sorterex, Limitada», com sede social na Província de 

Luanda, Avenida Comandante Valódia, Edifício n.° 236, 

5? andar Apartamento 53, Bairro Valódia, Distrito Urbano 

do Sambizanga, Município de Luanda, podendo transferi-la 

livrementè parã qualquer outro local do território nacional, 

bem como abrir filiais, sucursais, agências ou outras formas 

de representação dentro e fora do País.

ARTIGO 2.°
A sua duração é por tempo indeterminado, contando-se o 

início da sua actividade, para todos os efeitos legais, a partir 

da data da celebração da presente escritura.

ARTIGO 3.°
A sociedade tem como objecto social o comércio geral, 

a grosso e a retalho, empreitadas de construção civil e 

obras públicas, promoção e mediação imobiliária, venda 

de equipamentos dos serviços de segurança privada, pres

tação de serviços de segurança privada, infantários, creches, 

importação e comercialização de medicamentos, produtos 

hospitalares, equipamentos laboratoriais diversos, fabrico 

e distribuição de - medicamentos, equipamentos e produ

tos hospitalares, manutenção e assistência a-equipamentos 

diversos, educação, ensino geral, colégios, escola de lín

guas, desporto e cultura, escola de condução, informática, 

telecomunicações; hotelaria e turismo, restauração, casinos, 

indústria pesada e ligeira, pescas, agro-pecuária, indústria 

de panificação, camionagem, transitários, cabotagem, rent- 

-a-car, compra e venda de viaturas novas c usadas, aluguer 

de viaturas com ou sem condutor, transporte de passagei

ros, transporte de mercadorias, oficina auto, oficina de frio,

fiscalização de obras públicas, venda de material de escri. 

tório e escolar, venda e instalação de material industrial, 

’ venda e assistência a viaturas, comercialização de mate- 

rial de construção, comercialização de lubrificantes, safe 

de cabeleireiro, barbearia, botequim, comercializàção de 

gás dc cozinha, petróleo iluminante, peças sobressalentes, 

perfumaria, artigos de toucador e higiene, ourivesaria,relo

joaria, agência de viagens, farmácia, centro médico, clínica 
geral, geladaria, exploração de parques de diversão, expio- 

ração mineira, exploração florestal, exploração de bombas 

de combustíveis, estação de serviço, representações comer

ciais, serralharia, carpintaria, marcenaria, prestação de 

serviços, importação e exportação, podendo ainda dedicar- 

-se a qualquer outro ramo do comércio ou indústria em que 

os sócios acordem e seja permitido por lei.

ARTIGO 4.°
O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwan

zas), integralmente realizado em dinheiro, dividido e 
representado por (2) quotas, sendo uma no valor nominal 
de Kz: 90.000,00 (noventa mil kwanzas), pertencente ao 

sócio Avelino Casaco Branco e outra quota no valor nomi

nal de Kz: J 0.000,00 (dez mil kwanzas), pertencentes ao 

sócio Heliano do Nascimento Branco, respectivamente.

ARTIGO 5.°
A cessão de quotas a estranhos fica dependente do con

sentimento da sociedade, à qual é sempre reservado o direito 
de preferência, deferido aos sócios se a sociedade dele nào 

quiser fazer uso.

ARTIGO 6.°
A gerência e administração da sociedade, em todos os 

seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passi

vamente, incumbem ao sócio Avelino Casaco Branco que 

' fica desde já nomeado gerente, com dispensa de caução, 

bastando a assinatura do gerente para obrigar validamente 

a sociedade.

1. O gerente poderá delegar num dos sócios ou mesmo 

em pessoa-estranha’à sociedade parte dos seus poderes de 

gerência, conferindo para o efeito, o respectivo mandato.

2. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos 

e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tai: 

como letras de favor, fiança, abonações ou actos seme 

lhantes.

ÁRTIGO7.0

A Assembleia Geral será convocada por simples car

tas registadas, dirigidas aos sócios com pelo menos 

30 (trinta) dias de antecedência, isto quando a leí não 

prescreva formalidades especiais de comunicação. Se 

qualquer dos sócios estiver ausente da sede social, 3 

comunicação deverá ser feita com tempo suficiente para 

que possa comparecer.

ARTIGO 8.°
Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per*

centagem para fundos ou destinos especiais criados em
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Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor
ção das suas quotas, e em igual proporção serão suportadas 

as perdas se as houver.

ARTIGO 9.°

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento 
de qualquer dos sócios, continuando a sua existência com o 
sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou 
interdito, devendo estes nomear um que a todos represente, 
enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 10.°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos . 
demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários e a 
liquidação e partilha realizar-se-á como acordarem. Na falta 
de acordo, e se algum deles o pretender, será o activo social 
licitado em bloco com obrigação do pagamento do passivo 
e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em igual
dade de condições.

ARTIGO ll.°

A sociedade reserva-se o direito de amortizar a quota de 

qualquer sócio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou 
providência cautelar.

ARTIGO 12.°

Para todas as questões emergentes do presente contrato, 

quer entre os sócios, seus herdeiros ou representantes, quer 
entre eles e a própria sociedade, fica estipulado o Foro da 

Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qualquer outro.

ARTIGO 13.°

Os balanços serão dados em 31 de Dezembro de cada ano, 
devendo estar aprovado até 31 de Março do ano imediato.

ARTIGO 14.°

Os anos sociais serão os civis e os balanços serão 
dados em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar 

a 31 de Março imediato.

ARTIGO 15.°

No omisso regularão as deliberações sociais, as dispo
sições da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, que é a Lei das 

Sociedades Comerciais, e demais legislação aplicável.

(15-0697-L02)

Safuloca & Luft, Limitada

Certifico que, por escritura de 22 de Janeiro de 2015, 
lavrada com início de folhas 93, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 243-A, do Cartório Notarial do Guiché 
Único da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires 

da Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:
Primeiro: — Samuel Norberto Safuloca, solteiro, maior, 

natural do Huambo, Província do Huambo, residente em 
Luanda, no Distrito Urbano da Samba, Bairro Benfica, Casa 
n.° 12;

Segundo: — Luciana Falcão de Sousa Tomé, solteira, 

maior, natural da Ingombota, Província de Luanda, residente 

em Luanda, no Distrito Urbano da Samba,'Bairro Benfica, 

Travessa 8, Casa n.° 12;

Uma sociedade comercial por quotas de responsabi

lidade limitada, que se regerá nos termos constantes dos 

artigos seguintes.

Está conforme.
Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, em 

Luanda, 23 de Janeiro de 2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTO DA SOCIEDADE 
SAFULOCA & LUFT, LIMITADA

ARTIGO l.°

A sociedade adopta o tipo de sociedade por quotas e a 

denominação social de «Safuloca & Luft, Limitada», com 

sede social na Província de Luanda, Município de Belas, 

Distrito Urbano da Samba, Bairro Benfica, Travessa n.° 8, 

Casa n.° 12, podendo transferi-la livremente para qualquer 
outro local do território nacional, bem como abrir filiais, 

sucursais, agências ou outras formas de representação den

tro e fora do País.

ARTIGO 2.°

A sua duração é por tempo indeterminado contando-se o 

início da sua actividade, para todos os efeitos legais, a partir 

da data da celebração da presente escritura.

ARTIGO 3.°

A sociedade tem como objecto social o comércio geral a 

grosso e por retalho, importação e exportação, prestação de 

serviços, boutique, salão de cabeleireiro, restauração, serra
lharia, caixilharia de alumínios, agricultura e agro-pecuária, 

indústria, pesca, hotelaria e turismo, informática, teleco

municações, publicidade, construção civil e obras públicas, 

consultoria, exploração mineira e florestal, comercializa

ção de telefones e seus acessórios, transporte marítimo, 

camionagem, agente despachante e transitários, cabotagem, 

rent-a-car, compra e venda de viaturas, novas ou usadas e 

seus acessórios, aluguer de viaturas, com ou sem condutor, 

venda e reparação de veículos automóveis, concessionária 

de material e peças separadas de transporte, fabricação de 

blocos e vigotas, comercialização de combustíveis.e lubrifi

cantes, exploração de bombas de combustíveis e estação de 

serviço, medicamentos, material cirúrgico, gastável e hos

pitalar, produtos químicos e farmacêuticos, centro médico, 

clínica, perfumaria, plastificação de documentos, venda 

de material de escritório e escolar, decorações, serigrafia, 

impressões, salão de cabeleireiro, boutique, agência de via

gens, promoção e mediação imobiliária, relações públicas, 

pastelaria, padaria, geladaria, panificação, representações 

comerciais e industriais, venda de gás de cozinha, desporto 

e recreação, vídeo clube, discoteca, meios industriais, reali

zações de actividades culturais e desportivas, manutenção 

de espaços verdes, segurança de bens patrimoniais, colé

gio, creche, educação e cultura, escola de condução, ensino, 

saneamento básico, fabricação e venda de gelo, cyber café,
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electricidade, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro 

ramo do comércio ou indústria em que os sócios acordem e 

seja permitido por lei.

ARTIGO 4.°

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), 

integralmente realizado em dinheiro, dividido e representado 

por duas quotas iguais no valor nominal de Kz: 50.000,00 

(cinquenta mil kwanzas) cada uma; pertencentes aos sócios, 

Luciana Falcão de Sousa Tomé e Samuel Norberto Safuloca.

ARTIGO 5.°

A cessão de quotas a estranhos fica dependente do con

sentimento da sociedade, â qual é sempre reservado o direito 

de preferência, deferido aos sócios se a sociedade dele não 

quiser fazer uso.

ARTIGO 6.°

I. A Gerência e Administração da Sociedade, em todos 

os seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passi

vamente, incumbem à sócia Luciana Falcão de Sousa Tomé, 

que fica desde já nomeada gerente, com dispensa de caução, 

bastando a sua assinatura para obrigar validamente a socie- 

’ dade.

2. Fica vedado à gerente obrigar a sociedade em actos e 

contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 

como: letras de favor, fiança, abonações bu actos seme

lhantes.

ARTIGO 7.°

As Assembleias Gerais serão convocadas por simples 

cartas registadas, dirigidas aos sócios com pelo menos 

30 dias de antecedência, isto quando a lei não prescreva for

malidades especiais de comunicação. Se qualquer dos sócios 

estiver ausente da sede social a comunicação deverá ser feita 

com tempo suficiente para que possa’ comparecer.

ARTIGO 8.°

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per

centagem para fundos ou destinos especiais criados em 

Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor- 

. ção das suas quotas, e em igual proporção serão suportadas 

as perdas se as houver.

ARTIGO 9?

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento 

de qualquer dos sócios, continuando a sua existência com o 

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou 

interdito, devendo estes nomear um que a todos represente, 

enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 10.°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos 

demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários e a 

liquidação e partilha verificar-se-á como acordarem.

ARTIGO 11.°
A sociedade reserva-se o direito de amortizar a quota de 

qualquer sócio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou 

providência cautelar.

ARTIGO 12.°

Para todas as questões emergentes do presente contrato, 
quer entre os sócios, seus herdeiros ou representantes, quer 

entre eles e a própria sociedade, fica estipulado o Foro da 

Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qualquer outro,

ARTIGO 13.°

Os anos sociais serão os civis e os balanços serão 
dados em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrai 
a 31 de Março imediato.

ARTIGO I4.°

No omisso regularão as deliberações sociais, as dispo
sições da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, das Sociedades 

Comerciais, e demais legislação aplicável.

(15-1483-L02)

Cabegalo & Filhos, Limitada

Certifico que, por escritura de 22 de Janeiro de 2015, 

lavrada com início a folhas 58, do livro de notas para escri

turas diversas n.° 244-A, do Cartório Notarial do Guiché 
Único da, Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires 
da Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:

Primeiro: — Paulo Cabegalo Isabele Francisco, casado 
com Marja Zenilda Carlos da Costa Francisco, sob o regime 
de comunhão de adquiridos, natural da Ingorribota, Província 
de Luanda, residente no Município de Viana, Bairro Km 9, 

casa sem número, que outorga neste acto por si individual

mente e em representação de seus filhos menores Leandro 

Asaf da Costa Francisco, de 3 (três) anos de idade, e Paulo 

Júnior da Costa Francisco, de 1 (um) ano de idade, ambos ] 

naturais de LUanda e consigo conviventes;

Segundo: — Maria Zenilda Carlos da Costa Francisco, 

casada com o primeiro outorgante, sob o regime acima men

cionado e consigo convivente, que outorga neste acto em 

representação de seu filho menor Sérgio Cláudio da Cosia 
dos Santos, de 13 (treze) anos de idade e consigo convivente;

Uma sociedade comercial por quotas de responsabi

lidade limitada, que se regerá nos termos constantes dos 
artigos seguintes.

Está conforme.
Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, em 

Luanda, aos 27 de Janeiro de 2015. — O ajudante, ilegível

. ESTATUTOS DA SOCIEDADE 

CABEGALO & FILHOS, LIMITADA

ARTIGO í.°

A sociedade adopta a denominação social de «Cabegalo 

& Filhos, Limitada» com sede social na Província de Luanda, 
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Rua Comandante Valódia, Casa n,° 23, Bairro Sambizanga, 
Distrito Urbano do Sambizanga, Município de Luanda, 
podendo transferi-la livremente para qualquer outro local do 
território nacional, bem como abrir filiais, sucursais, agên
cias ou outras formas de representação dentro e fora do País.

ARTIGO 2.°

A sua duração é por tempo indeterminado, contando-se o 
início da sua actividade, para todos os efeitos legais, a partir 
da data da celebração da presente escritura.

ARTIGO 3.°

A sociedade tem como objecto social comércio geral a 
grosso e a-retalho, empreitadas de construção civil e obras 
públicas, promoção e mediação imobiliária, venda de 
equipamentos dos serviços de segurança privada, presta
ção de serviços de segurança privada, infantários, creches, 

importação e comercialização de medicamentos, produtos 
hospitalares, equipamentos laboratoriais diversos, fabrico 
e distribuição de medicamentos, equipamentos e produ
tos hospitalares, manutenção e assistência a equipamentos 
diversos, educação, ensino geral, colégios, escola de lín

guas, desporto e cultura, escola de condução, informática, 
telecomunicações, hotelaria e turismo, restauração; casinos, 
indústria pesada e ligeira, pescas, agro-pecuária, indústria 
de panificação, camionagem, transitários, cabotagem, rent- 

’ -a-car, compra e venda de viaturas novas e usadas, aluguer 
de viaturas com ou sem condutor, transporte de passagei

ros, transporte de mercadorias, oficina auto, oficina de frio, 
fiscalização de obras públicas, venda de material de escri

tório e escolar, venda e instalação de material industrial, 

venda e assistência a viaturas, comercialização de mate
rial de construção, comercialização de lubrificantes, salão 

de cabeleireiro, barbearia, botequim, comercialização de 

gás dé cozinha, petróleo iluminante, peças sobressalentes, 

perfumaria, artigos de toucador e higiene, ourivesaria, relo
joaria, agência de viagens, farmácia, centro médico, clínica 

• geral, geladaria, exploração de parques de diversão, explo

ração mineira, exploração florestal, exploração de bòmbas 

de combustíveis, estação de serviço, representações comer

ciais, serralharia, carpintaria, marcenaria, prestação de 

serviços, importação e exportação, podendo ainda dedicar- 

-se a qualquer outro ramo do comércio ou indústria em que 

os sócios acordem e seja permitido por lei.

ARTIGO 4.°

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), 

integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen

tado por 4 (quatro) quotas, sendo uma no valor nominal de 

Kz: 60.000,00 (sessenta mil kwanzas), pertencente ao sócio 

Paulo Cabegalo Isabele Francisco, outra quota no valor 

* nominal de Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas), pertencente ao 

sócio Sérgio Cláudio da Costa dos Santos e outras 2 (duas) 

quotas iguais no valor nominal de Kz: 15.000,00 (quinze mil 

kwanzas), cada uma, pertencentes aos sócios Leandro Asaf 

da Costa Francisco e Paulo Júnior da Costa Francisco, res

pectivamente.

ARTIGO 5.°

A cessão de quotas a estranhos fica dependente do con
sentimento da sociedade, à qual é sempre reservado o direito 
de preferência, deferido aos sócios se a sociedade dele não 
quiser fazer uso.

ARTIGO 6.°

A gerência e administração da sociedade, em todos os 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e pas
sivamente, incumbem ao sócio Paulo Cabegalo Isabele 
Francisco, que fica desde já nomeada gerente, com dispensa 
de caução, bastando a assinatura da gerente para obrigar 
validamente a sociedade.
.1.0 gerente poderá delegar num dos sócios ou mesmo 

em pessoa estranha à sociedade parte dos seus poderes de 
gerência, conferindo para o efeito o respectivo mandato.

2. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos 
e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 
como letras de favor, fiança, abonações ou actos semelhantes.

ARTIGO 7.°

A Assembleia Geral será convocada por simples car
tas registadas, dirigidas aos sócios com pelo menos 
30 (trinta) dias de antecedência, isto quando a lei não 
prescreva formalidades especiais de comunicação. Se 
qualquer dos sócios estiver ausente da sede social a 
comunicação deverá ser feita com tempo suficiente para 
que possa comparecer.

ARTIGO 8.°

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per
centagem para fundos ou destinos especiais criados em 
Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor

ção das suas quotas, e em igual proporção serão suportadas 

as perdas se as houver.

ARTIGO 9.°

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento 
de qualquer dos sócios, continuando a sua existência com os 
sobrevivos e .herdeiros ou representantes do sócio falecido 
ou interdito, devendo estes nomear um que a todos repre
sente, enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 10.°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos 

demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários e a 

liquidação e partilha realizar-se-á como acordarem. Na falta 

de acordo, e se algum deles o pretender será o activo social 

licitado em bloco com obrigação do pagamento do passivo 

e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em igual

dade de condições.

ARTIGÒII.0 •

A sociedade reserva-se o direito de amortizar a quota de 

qualquer sócio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou 

providência cautelar.

ARTIGO 12.°

Para todas as questões emergentes do presente contrato, 

quer entre os sócios, seus herdeiros ou .representantes, quer 

entre eles e a própria sociedade, fica estipulado o Foro da 

Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qualquer outro.
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ARTIGO 13.°
Os balanços serão dados em 31 de Dezembro de cada ano, 

devendo estar aprovado até 31 de Março do ano imediato.

ARTIGO 14.°
Os anos sociais serão os civis e qs balanços serão 

dados en? 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar 

a 31 de Março imediato.

ARTIGO 15.°
No omisso regularão as deliberações sociais, as dispo

sições da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, que é a Lei das 

Sociedades Comerciais, e demais legislação aplicável.

(I5-1585-L02)

Yarcalumi, Limitada

Certifico que, por escritura de 23 de Dezembro de 2014, 

lavrada com início a folhas 24, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 383, do Cartório Notarial do Guiché Único 

da Empresa, a caigo do Notário, Lúcio Alberto Pires da 

Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:

Primeiro:—Sara Bemadette de Fátima Fernandes Barradas 

da Silva, casada com João Maria da Silva Júnior, sob regime 

de comunhão de adquiridos, natural da Ingombota, Província 

de Luanda, onde reside habitualmente, no Distrito Urbano e 

Baiiio da Ingombota, Rua Gamai Abdel Nasser n.° 18;

Segundo: — Carlos Mateus Neto, casado com Iracema 

Barradas dos Reis e Almeida Neto, sob regime de comu

nhão de adquiridos, natural do Kilamba Kiaxi, Província de 

Luanda, onde reside habitualmente, no Distrito Urbano da 

Ingombota, Bairro Kinaxixi, Rua Gamai Abdel Nasser, n.° 18, 

Uma sociedade comercial por quotas que se regerá nos 

termos constantes dos artigos seguintes.

Está conforme.
Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, em 

Luanda, 24 de Dezembro de 2014. — O ajudante, ilegíveL

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 

YARCALUMI, LIMITADA

ARTIGO l.° ' '
(Denominação e sede)

A sociedade adopta a denominação social de «Yarcalumi, 

Limitada», com sede social na Província de Luanda, Rua 

Aníbal de Melo, Casa n.° 28, Bairro Vila Alice, Distrito 

Urbano do Rangel, Município de Luanda, podendo trans- 

feri-la livremente para qualquer outro local do território 

nacional, bem como abrir filiais, sucursais, agências ou 

outras formas de representação dentro e fora do País.

ARTIGO 2.°
(Duração)

A sua duração é por tempo indeterminado, contando-se o 

início da sua actividade, para todos os efeitos legais, a partir 

da data da celebração da escritura.

_____________ DIÁRIO DA REPÚBLIQ

ARTIGO 3.° [
(Objecto)

A sociedade tem como objecto social a consultoria, audi- 

toria .e contabilidade comércio geral, a grosso e a retalho 
prestação de serviços, indústria, hotelaria e turismo, restaii- 

ração, pescas, àgro-pecuária, informática, telecomunicações, 

construção civil e obras públicas, fiscalização de obras, 

saneamento básico, modas e confecções, transportes man- 

timo, aéreo e terrestres de passageiros ou de mercadorias, 

transitários, oficina auto, salão de cabeleireira, botequim, 

assistência técnica, comercialização de petróleo e lubrifican

tes, exploração de bombas de combustíveis, farmácia, centro 
médico, clínica geral, perfumaria, agência de viagens, pro

moção e mediação imobiliária, relações públicas, pastelaria 

e panificação, exploração de parques de diversões, realização 
de espectáculos culturais, recreativos e desportivos, explora

ção mineira e florestal, estação de serviços, representações 

comerciais, serralharia, carpintaria, venda de alumínioesua 

utilização, cultura e ensino geral, segurança de bens patri

moniais, importação e exportação, podendo ainda dedicar-se 

a qualquer outro ramo do, comércio ou indústria em que os 
sócios acordem e seja permitido por lei. >

ARTIGO 4.° ;
(Capital)

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwan

zas), integralmente realizado em dinheiro, dividido e 

representado por 2 (duas) quotas iguais no valor nominal 
de Kz: 50.000,00 (cinquenta mil kwanzas) cada uma,per

tencentes aos sócios Sara Bemadette de Fátima Fernandes 
Barradas da Silva e Carlos Mateus Neto, respectivamente.

ARTIGO 5.°
(Cessão dc quotas) í

A cessão de quotas a estranhos fica dependente do con

sentimento da sociedade, à qual é sempre reservado o direito 
de preferência, deferido aos sócios se a sociedade dele não 
quiser fazer uso.

ARTIGO 6.° j
(Gerência) |

’ 1 í
1. A gerência e administração da sociedade, em todos os 

seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e pas

sivamente, incumbem à sócia Sara Bemadette de Fátima 

Fernandes Barradas da Silva, que fica desde já nomeada 

gerente, com dispensa de caução, bastando a sua assinatura | 

para obrigar validamente a sociedade.

2. Fica vedado à gerente obrigar a sociedade em actos e 

contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais, 

como letras de favor, fiança, abonações ou actos seme

lhantes.

3. A gerente poderá delegar mesmo a pessoas estranhas 

sociedade parte dos seus poderes de gerência, conferindo 

para o efeito o respectivo mandato.
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ARTIGO 7.° 

(Assembleia)

As Assembleias Gerais serão convocadas por simples 
cartas registadas, dirigidas aos sócios com pelo menos 
30 (trinta) dias de antecedência, isto quando a lei não pres
creva formalidades especiais de comunicação. Se qualquer 
dos sócios estiver ausente da sede social a comunicação 
deverá ser feita com tempo suficiente para que possa com
parecer.

ARTIGO 8.°

(Divisão dos lucros)

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per

centagem para fundos ou destinos especiais criados em 

Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor

ção das suas quotas, e em igual proporção serão suportadas 

as perdas se as houver.

ARTIGO 9.°

(Dissolução)

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento 

de qualquer dos sócios, continuando a sua existência com 0 

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou 

interdito, devendo estes nomear um que a todos represente, 

enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 10.° 

(Liquidação)

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos 
demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários e a 
liquidação e partilha realizar-se-á como acordarem. Na falta 
de acordo, e se algum deles o pretender, será o activo social 
licitado em bloco com obrigação do pagamento do passivo 
e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em igual
dade de condições.

ARTIGÒII.0

(Preferencia na amortização)

A sociedade reserva-se 0 direito de amortizar a quota de 

qualquer sócio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou 

providência cautelar.

ARTIGO 12.°

(Foro competente)

Para todas as questões emergentes do presente contrato, 

quer entre os sócios, seus herdeiros ou representantes, quer 
entre eles e a própria sociedade, fica estipulado 0 Foro da 

Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qualquer outro.

ARTIGO 13.°

(Balanços)

Os anos sociais serão os civis e os balanços serão 

dados em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar 

a 31 de Março imediato.

ARTIGO I4.°

(Omisso)

No omisso regularão as deliberações sociais, as dispo

sições da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, que é a Lei das 

Sociedades Comerciais, e demais legislação aplicável.

(15-1669-L02)

Raul & Frederico Auto Service, Limitada

Certifico que, por escritura de 22 de Dezembro de 2014, 
lavrada com início a folhas 16, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 383, do Cartório.Notarial do Guiché Único 

da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires da 
Costa, Licenciado em Direifo, foi constituída entre:

Yuri Raúl Cabral Pitta Gróz, solteiro, maior, natural da 
Ingombota, Província de Luanda, residente em Luanda, 
no Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi, Centralidade do 
Kilamba, Edifício V-ll, 2.° andar, Apartamento n.° 21, e 
Frederico Raúl Alcobia Pitta Gróz, de 13 anos de idade, 
natural da Ingombota, Província de Luanda;

Uma sociedade comercial por quotas de responsabi
lidade limitada, que se regerá nos termos constantes dos 
artigos seguintes.

Está conforme.
Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, em 

Luanda, 23 de Dezembro de 2014. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTO DA SOCIEDADE
RAUL & FREDERICO AUTO SERVICE, LIMITADA

ARTIGO l.°

A sociedade adopta a denominação social de «Raul & 
Frederico Auto Service, Limitada», com sede social na 
Província de Luanda, Rua Augusto Tadeu Bastos, 
Casa n.° 84, Bairro Maianga, Município de Luanda, Distrito 
Urbano da Maianga, podendo transferi-la livremente para 

qualquer outro local do território nacional, bem como abrir 
filiais, sucursais, agências ou outras formas de representação 

dentro e fora do País.

ARTIGO 2.°

A sua duração é por tempo indeterminado, contando-se o 

início da sua actividade, para todos os efeitos legais, a partir 

da data da celebração da presente escritura.

ARTIGO 3.°

A sociedade tem como objecto social o comércio geral, 

a grosso e a retalho, empreitadas de construção civil e 

obras públicas, promoção e mediação imobiliária, venda 

de equipamentos dos serviços de segurança privada, pres

tação de serviços de.segurança privada, infantários, creches, 
importação e comercialização de medicamentos, produtos 

hospitalares, equipamentos laboratoriais diversos, fabrico e 

distribuição de medicamentos, equipamentos e produtos hos

pitalares, manutenção e assistência a equipamentos diversos, 

educação, ensino geral, escola de línguas, desporto e cultura, 

escola de condução, informática, telecomunicações, hotela

ria e turismo, restauração, casinos, indústria pesada e ligeira, 

pescas, agro-pecuária, indústria de panificação, camiona

gem, transitários, cabotagem, rent-a-car, compra e venda 

de viaturas novas e usadas, aluguer de viaturas com ou sem 

condutor, transporte de passageiros, transporte de merca
dorias, oficina auto; oficina de frio, fiscalização de obras
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públicas, venda de material de escritório e escolar, venda 

e instalação de material industrial, venda e assistência a 

viaturas, comercialização de material de construção, comer

cialização de lubrificantes, salão de cabeleireiro, barbearia, 

botequim, comercialização de gás de cozinha, petróleo 

iluminante, peças sobressalentes, perfumaria, artigos de tou

cador e higiene, ourivesaria, relojoaria, agência de viagens, 

• farmácia, centro médico, clínica geral, geladaria, exploração 

de parques de diversão, exploração mineira, exploração flo

restal, exploração de bombas de combustíveis, estação de 

serviço, representações comerciais, serralharia, carpintaria, 

marcenaria, prestação de serviços, importação e exportação, 

podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo do comér

cio ou indústria em que os. sócios acordem e seja permitido 

por lei.

ARTIGO 4.°

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), 

integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen

tado por (2) quotas, sendo uma no valor nominal de 

Kz: 80.000,00 (oitenta mil kwanzas), pertencente ao sócio 

Yuri Raúl Cabral Pitta Gróz e outra quota no valor nominal 

de Kz: 20.000,00 (vinte mil kwanzas), pertencentes ao sócio 

Frederico Raul AIcóbia Pitta Gróz, respectivamente.

ARTIGO 5.°

A cessão de quotas a estranhos fica dependente do con

sentimento da sociedade, à qual é sèmpre reservado o direito 

de preferência, deferido aos sócios se a sociedade dele não 

quiser fazer uso.

ARTIGO 6.°

A gerência e administração da sociedade, em todos os 

seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passi

vamente, incumbem ao sócio Yuri Raúl Cabral Pitta Gróz 

que fica desde já nomeado gerente, com dispensa de caução, 

bastando a assinatura do gerente para obrigar validamente a 

sociedade

1. O gerente poderá delegar num dos sócios ou mesmo 

em pessoa estranha à sociedade parte dos seus poderes de 

gerência, conferindo para o efeito o respectivo mandato.

2. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos 

e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 

como letras de favor, fiança, abonações ou actos semelhantes.

ARTIGO 7.°
A Assembleia Geral será convocada por simples car

tas registadas, dirigidas aos sócios com pelo menos 

30 (trinta) dias de antecedência, isto quando a lei não 

prescreva formalidades especiais de comunicação. Se 

qualquer dos sócios estiver ausente da sede social, a 

comunicação deverá ser feita com tempo suficiente para 

que possa comparecer.

ARTIGO 8.®
Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per

centagem para fundos ou destinos especiais criados em 

Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor, 
ção das suas quotas, e em igual proporção serão suportadas I 

as perdas se as houver.

ARTIGO 9.° i
A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento 

de qualquer dos sócios, continuando a sua existência como 

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou 
interdito, devendo estes nomear um que a todos represente, 
enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 10.°
Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos 

demais casos legais, todos os sócios serão liquidatáriosea 

liquidação e partilha realizar-se-á como acordarem. Na falta 
de acordo, e se algum deles o pretender, será o activo social 
licitado em bloco com obrigação do pagamento do passivo 
e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em igual
dade de condições. j

ARTIGO 11.° í

A sociedade reserva-se o direito de amortizar a quota de 
qualquer sócio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou 

providência cautelar.

ARTIGO 12.°
Para todas as questões emergentes do presente contrato, | 

quer entre os sócios, seus herdeiros ou representantes, quer 

entre eles e a própria sociedade, fica estipulado o Foro da 
Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qualquer outro.

ARTIGO 13.°

Os balanços serão dados em 31 de Dezembro de cada ano, 
devendo estar aprovado até 31 de Março do ano imediato.

ARTIGO 14.°

Os anos sociais serão os civis e os balanços serão 
dados em 31 -de Dezembro de cada ano, devendo encerrar 
a 31 de Março imediato.

ARTIGO 15.°
No omisso regularão as deliberações sociais, as dispo

sições da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, que é a Lei das 
Sociedades Comerciais, e demais legislação aplicável.

(15-1670-L02)

BL—Accounfs, Limitada

Certifico que, por escritura de 23 de Dezembro de 2014,1 
lavrada com início a folhas 36, do livro de notas paraescn- j 

turas diversas n.° 239-A, do Cartório Notarial do Guiché I 
Único da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires | 

' da Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:

Primeiro: — Benjamin Mariano Domingos, solteiro, I 
maior, natural do Cazenga, Provincia.de Luanda, onde reside I 
habitualmente, no Município do Cazenga, Bairro Hoji-ya-1 
-Henda, Rua Ngola Kiluange, Casa n.° 6;

Segundo: — Luís Isaac Fernando Miezi, solteiro, maior, I 
natural da Maianga, Província de Luanda, onde reside habi' I 

/tualmente, no Distrito Urbano da Maianga, Bairro Maianga, I
Rua José Oliveira Barbosa, Casa n.° 5; ' , I

Provincia.de
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Uma sociedade comercial por quotas que se regerá nos 

termos constantes dos artigos seguintes.

Está conforme.
Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, em 

Luanda, aos 24 de Dezembro de 2014. — O ajudante, ile

gível.

ESTATUTO DA SOCIEDADE 
BL-ACCOUNT’S, LIMITADA

ARTIGO I.°

A sociedade adopta a denominação social de «BL- 

-Accounfs, Limitada», com sede social na Província de 

Luanda, Rua 21 de Janeiro, Bloco 26,2.° andar, Apartamento 

n.° 21, Bairro Cassenda, Distrito Urbano da Maianga, 

Município de Luanda, podendo transferi-la livremente para 

qualquer outro local do território nacional, bem como abrir 

filiais, sucursais, agências ou outras formas de representação 

dentro e fora do País.

ARTIGO 2.°

A sua duração é por tempo indeterminado contando-se o 

início da suá actividade, para todos os efeitos legais, a partir 

da data da celebração da presente escritura.

ARTIGO 3.°

A sociedade tem como objecto social a consultoria fiscal, 

contabilidade, auditoria, avaliação de projectos, gestão de 

recursos humanos, estudos de mercado, estudos de viabili

dade, acessória e gestão, formação e finanças, tecnologias de 

informação, venda de derivados de petróleo, venda de recur

sos minerais, comércio geral, a grosso e a retalho, podendo 

ainda dedicar-se a qualquer outro ramo do comércio ou 

• indústria em que os sócios acordem e seja permitido por lei.

ARTIGO 4.°

O. capital social é de Kz: 100.000,00 (mil kwanzas), 

integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen

tado por 2 (duas) quotas, sendo uma no valor nominal de 

Kz: 60.000,00 (sessenta mil kwanzas), pertencente ao sócio 

Benjamim Mariano Domingos, e outra quota no valor nomi

nal de Kz: 40.000,00 (quarenta mil kwanzas), pertencente ao 

sócio Luís Isaac Fernando Miezi, respectivamente.

ARTIGO 5.°

A cessão de quotas a estranhos fica dependente do con

sentimento da sociçdade, à qual é sempre reservado o direito 

de preferência, deferido aos sócios se a sociedade dele não 

quiser fazer uso.

ARTIGO 6.° •

A gerência e administração da sociedade, em todos os 

seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passiva

mente, incumbem ao sócio. Benjamim Mariano Domingos, 

que fica desde já nomeada gerente, com dispensa de caução, 

bastando a assinatura da gerente para obrigar validamente a 

sociedade.

1. O gerente poderá delegar num dos sócios ou mesmo 

em pessoa estranha à sociedade parte dos seus poderes de 

gerência, conferindo para o efeito, o respectivo mandato.

2. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos 

e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 

como letras de favor, fiança, abonações ou actos seme

lhantes.

ARTIGO 7.°

A Assembleia Geral será convocada por simples car
tas registadas, dirigidas aos sócios com pelo menos 

30 (trinta) dias de antecedência, isto quando a lei não. 
prescreva formalidades especiais’ de comunicação. Se 

qualquer dos sócios estiver ausente da sede social, a 
comunicação deverá ser feita com tempo suficiente para 
que possa comparecer. -

ARTIGO 8.°

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per

centagem para fundos ou destinos especiais criados em 

Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor

ção das suas quotas, e em igual proporção serão suportadas 

as perdas se as houver.

ARTIGO 9.°

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento 

de qualquer dos sócios, continuando a sua existência com o 

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou 

interdito, devendo estes nomear um que a todos represente, 

enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 10.°

Dissolvida a sociedade por . acordo dos sócios e nos 

demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários e a 

liquidação e partilha realizar-se-á como acordarem. Na falta 

de acordo, e se algum deles o pretender, será o activo social 

licitado em bloco com obrigação do pagamento do passivo 

e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em igual

dade de condições.

ARTIGOll.01

A sociedade reserva-se o direito de amortizar a quota de 

qualquer sócio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou 

providência cautelar.

ARTIGO 12.°

Para todas as questões emergentes do presente contrato, 

quer entre os sócios, seus herdeiros ou representantes, quer 

entre eles e a própria sociedade, fica estipulado o Foro da 

Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qualquer 

outro.

ARTIGO 13°

Os balanços serão dados em 31 de Dezembro de cada 

ano, devendo estar aprovados até 31 de Março do ano ime

diato.
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ARTIGO I4.°

Os anos sociais serão os civis e os balanços serão 

dados em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar 

a 31 de Março imediato.

ARTIGO I5.°

No omisso regularão as deliberações sociais, as dispo

sições da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, que é a Lei das 

Sociedades Comerciais, e demais legislação aplicável.

(I5-1672-L02)

AgroCPF, Limitada

Certifico que, por escritura de 30 de Dezembro de 2014, 

lavrada com início a folhas 98, do livro de notas para escri

turas diversas n.° 383, do Cartório Notarial do Guiché Único 

da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires da 

Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:

Primeiro: — Francisco Agostinho Gaspar, solteiro, 

maior, natural de Malanje, Província de Malanje, residente 

habitualmente em Luanda, no Município do Cazenga, Bairro 

Hoji-ya-Henda, Casa n.° 2-P-A, Zona 13;

Segundo: — Pinto José Mãnassa Golombole, solteiro, 

maior, natural de Malanje, Província de Malanje, residente 

habitualmente em Luanda, no Município de Viana, Bairro 

Km I4, Campo D’Ourique, casa s/n.°; ‘

Terceiro: — Cristina Cunha da Fonseca Neves, casada 

com Luís Joaquim das Neves, sob regime de comunhão de 

adquiridos, natural de Dondo, Província de Kwanza-Norte, 

residente habitualmente em Luanda, no Município de Viana, 

Bairro Viana, casa s/n.°;

Uma sociedade comercial por quotas de responsabi

lidade limitada, que se regerá nos termos constantes dos 

artigos seguintes.

Está conforme.

Cartório Notarial do Guiché Único, da Empresa, em 

Luanda^ 30 de Dezembro de 2014. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTO DA SOCIEDADE

AGROCPF, LIMITADA

ARTIGO L°
(Denominação c sede)

A sociedade adopta a denominação de «AgroCPF, 

Limitada», com sede social na Província de Luanda, Rua 

Campo de Orique, casa s/n.°, Bairro de Viana, Município de 

Viana, podendo transfefi-la livremente para qualquer outro 

local do território nacional, bem como abrir filiais, sucur

sais, agências ou outras formas de representação dentro e 

fora do País.

ARTIGO 2.° 
(Duração)

A sua duração é por tempo indeterminado, contando-se o 

início da sua actividade, para todos os efeitos legais, a partir 

da data da celebração da presente escritura.

ARTIGO 3.° 
(Objecto)

A sociedade tem como objecto social o comércio geral,a 
grosso e a retalho, prestação de serviços, indústria, hotelariae 

turismo, restauração, pescas, ágro-pecuária, informática, tele

comunicações, construção civil e obras públicas, fiscalização 

de obras, saneamento básico, modas e confecções, transportes 

marítimo, aéreo e terrestre de passageiros ou de mercadorias, 

transitários, oficina auto, salão de cabeleireiro, botequim, 

assistência técnica, comercialização de petróleo e lubrifican
tes, exploração de bombas de combustíveis, farmácia, centro 
medico, clínica geral, perfumaria, agência de viagens, pro

moção e mediação imobiliária, relações públicas, pastelaria 
e panificação, exploração de parques de diversões, realização 

de espectáculos culturais, recreativos e desportivos, explo

ração mineira e florestal estação de serviços, representações 

comerciais, serralharia, carpintaria, venda de alumínio e sua 

utilização, cultura e ensino geral, segurança de bens patri
moniais, importação e exportação, podendo ainda dedicar-se 

a qualquer outro ramo do comércio ou indústria em que os 

sócios acordem e seja permitido por lei.

ARTIGO 4.° 
(Capital)

O capital social é de Kz: 105.000,00 (cento e cinco mil 
kwanzas), integralmente realizado em dinheiro, divididoe 

representado por 3 (três) quotas iguais no valor nominal de 

Kz: 35.000,00 (trinta e cinco mil kwanzas), cada uma, per

tencentes aos sócios Francisco Agostinho Gaspar, Pinto José 
Manassa Golombole e Cristina Cunha da Fonseca Neves, 

respectivamente.

ARTIGO 5.° 
(Cessão dc quotas)

A cessão de quotas a estranhos fica dependente do con

sentimento da sociedade, à qual é sempre reservado o direito 

de preferência, deferido aos sócios se a sociedade dele não 
quiser fazer uso.

ARTIGO 6.° 
(Gerência)

A gerência e administração da sociedade, em todos os 

seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passiva

mente, incumbem aos sócios Francisco Agostinho Gaspar, 

Pinto José Manassa Golombole e Cristina Cunha da Fonseca 

Neves, que ficam desde já nomeados gerentes, com dispensa 

de caução, bastando 2 (duas) assinaturas dos gerentes para 

obrigar validamente a sociedade.

1. Ficam vedados aos gerentes obrigar a sociedade em 

actos e contratos estranhos aos negócios sociais da socie

dade, tais como letras de favor, fiança, abonações ou actos 

semelhantes.
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2. Os sócios-gerentes poderão delegar mesmo a pessoas 

estranhas a sociedade parte dos seus poderes de gerência, 

conferindo para o eleito o respectivo mandato.

ARTIGO 7.° 

(Assembleia)

As Assembleias Gerais serão convocadas por sim

ples cartas registadas, dirigidas ‘aos sócios com pelo 

menos 30 (trinta) dias de antecedência, isto quando a lei 

nào prescreva formalidades especiais de comunicação. 

Se qualquer dos sócios estiver ausente da sede social, a 

comunicação "deverá ser feita com tempo suficiente para 

que possa comparecer.

ARTIGO 8.°

(Divisão dos lucros)

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per

centagem para fundos ou destinos especiais criados em 

Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor

ção das suas quotas, e em igual proporção serão suportadas 

as perdas se as houver.

ARTIGO 9.°

(Dissolução)

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento 

de qualquer dos sócios, continuando a sua existência com os 

sobrevivos e herdeiros ou representantes do sócio falecido 

ou interdito, devendo estes nomear um que a todos repre

sente, enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 10.°

' (Liquidação)

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos 

demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários e a 

liquidação e partilha realizar-se-á como acordarem. Na falta 

de acordo, e se algum deles o pretender será o activo social 

licitado em bloco com obrigação do pagamento do passivo 

e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em igual

dade de condições.

ARTIGO 11,°

(Preferencia na amortização)

A sociedade reserva-se o direito de amortizar a quota de 

qualquer sócio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou 

providência cautelar.

ARTIGO I2.°

(Foro competente)

Para todas as questões emergentes do presente contrato, 

quer entre os sócios, seus herdeiros ou representantes, quer 

entre eles e a própria sociedade, fica estipulado o Foro da 

Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qualquer 

outro.

ARTIGO 13.°

(Balanços)

Os anos sociais serão os civis e os balanços serão 

dados em 31 de Dezembro de cada ano. devendo encerrar 

a 31 de Março imediato.

ARTIGO 14.°
(Omisso)

No omisso regularão as deliberações sociais, as dispo
sições da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, que é a Lei das 
Sociedades Comerciais, e demais legislação aplicável.

(15-1673-L02)

Dalsam, Limitada

Certifico que, por escritura de 27 de Janeiro de 2015, 
lavrada com início a folhas 27, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 387, do Cartório Notarial do Guiché Único 

da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires da 
Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:

Primeiro: — David Manuel Rodrigues Nunes Lelinho, 
casado com Johnna Catarina Maria Van Geel, sob regime de 

separação de bens, natural de Ganda, Província de Benguela, 
residente habitualmente em Luanda, no Distrito Urbano da 

Maianga, Bairro Cambamba, Rua do Anjo Azul, casa s/n.°;
Segundo: — Sebastião António, solteiro, maior, natural 

de Massango, Província de Malanje, residente habitualmente 
em Luanda, no Município de Cazenga, Bairro Hoji-ya- 

-Henda, Rua Ilha da Madeira, n.° 310;

Terceira: — Maria António Paulo, solteira, maior, natu
ral de Ambriz, Província do Bengo, residente habitualmente 

em Luanda, no Município do Cacuaco, Bairro Cacuaco, casa 

s/n.°;
Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos menciona

dos documentos;
Uma sociedade comercial por quotas de responsabi

lidade limitada, que se regerá nos termos constantes dos 

artigos seguintes.
Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, em 

Luanda, aos 27 de Janeiro de 2015. — O auxiliai, ilegível.

ESTATUTO DA SOCIEDADE
DALSAM, LIMITADA

ARTIGO I.°

A sociedade adopta a denominação social de «Dalsam, 

Limitada», com sede social na Província do Uíge, Rua 

Directa do Kivuenga Bau-2, casa s/n.°, Município do Songo, 

Bairro Sede, podendo transferi-la livremente para qualquer 

outro local do território nacional, bem como abrir filiais, 

sucursais, agências ou outras formas de representação den

tro e fora do País.

ARTIGO 2.°

A sua duração é por tempo indeterminado, contando-se o 

início da sua actividade, para todos os efeitos legais, a partir 

da data da celebração da presente escritura.

ARTIGO 3.°

A sociedade tem como objecto social a exploração e 

transformação de madeira e seus derivados, cafeicultura, 



3060

armazpns afiançados, informática, rent-a-car, comercializa

ção de veículos automóveis, assessoria jurídica e consultoria, 

gestão, contabilidade, gestão de empreendimentos logísti

cos, escolas de formação profissional, serviços de segurança 

pública e privada, prospecção, exploração e comercializa

ção de diamantes, ouro, cobre, prata, rochas ornamentais, 

ferro, granito, mármore, exploração petrolífera, gás e seus 

derivados, transporte aéreo não regular de carga e de passa

geiro, agência de viagem, prestação de serviços, formação 

profissional, comércio geral a grosso e a retalho, serralharia, 

caixilharia de alumínios, avicultura, agro-pecuária, indús

tria, hotelaria e turismo, informática, telecomunicações, 

publicidade, construção civil e obras públicas, explora

ção mineira e florestal, comercialização de telefones e seus 

acessórios, transporte terrestre, marítimo, comércio de cos

méticos, telecomunicações, cyber café, indústria gráfica 

e de materiais de construção, têxteis, pescas, pesca conti

nental, agro-indústria, indústria panificadora, tratamento' 

de águas, camionagem, agente despachante e transitários, 

cabotagem, compra de viaturas, novas ou usadas e seus 

acessórios, aluguer de viaturas, com ou sem condutor, repa

ração de veículos automóveis, concessionária de material e 

peças separadas de transporte, fabricação de blocos e vigo- 

tas, medicamentos, material cirúrgico, gastável e hospitalar, 

produtos químicos e farmacêuticos, centro médico, clínica, 

perfumaria, plastificação de documentos, venda de material 

de escritório e escolar, decorações, serigrafia, impressões, 

salão de cabeleireiro, boutique, promoção e mediação imo

biliária, perfumaria, relações públicas, pastelaria, geladaria, 

representações comerciais e industriais, desporto e recrea

ção, vídeo clube, discoteca, meios industriais, realização de 

actividades culturais e desportivas, manutenção de espaços 

verdes, segurança de bens patrimoniais, jardins de infância, 

educação e cultura, escola de condução, ensino, importa

ção e exportação, saneamento básico, fabricação e venda 

de gelo, electricidade, podendo ainda dedicar-se a qualquer 

outro ramo do comércio ou indústria em que os sócios acor

dem e seja permitido por lei.

.ARTIGO 4.°

O capitai social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), 

iritegralmente realizado em dinheiro, dividido e representado 

por 3 quotas, sendo uma no valor nominal de Kz: 40.000,00 

(quarenta mil kwanzas), pertencente ao sócio David Manuel 

Rodrigues Nunes Lelinho e 2 (duas) quotas iguais no valor 

nominal de Kz: 30.000,00 (trinta mil kwanzas) cada uma, 

pertencentes aos sócios Sebastião António e Maria António 

Paulo, respectivamente.

ARTIGO 5.° z.

A cessão de quotas a estranhos fica dependente do con

sentimento da sociedade, à qual é sempre reservado o direito 

de preferência, deferido aos sócios se a sociedade dele não 

quiser fazer uso.

______ _________________________ PIÁ RIO DA REPÚbl[qa I

ARTIGO 6.°

1. A gerência e administração da sociedade, em todos os 

seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passiva, 

mente, incumbem ao sócio David Manuel Rodrigues Nune$ 

Lelinho, que fica desde já nomeado gerente, com dispensa 
de caução, sendo necessária a sua assinatura para obrigar 

validamente à sociedade.

2. O gerente poderá delegar num dos sócios ou mesmo 
em pessoa estranha à sociedade parte dos seus poderes de 

gerência, conferindo para o efeito, o respectivo mandato.

3. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos
e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 

como letras de favor, fiança, abonações ou actos seme

lhantes. í

ARTIGO 7.°

As Assembleias Gerais serão convocadas por simples 
cartas registadas, dirigidas aos sócios com pelo menos 

30 (trinta) dias de antecedência, isto quando a lei não pres
creva formalidades especiais de comunicação. Se qualquer 
dos sócios estiver ausente da sede social, a comunicação 

deverá ser feita com tempo suficiente para que possa com
parecer. * 5

ARTIGO 8.° s
Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per

centagem para fundos ou destinos especiais criados em 

Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor
ção das suas quotas, e em igual proporção serão suportadas 

as perdas se as houver. z , • <

ARTIGO 9.° ‘
A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento 

de qualquer dos sócios, continuando a sua existência como 

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou 

interdito, devendo estes nomear um que a todos represente, 

enquanto a quota se mantiver indivisa. 1
ARTIGO 10.° j

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos 

demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários ea 

liquidação e partilha verificar-se-á como acordarem. Na falta 

de acordo, e se algum deles o pretender, será o activo social 

licitado em globo com obrigação do pagamento do passivo 

e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em igual

dade de condições.

ARTIGÒII.0
A sociedade reserva-se o direito de amortizar a quota de 

qualquer sócio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou 

providência cautelar.

ARTIGO I2.°
Para todas as questões emergentes do presente contrato, 

quer entre os sócios, seus herdeiros ou representantes, quer 

entre eles e a própria sociedade, fica estipulado o Foro da 

Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qualquer outro.
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ARTIGO 13.°
I

Os anos sociais serão os civis e os balanços serão 

dados em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar 

a 31 de Março imediato.

ARTIGO 14.°

No omisso regularão as deliberações sociais, as dispo

sições da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, que é a Lei das 

Sociedades Comerciais, e demais legislação aplicável.

(15-1674-L02)

Organizações Lizene & Filhos, Limitada

Certifico que, por escritura de 26 de Janeiro de 2015, 

lavrada com início a folhas 93, do livro de notas para escri

turas diversas n.° 244-A, do Cartório Notarial do Guiché 
Único da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto pires 

da Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:

Mário Ataíde Muacefo, casado, natural de Cambulo, 

Província de Lunda-Norte, residente habitualmente em 

Lunda-Norte, no Município do Nzage, Bairro Cambulo,* 

casa s/n.°, que outorga neste acto como mandatário de 

António Costa Manuel, solteiro, maior, natural de Cambulo, 

Província de Lunda-Norte, residente habitualmente na 

Província da Lunda-Norte, no Município de Chitato, Bairro 

Dundo, rua s/n.° casa s/n.°, e da menor Lizene Cleias Belária 

Costa, de 9 anos de idade, natural do Dundo, Província de 

Lunda-Norte.

Verifiquei a identidade do outorgante pelo mencionado 

documento de identificação, bem como certifico a qualidade 

e a suficiência de poderes em que intervém neste acto, face 

aos documentos que menciono e no fim arquivo.

Uma sociedade comercial por quotas de responsabi

lidade limitada, que se regerá nos termos constantes dos 

artigos seguintes.

Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, em 

Luanda, aos TI de Janeiro de 2015. — O auxiliar, ilegíveL

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
ORGANIZAÇÕES LIZENE & FILHOS, LIMITADA

ARTIGO l.°

(Dcnom inação.c sede)

Asociedade adopta a denominação sócia de «Organizações 

Lizene & Filhos, Limitada», com sede social na Província 

de Lunda Norte, Bairro Zona Comercial, Rua Simone, casa 

s/n.°, Município de Dundo, podendo transferi-la livremente 

para qualquer outro local do território nacional, bem como 

abrir filiais,- sucursais, agências ou outras formas de repre

sentação dentro e fora do País.

ARTIGO 2.° 

(Duração)

A sua duração é por tempo indeterminádo, contando-se b 
início da sua actividade, para todos os efeitos legais, a partir 
da data da celebração da presente escritura.

ARTIGO 3..° 

(Objecto)

A sociedade tem como objecto social o comércio geral, 
a grosso e a retalho, hotelaria e turismo, pesca, construção 
civil e obras públicas, prestação de serviços, engenharia, 
arquitectura e suas especialidades, elaboração de projec
tos de comunicação rodoviária e ferroviária, fiscalização de 
obras, consultoria de obras e outros serviços de apoio, pro
jectos de sistemas de informação geográfica e cartográfica, 
com sistemas triplados e não triplados, orçamentos de pro
jectos, controle de sistemas de qualidade de obras, controle 
de geotécnica e laboratório de solos, betão, betuminoso e 
outros, apoio a obras de construção civil na vertente de topo
grafia clássica e integrada, com sistemas de GPS, batimetria, 
segurança e higiene no trabalho, mediação e coordenação 
de empreendimentos imobiliários, formação técnica nas 
áreas anteriormente referidas, representações, importação e 
exportação, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo 
do comércio ou indústria em que os sócios acordem e seja 
permitido por lei.

ARTIGO 4.°

(Capital)

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), 
integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen
tado por 2 (duas) quotas, sendo uma no valor nominal de 

Kz: 90.000,00 (noventa mil kwanzas), pertencente ao sócio 

António Costa Manuel »e outra quota no valor nominal de 
Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas) pertencente à sócia Lizene 

Cleias Belária Costa respectivamente.

ARTIGO 5.°

(Cessão dc quotas)

A cessão de quotas a estranhos fica dependente do con

sentimento da sociedade, à qual é sempre reservado o direito 
de preferência, deferido aos sócios se a sociedade dele não 

quiser fazer uso.

ARTIGO 6.°

(Gerência)

A gerência e administração da sociedade, em todos os 

seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e pas

sivamente, incumbem ao sócio António Costa Manuel, que 

fica desde já nomeado gerente, com dispensa de caução, 

bastando a assinatura do gerente para obrigar validamente 

a sociedade

1. O gerente poderá delegar num dos sócios ou mesmo 

em pessoa estranha à sociedade parte dos seus poderes de 

gerência, conferindo para o efeito o respectivo mandato.

2. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos 

e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 

como letras de favor, fiança, -abonações ou actos seme

lhantes.
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. • ARTIGO 7.°

(Assembleia)

As Assembleias Gerais serão convocadas por simples 

cartas registadas, dirigidas aos sócios com pelo menos 

30 (trinta) dias de antecedência, isto quando a lei não pres

creva formalidades especiais de comunicação. Se qualquer 

dos sócios estiver ausente da sede social, a comunicação 

devera ser feita com tempo suficiente para que possa com

parecer.

ARTIGO 8.°
(Divisão dos lucros)

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per

centagem para fundos ou destinos especiais criados em 

Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor

ção das suas quotas, e em igual proporção serão suportadas 

as perdas se as houver.

ARTIGO 9.° 
(Dissolução). •

À sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento 

, de qualquer dos sócios, continuando a sua existência com o 

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou 

interdito., devendo estes nomear um que a todos represente, 

enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 10.° 
(Liquidação)

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos 

demais casos legais, todos.os sócios serão liquidatários e a 

liquidação e partilha realizar-se-á como acordarem. Na falta 

de acordo, e se algum deles o pretender, será o activo social 

licitado em bloco com obrigação do pagamento do passivo 

e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em igual

dade de condições.

ARTIGO 11.°
(Preferência na amortização)

A sociedade reserva-se o direito de amortizar a quota de 

qualquer sócio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou 

providência cautelar.

ARTIGO 12.° 
(Foro.competente)

Para todas as questões emergentes do presente contrato, 

quer entre os sócios, seus herdeiros ou representantes, quer 

entre eles e a. própria sociedade, fica estipulado o Foro da 

Comarca de Malanje, com expressa renúncia a qualquer outro.

ARTIGO 13.°
(Balanços)

Os anos sociais serão os civis e os balanços serão 

dados em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar 

a 31 de Março imediato. *

ARTIGO 14.”
(Omisso)

No omisso regularão as deliberações sociais; as dispo

sições da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, que é a Lei das 

Sociedades Comerciais, e demais legislação aplicável.

(15-1675-L02)

H. M. C. Y. (SU), Limitada

Bárbara Celeste Ferreira Gamboa, Conservadora-Adjunta 

da Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 2.a Secção 
Guiché Único da Empresa.

Certifico que Cecelmo Henrique Joaquim, solteiro 

maior, residente no Kwanza-Norte, Município do Cazengo 
Bairro Camundai, rua e casa s/n.°, constituiu uma socie
dade unipessoal por quotas denominada «H. M. C. Y. (SU), 

Limitada», registada sob o n.° 391/15, que se vai reger pelo 

disposto no documento em anexo.

Está conforme.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda,
2.a Secção Guiché Único da Empresa, em Luanda,aos 

27 de Janeiro de 2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTO DA SOCIEDADE :

H.M.C.Y.(SU), LIMITADA '

ARTIGO l.° ;
(Denominação c sede) ;

A sociedade adopta a denominação de «H. M. C. Y. (SU), 

Limitada», com sede social na Província de Luanda, Rua da 

Mutamba, Casa n.°, Bairro Vila Flor B, Município de Viana, 
podendo transferi-la livremente para qualquer outro local do 

território nacional, bem como abrir filiais, sucursais, agên

cias ou outras formas de representação dentro e fora do País.

ARTIGO 2.° !
(Duração) |

A sua duração é por tempo indeterminado e contando-se 

o início da sua actividade, para todos os efeitos legais, a par

tir do respectivo registo. [

ARTIGO 3.° i

(Objecto) ‘

A sociedade tem como objecto social, comércio geral a

grosso e a retalho, prestação de serviços, consultoria, indús- | 

tria, auditoria, construção civil e obras públicas, fiscalização | 

de obras, serralharia, carpintaria, produção e venda de cai- I 

xilharia de alumínio, promoção e mediação imobiliária, I 

informática, telecomunicações, electricidade, agro-pecuária, I 

.pescas, hotelaria e turismo, agência de viagens, transportes 

aéreo, marítimo e terrestres, transporte de passageiros ou de 

mercadorias, camionagem, transitários, despachante, /wí-fl- 
-èar, oficina auto, venda de’material de escritório e escolar, 1 

salão de cabeleireiro, modas e confecções, botequim, centro 

médico, farmácia, material e equipamentos hospitalar, perfu

maria, ourivesaria, relojoaria, agência de viagens, pastelaria, 

panificação, geladaria, exploração de parques de diversões, 

realização de eventos culturais, recreativos e desportivos, 

exploração mineira e florestal, exploração de bombas de 

combustíveis ou estação de serviço, comercialização de 

petróleo e seus derivados, representações comerciais, ensino 



III SÉRIE — N.° 42 — DE 4 DE MARÇO DE 2015 3063

geral, infantário, importação e exportação, podendo ainda 
dedicar-se a qualquer outro ramo do comércio ou indústria 
em que o sócio-único decida e seja permitido por lei.

ARTIGO 4.°
(Capital)

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwan
zas) integralmente realizado em dinheiro, representado por 
uma quota no valor nominal de Kz: 100.000,00 (cem mil 
kwanzas), pertencente ao sócio-único Cecelmo Henrique 
Joaquim.

ARTIGO 5.°
(Cessão dc quotas)

A cessão da quota implica a saída do sócio cedente ou a 
transformação da mesma em sociedade pluripessoal.

ARTIGO 6.°
(Gerência)

A gerência e administração da sociedade, em todos os 

seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passiva

mente, incumbem ao sócio-único, bastando a sua assinatura 

para obrigar validamente a sociedade.

1. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos 

e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 

como letras de favor, fiança, abonações ou actos seme

lhantes.

2.0 sócio-único poderá nomear pessoa estranha a socie

dade para assumir as funções de gerência.

ARTIGO 7.°

(Decisões)

As decisões do sócio-único de natureza igual as delibera
ções da Assembleia Geral deverão ser registadas em acta por 

ele assinadas e mantidas em livro de actas.

ARTIGO 8.°

(Dissolução)

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento 

do sócio-único, continuando a sua existência com os herdei

ros ou representantes do sócio falecido ou interdito, devendo 

estes nomear um que a todos represente, enquanto a quota se 
mantiver indivisa.

ARTIGO 9.°

(Liquidação)

A liquidação da sociedade far-se-á nos termos da LSC.

ARTIGO 10.°

(Balanços)

Os anos sociais serão os civis e os balanços serão 

dados em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar 

a 31 de Março imediato.

ARTIGO 1I.°

(Omisso)

No omisso regularão as deliberações sociais, as dis

posições da Lei n.° 19/12, de 11 de Junho e ainda as 

disposições da Lei das Sociedades Comerciais, n.° 1/04, 

de 13 de Fevereiro.
(15-1676-L02)

JU — Farma, Limitada

Certifico que, por escritura de 21 de Janeiro ide 2015, 

lavrada com início a folhas 67, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 386, do Cartório Notarial do Guiché Único 

da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires da 

Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:

Ana Alexandra dos Santos Cunha, solteira, maior, natural 

da Samba, Província de Luanda, onde reside habitualmente, 

no Distrito Urbano da Samba, Bairro e Rua da Samba, Casa 

n.° 114, que outorga neste acto por si individualmente e em 

nome e representação de sua filha menor Willyana Jacira da 

Cunha Ribeiro, de 3 anos de idade, natural da Ingombota, 

Província de Luanda e consigo convivente;

Uma sociedade comercial por quotas que se regerá nos 

termos constantes dos artigos seguintes.

Está conforme.
Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, em 

Luanda, aos 27 de Janeiro de 2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTO DA SOCIEDADE 
JU — FARMA, LIMITADA

ARTIGO I.° 

(Denominação c sede)

A sociedade adopta a denominação de «JU — Farma, 

Limitada», com sede social na Província de Luanda, Rua 

Augusta, Casa n.° 9, Bairro da Samba, Distrito Urbano da 

Samba, Município de Luanda, podendo transferi-la livre

mente para qualquer outro local do território nacional, bem 

como abrir filiais, sucursais, agências ou outras formas de 

representação dentro e fora do País.

ARTIGO 2.° 

(Duração)

A sua duração é por tempo indeterminado contando-se o 

início da sua actividade, para todos os efeitos legais, a partir 

da data da celebração da presente escritura.

ARTIGO 3.° 

(Objecto)

A sociedade tem como objecto social o comercio geral a 

grosso e a retalho, prestação de serviços, indústria, hotelaria 

e turismo, restauração, pescas, agro-pecuária, informática, 

telecomunicações, construção civil e obras públicas, fisca

lização de obras, saneamento básico, modas e confecções, 

transportes, marítimo, aéreo e terrestres de passageiros ou de 

• mercadorias, transitários, oficina auto, salão de cabeleireiro, 

botequim, assistência técnica, comercialização de petró

leo e lubrificantes, exploração de bombas de combustíveis, 

farmácia, centro médico, clínica geral, perfumaria, agên

cia de viagens, promoção e mediação imobiliária, relações 

públicas, pastelaria e panificação, exploração de parques de 
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diversões, realização de espectáculos culturais, recreativos 

e desportivos, exploração mineira e florestal estação de ser

viços, representações comerciais, serralharia, carpintaria, 

venda de alumínio e sua utilização, cultura e ensino geral, 

segurança de bens patrimoniais, importação e exportação, 

podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo do comér

cio ou indústria.em que os sócios acordem e seja permitido 

por lei.

ARTIGO 4.°
(Capital)

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas) 

integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen

tado por duas quotas, uma quota no valor nominal de 

Kz: 75.000,00 (setenta e cinco mil kwanzas), pertencente à 

sócia, Ana Alexandra dos Santos Cunha, e a outra quota no 

valor nominal de Kz: 25.000,00 (vinte e cinco mil kwanzas), 

pertencente à sócia Willyana Jacira da Cunha Ribeiro, res

pectivamente.

ARTIGO 5.°
< (Cessão de quotas)

A cessão de quotas a estranhos fica dependente do con

sentimento da sociedade, à qual é sempre reservado o direito 

de preferência deferido às sócias se a sociedade dela não 

quiser fazer uso.

ARTIGO 6.°
(Gerência)

A gerência e administração da sociedade, em todos os seus 

actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passivamenté, 

incumbem à sócia Ana Alexandra dos Santos Cunha, que fica 

desde já nomeada gerente; com dispensa de caução, bastando 

a assinatura da gerente para obrigar validamente a sociedade.

1. Fica vedada à gerente obrigar a sociedade em actos e 

contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 

como, letras de favor, fiança, abonações ou actos semelhantes.

2. A sócia gerente poderá delegar mesmo a pessoas 

estranhas à sociedade parte dos seus poderes de gerência, 

conferindo para o efeito o respectivo mandato.

ARTIGO 7.° 
(Assembleia)

As Assembleias Gerais serão convocadas por simples 

cartas registadas dirigidas às sócias com pelo menos 

30 dias de antecedência, isto quando a lei não prescreva for

malidades especiais de comunicação. Se qualquer das sócias 

estiver ausente da sede social a comunicação deverá ser feita 

com tempo suficiente para que possa comparecer.

ARTIGO 8.°
(Divisão dos lucros)

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per

centagem para fundos ou destinos especiais criados em 

Assembleia Geral, serão divididas pelas sócias na proporção 

das suas quotas, e em igual proporção serão suportadas as 

perdas se ás houver.

DIÁRIO DA REPÚBLICa

ARTIGO 9.°
(Dissolução) |

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento 

de qualquer das sócias, continuando a sua existência conta 

sobreviva e herdeiros ou representantes da sócia falecida ou 

interdita, devendo estes nomear um que a todos represente 

enquanto a quota se mantiver indivisa. ;

ARTIGO I0.° !
(Liquidação) ■

Dissolvida a sociedade por acordo das sócias e nos

demais casos legais, todas as sócias serão liquidatários eà 

liquidação e partilha realizar-se-á, como acordarem. Na falta 
de acordo, e se alguma delas o pretender será o activo social 
licitado em bloco com obrigação do pagamento do passivoe 
adjudicado à sócia que melhor preço oferecer, em igualdade 
de condições. |

ARTIGÒII.0 j
(Preferência na amortização) [

A sociedade reserva-se o direito de amortizar a quota de 
qualquer sócia, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou | 

providência cautelar.

ARTIGO 12.°
(Foro competente)

Para todas as questões emergentes do presente .contrato, 
quer entre as sócias, seus herdeiros ou representantes, quer 

entre elas e a própria sociedade, fica estipulado o Foro da 
Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qualquer outro.

ARTIGO 13.°
(Balanços)

Os anos sociais serão os civis e os balanços serão 

dados em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar 

a 31 de Março imediato.

ARTIGO 14.° 
(Omisso)

No omisso regularão as deliberações sociais, as dispor 

sições da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, que é a.Lei das 
Sociedades Comerciais e demais legislação aplicável.

(15-1677-L02)

Arsimag (SU), Limitada j

Bárbara Celeste Ferreira Gamboa, Conservadora-Adjunta 

da Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 2.a Secção 

Guiché Único da Empresa.

Certifico que, Arlindo Sivuilo Mamengi, solteiro, maior, 

residente em Luanda, Município de Belas, Bairro Palanca, 

Casa n.0 1, Zona 12, constituiu uma sociedade unipessoal 

por quotas denominada «Arsimag (SU), Limitada», regis

tada sob o n.° 392/15, que se vái reger pelo disposto no 

dqcumento em anexo.

Está conforme.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 

2.a Secção Guiché Único da Empresa, em Luanda, aos 27 

de Janeiro de 2015. — O ajudante, ilegível.
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ESTATUTO DA SOCIEDADE 
ARSIMAG (SU), LIMITADA

ARTIGO I.° 

(Denominação c sede)

A sociedade adapta a denominação de «Arsimag (SU), 
Limitada», com sede social na Província de Luanda. Rua I, 
Bairro Palanca, Município de Belas, podendo transferi-la 
livremente para qualquer outro local do território nacional, 
bem como abrir filiais, sucursais, agências ou outras formas 
de representação dentro e fora do País.

ARTIGO 2.° 

(Duração)

A sua duração é por tempo indetenpinado contando-se o 
início da sua actividade, para todos os efeitos legais, a partir 
do respectivo registo.

ARTIGO 3.°

(Objecto)

A sociedade tem como objecto social, prestação de ser
viços, soluções eléctricas e de electricidade, electrónica e 
telecomunicações, formação, água, consultoria, construção 
civil e obras públicas^ fiscalização, representação, transporte, 
comércio geral a grosso e a retalho, indústria importação e 

exportação, farmácia, limpeza de saneamento, hotelaria e 
turismo, jardinagem, educação, informática, padaria, paste

laria, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo do 

comércio ou indústria em que o sócio acorde e seja permi
tido por lei.

ARTIGO 4.°

(Capital)

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), 
integralmente realizado em dinheiro, representado por uma 

quota no valor nominal de Kz: 100.000,00 (cem mil kwan

zas), pertencente ao sócio-único Arlindo Sivuilu Mamengi.

ARTIGO 5.° 

(Cessão dc quotas)

A cessão de quotas implica a saída do sócio cedente ou a 

transformação da mesma em sociedade pluripessoal.

ARTIGO 6.°

(Gerência)

A gerência e administração da sociedade, em todos os 

seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passi- 

.vamente, incumbe ao sócio-único, bastando a sua assinatura 

para obrigar validamente a sociedade.

1. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos 

e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 

como, letras de favor, fiança, abonações ou actos semelhantes.

2.0 sócio-único poderá nomear pessoa estranha à socie

dade para assumir as funções de gerência.

ARTIGO 7.° 

(Decisões)

As decisões do sócio-único de natureza igual às delibera
ções da Assembleia Geral deverão ser registadas eih acta por
ele assinadas e mantidas em livro de actas.

•

ARTIGO 8.°

(Dissolução)

A sociedade não se dissolvera por morte ou impedi
mento do sócio-único, continuando a sua existência com o 
sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou 
interdito, devendo estes nomear um que a todos represente, 

enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 9.°

(Liquidação)

A liquidação da sociedade far-se-á nos termos da LSC.

ARTIGO 10.°

(Balanço)

Os anos sociais serão os civis e os balanços serão 
dados em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar 
a 31 de Março imediato.

ARTIGO ll.°

(Omisso)

No omisso regularão as deliberações sociais, as disposi
ções da Lei n.° 19/12, de 11 de Junho e ainda as disposições da 
.Lei das sociedades Comerciais n.° 1/04, de 13 de Fevereiro.

(15-1678-L02)

VISÃO — Lawe (SU), Limitada

Israel Carlos de Sousa Nambi, Conservador-Adjunto da 

Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 2.a Secção 
do Guiché Único da Empresa.

Certifico que, Nancy Gabriela da Paz. Duarte Perira 

Constantino, casada com Francisco Miguel Lucas Pereira 

Constantino, sob regime de comunhão de adquiridos,, de 

nacionalidade angolana, natural da Província do Huambo, 

residente em Luanda, no Município de Luanda, no Distrito 

. Urbano da Ingombota, Bairro da Ingombota, Rua Manuel 

A. dos Santos, n.° 313, constituiu uma sociedade unipessoal 
por quotas denominada «VISÃO — Lawe (SU), Limitada», 

registada sob o n.°4l0/l 5, que se vai reger pelo disposto nos 

termos seguintes.
Está conforme.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 2? Secção 
do Guiché Único da Empresa, em Luanda, aos 27 de Janeiro 

de 2015. — O ajudante, ilegíveL

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
VISÃO — LAWE (SU), LIMITADA

ARTIGO l.° 

(Denominação c sede)

A sociedade adopta a denominação de «Visão — Lawe 

(SU), Limitada», com sede social na Província de Luanda, 

Rua Principal do Kanhanga, junto à Reinserção Social, 

casa s/n.°, na Zona Verde III, Bairro do Benfica II, Município 

de Belas, podendo transferi-la livremente para qualquer
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outro local do território nacional, bem como abrir filiais, 

sucursais, agências ou outras formas de representação den

tro e fora do País.

ARTIGO 2.° 
(Duração)

A sua duração é por.tempo indeterminado contando-se o 

início da sua actividade, para todos os efeitos legais, a partir 

. do respectivo registo.

ARTIGO 3.° 
(Objecto)

A sociedade tem como objecto social, prestação de 

serviços, comércio geral a grosso e a retalho, consultoria, 

auditoria e contabilidade, indústria, auditoria, construção 

civil e obras públicas, fiscalização de obras, serralharia, 

carpintaria, produção e venda de-caixilharia de alumínio, 

promoção e mediação imobiliária, informática, telecomu

nicações', electricidade, agro-pecuária, pescas, hotelaria e 

turismo, restauração, snack bar, agência de viagens, trans

portes aéreo, marítimo e terrestres, transporte de passageiros 

ou de mercadorias, camionagem, transitários, despachante, 

rent-a-car, oficina auto, venda de material de escritório e 

escolar, salão de cabeleireiro, modas e confecções, bote

quim, centro médico, farmácia, material e equipamentos 

hospitalar, perfumaria, ourivesaria, relojoaria, agência 

de viagens, pastelaria, panificação, geladaria, exploração 

de parques dê diversões, realização de eventos culturais, 

recreativos e desportivos, exploração mineira e flores

tal, exploração de bombas de combustíveis ou estação de 

serviço, comercialização de petróleo e seus derivados, repre

sentações comerciais, prestações de serviços, ensino geral, 

infantário, importação e exportação, podendo ainda dedicar- 

-se a qualquer outro ramo do comércio ou indústria em que 

, os sócios acordem e seja permitido por lei.

ARTIGO 4.° 
(Capital)

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwan

zas) integralmente realizado em dinheiro, representado por 

uma quota no valor nominal de Kz: 100.000,00 (cem mil 

kwanzas), pertencente à sócia-única Nancy Gabriela da Paz 

Duarte Pereira Constantino.

ARTIGO 5.° 
(Cessão de quotas)

A cessão da quota implica a saída da sócia cedente ou a 

transformação da mesma em sociedade pluripessoal.

ARTIGO 6.° 
(Gerência)

A gerência e administração da sociedade, em todos os 

seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passi

vamente, incumbem à sócia-única, bastando a sua assinatura 

para obrigar validamente a sociedade.

1. Fica vedado à gerente obrigar a sociedade em actos e 
contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 
como, letras de favor, fiança, abonações ou actos seme

lhantes.

2. A sócia-única poderá nomear pessoa estranha à socie
dade para assumir as funções de gerência.

ARTIGO 7.°
(Decisões)

As decisões da sócia-única de natureza igual às delibera- 
ções da Assembleia Geral deverão ser registadas em acta por 
ele assinadas e mantidas em livro de actas.

ARTIGO 8.°
(Dissolução)

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedi
mento da sócia-única, continuando a sua existência coma 

sobreviva e herdeiras ou representantes da sócia falecida ou 
interdita, devendo estes nomear um que a todos represente, 

enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 9.°
(Liquidação)

A liquidação da sociedade far-se-á nos termos da LSC.

ARTIGO 10.°
(Balanços)

Os anos sociais serão os civis e os balanços serão 

dados em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar 
a 31 de Março imediato.

ARTIGÒII.0
(Omisso)

No omisso regularão as deliberações sociais, as disposi
ções da Lei n.° 19/12, de 11 de Junho e ainda as disposições 

da Lei das Sociedades Comerciais 1/04, de 13 de Fevereiro.

(15-1679-L02)

Holokoko Grupo, Limitada '

Certifico que, por escritura de 26 de Janeiro de 2015, | 

lavrada com início a folhas 54, do livro de notas para escri

turas diversas n.° 244-A, do Cartório Notarial do Guiché 

Único da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires 

da Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:
Primeiro: — Domingos Melo Pedro António, solteiro, 

maior, natural de Cacuso, Província de Malanje, residente 

em Luanda, no Distrito Urbano do Rangel, Bairro Nelito 

Soares, Rua Ho-Chi-Min, n.° 38, que outorga por si indi

vidualmente e em nome e representação de seus filhos 

menores Melania Victoria Gonçalves António, de 6 anos de 

idade e Augusto Hilário Gonçalves da Silva, de 17 anos de 

idade, ambos naturais da Ingombota, Província de Luandae 

consigo conviventes;

Segundo: — Natércia Inácia Segundo Gonçalves, sol

teira, maior, natural do Rangel, Província de Luanda, 

residente em Luanda, no Distrito Urbano do Rangel, Rua 22, 

Casa n.° 4-RA-223, Zona 15, que outorga por si individual

mente e em nome e representação de seu filho menor Jodnath 
Dário Gonçalves da Silva, de 15 anos de idade, natural de 

Luanda e consigo convivente;
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Uma sociedade comercial por quotas que se regerá nos 

termos constantes dos artigos seguintes.

Está «conforme. ,
Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, em 

Luanda, aos 27 de Janeiro de 2015. — O ajudante, ilegíveL

ESTATUTO DA SOCIEDADE 
HOLOKOKO GRUPO, LIMITADA

1. °

A sociedade adopta a denominação de «Holokoko 

Grupo, Limitada», com sede social em Luanda, na Rua 

São Germano Cond. Avô Ximinha, Casa n.° 93, Bairro 

Km 9-B, Município Viana, podendo transferi-la livre

mente para qualquer outro local do território nacional, 

bem como abrir filiais, sucursais, agências ou outras for

mas de representação dentro e fora do País.

2. °

A sua duração é por tempo indeterminado, contando-se o 

início da sua actividade, para todos os efeitos legais, a partir 

da data da celebração da presente escritura.

3. °

A sociedade tem como objecto social comércio geral, 

prestação de serviços, ensino primário, secundário, educa

ção infantil, creche, formação profissional, karting, salão 

de festas, informática, telecomunicações, auditoria, consul

toria, construção civil e obras públicas, instituto de beleza, 

boutique, hotelaria e turismo, pastelaria, padaria, geladaria, 

indústria, venda de combustíveis e lubrificantes, produção 

de eventos sociais e culturais, agricultura e agro-pêcuária, 

pescas, farmácia, venda de produtos hospitalares e fárma- 

ws,rent-a-car, aluguer de veículos automóveis, exploração 

de madeira, petrolífera, diamantífera, agência de viagem 

e turismo, transportes marítimo" e rodoviário de pessoas e 

bens, transitários podendo ainda dedicar-se a qualquer outro 

ramo do comércio ou industria em que os sócios acodem e 

seja permitido jtor lei.

• ■ 4-°

S
O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), 
integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen

tado por cinco quotas, sendo duas iguais no valor 

nom.inal de Kz: 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhen

tos kwanzas), pertencente aos sócios Domingos Melo Pedro 

António e Natércia Inácia Segundo Gonçalves e três quotas 

no valor nominal de Kz: 15.000,00 (quinze mil kwanzas) 

pertencente aos sócios Augusto. Hilário Gonçalves da 

Silva, Jodnath Dário Gonçalves Silva e Melânia Victória 

Gonçalves António respectivamente.

5. °

A cessão de quotas a estranhas fica dependente do con
sentimento da sociedade, à qual é sempre reservado o direito 
de preferência, deferido aos sócios se a sociedade dele não 
quiser fazer uso.

6. °

A gerência e administração da sociedade, em todos os 

seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passiva

mente, incumbe aos sócios Domingos Melo Pedro António 

e Natércia Inácia Segundo Gonçalves, que desde já ficam 

nomeados gerentes, com dispensa de caução, bastando as 

suas assinaturas para obrigar validamente a sociedade.

1. Os sócios-gerentes poderão delegar mesmo em pes

soa estranha à sociedade todos ou parte dos seus poderes 
de gerência, conferindo para ò efeito o respectivo mandato.

2. Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade em actos 

e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 

como, letras de favor, fiança, abonações ou actos seme

lhantes.

7. °

As Assembleias Gerais serão convocadas por simples 
cartas registadas aos sócios com pelo menos 8 dias de ante
cedência, isto quando a lei não prescreve formalidades 

especiais de comunicação. Se qualquer dos sócios estiver 
ausente da sede social, a comunicação deverá ser feita com 

tempo suficiente para que possa comparecer.

8. °

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per

centagem para fundos ou destinos especiais criados em 

Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor
ção serão suportadas as perdas se as houver.

9°

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento 
de qualquer dos sócios, continuando a sua existência com o 

sobrevivo e herdeiros ou representantes dos sócio falecido 

ou interdito, devendo estes nomear um que a todos repre
sente, enquanto a quota se mantiver indivisa.

10.°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios serão 

liquidatários e a liquidação e partilha verificar-se-ão como 

acordarem. Na falta de acordo, e se algum deles o preten

der, será o activo social licitado em globo com obrigação 

do pagamento do passivo e adjudicado ao sócio que melhor 

preço oferecer, em igualdade de condições.

• 11.°

A sociedade reserva-se o direito de amortizar a quota de 

qualquer sócio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou 

providência cautelar.
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12. °

Para todas as questões emergentes do presente contrato, 

quer entre os sócios, seus herdeiros ou representantes, quer 

entre eles e a própria sociedade, fica estipulado o Foro da 

Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qualquer outro.

13. °

Os anos sociais- serão os civis e os balanços serão 

dados em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar 

a 31 de Março imediato.

14. °

No omisso regularão as deliberações sociais, as disposi

ções da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, e demais legislação 

aplicável.

(15-1685-L02)

Sawil, Limitada

Certifico que, por escritura dé 2'6 de Janeiro de 20 í 5, 

lavrada com início a folhas 16, do livro de notas para escri

turas diversas n.° 387, do Cartório Notarial do Guiché Único 

da. Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires da 

Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre: '

Primeiro: —Neusa Valódia da Silva Madaleno, solteira, 

maior, natural da Ingombota, Província de Luanda, onde 

reside habitualmente, no Distrito Urbano da Ingombota, 

Avenida de Portugal, Prédio n.° 89,3.° andar, Apartamento B;

Segundo: — Sónia Benigna Mateus de Carvalho, casada 

com Hélder Wilson de Carvalho, sob o regime de comunhão 

de adquiridos, natural do Rangel, Província de Luanda, onde 

reside habitualmente, no Distrito Urbano do Rangel, Bairro 

Neves Bendinha, Rua da Comissão, Casa n.° 1;

Uma sociedade comercial por quotas que se regera nos. 

termos constantes dos artigos seguintes.

Está conforme.

Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, em 

Luanda, aos 28 de Janeiro de 2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTO DA SOCIEDADE 

SAWIL, LIMITADA

ARTIGO l.°
(Denominação e sede)

A sociedade adopta a denominação de «Sawil, Limitada», 

com sede social na Província de Luanda, Centralidade 

do Kilamba, Quarteião-U, Prédio U-8, Apartamento 42, 

Município de Belas, podendo transferi-la livremente.para 

qualquer outro local do território nacional, bem como abrir 

filiais, sucursais, agências ou outras formas de representação 

dentro e fora do País.

______________________________ DIÁRIO DA REPÚBL1Q

i

ARTIGO 2.° 
(Duração)

A sua duração é por tempo indeterminado contando-seo 

início da sua actividade, para todos os efeitos legais, a partir 
da data da celebração da presente escritura.

ARTIGO 3.°
(Objecto)

A sociedade tem como objecto social a prestação de ser

viços, agência de gás botano, hotelaria e turismo, comércio í 

geral a grosso e a retalho, indústria, agro-pecuária, informá

tica, telecomunicações, construção civil e obras públicas, 

fiscalização de obras, saneamento básico, compra e venda 
de móveis, modas e confecções, transportes, marítimo, aéreo 

e terrestres de passageiros ou de mercadorias, transitários, 

oficina auto, salão de cabeleireiro, botequim, assistência 

técnica, comercialização de petróleo e lubrificantes, explo
ração de bombas de combustíveis, farmácia, centro médico, 

clínica geral, perfumaria, agência de viagens, promoção e 

mediação imobiliária, relações públicas, pastelaria e pani
ficação, exploração de parques de diversões, realização de 

espectáculos culturais, recreativos e desportivos, explora

ção mineira e florestal estação de serviços, representações 

comerciais, serralharia, carpintaria, venda de alumínio esua 

utilização, cultura e ensino geral, segurança de bens patri

moniais, importação e exportação, podendo ainda dedicar-se 

a qualquer outro ramo do comércio ou indústria em que os 
sócios acordem e seja permitido por lei.

ARTIGO 4.° 
(Capital)

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas) 
intégralmente realizado em dinheiro, dividido e representado 

por duas quotas iguais no valor nominal de Kz: 50.000,00 

(cinquenta mil kwanzas) cada uma, pertencentes às sócias 
Neusa Valódia da Silva Madaleno e Sónia Benigna Mateus 
de Carvalho, respectivamente. *

ARTIGO 5.° ;
(Cessão dc quotas)

A cessão de quotas a estranhos fica dependente do con- I 

sentimento da sociedade, à qual é sempre reservado o direito I 

de preferência deferido às sócias se a sociedade dele não 

quiser fazer uso. í

ARTIGO 6.° |
(Gerência) '

A gerência e administração da sociedade, em todos os seus I 

actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passivamente, I 

incumbem à sócia Neusa Valódia da Silva Madaleno que fica I 

desde já nomeada gerente, com dispensa de caução, bastando I 

uma assinatura para obrigar validamente a sociedade. j

1. Fica vedado à gerência obrigar a sociedade em actos

e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais

como, letras de favor, fiança, abonações ou actos seme- '

lhantes.
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2. A gerência poderá delegar mesmo a pessoas estranhas 

à sociedade parte dos seus poderes de gerência, conferindo 

para o efeito o respectivo mandato.

ARTIGO 7.° 

(Assembleia)

As Assembleias Gerais serão convocadas por simples 

cartas registadas dirigidas às sócias com pelo menos 

30 dias de antecedência, isto quando a lei não prescreva for

malidades especiais de comunicação. Se qualquer das sócias 

estiver ausente da sede social a comunicação deverá ser feita 

com tempo suficiente para que possa comparecer.

ARTIGO 8.°

(Divisão dos lucros)

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per

centagem para fundos' ou destinos especiais criados em 

Assembleia Geral, serão divididos pelas sócias na proporção 

das suas quotas, e em igual proporção serão suportadas as 

perdas se as houver.

ARTIGO 9.°

(Dissolução)

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento 

de qualquer das sócias, continuando a sua existência com a 

sobreviva e herdeiros ou representantes da sócia falecida ou 

interdita, devendo estes nomear um que a todos represente, 

enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 10.°

(Liquidação)

Dissolvida a sociedade por acordo das sócias e nos 

demais casos legais, todas as sócias serão liquidatários e à 

liquidação e partilha realizar-se-á, como acordarem. Na falta 

de acordo, e se algum deles o pretender será o activo social 

licitado em bloco com obrigação do pagamento do passivo e 

adjudicado à sócia que melhor preço oferecer, em igualdade 

de condições.

ARTIGO II.0

(Preferencia na amortização)
i ■

A sociedade reserva-se o direito de amortizar a quota de 

qualquer sócia, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou 

providência cautelar.

ARTIGO 12.”
(Foro competente)

Para todas as questões emergentes do presente contrato, 

quer entre as sócias, seus herdeiros ou representantes, quer 

entre elas e a própria sociedade, fica estipulado o Foro da 

Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qualquer 

outro.

ARTIGO 13.°
(Balanços)

Os anos sociais serão os civis e os balanços serão 

dados em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar 

a 31 de Março imediato.

■ ARTIGO 14.°
(Omisso)

No omisso regularão as deliberações sociais, as dispo
sições da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, que é a Lei das 
Sociedades Comerciais e demais legislação aplicável.

(15-1686-L02)

Link-Vermelho, Limitada

Certifico que, por escritura de 27 de Janeiro de 2015, 
lavrada com início a folhas 29, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 387, do Cartório Notarial do Guiché Único 

da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires da 

Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:
Sénio Silva de Oliveira, casado com Yumara Rosário 

Miguel da Silva de Oliveira, sob o regime de comu
nhão de adquiridos, natural do Sambizanga, Província de 

Luanda, onde reside habitualmente, no Distrito Urbano 

do Sambizanga, Bairro São Paulo, Rua de Benguela, Casa 
n.° 391, que outorga neste acto por si individualmente e 
em nome e representação de seus filhos menores lussénia 
do Rosário Silva de Oliveira, de 7 anos de idade e Alicia 

Sayonara Silva de Oliveira, de 2 anos de idade, ambas natu

rais de Luanda e consigo conviventes;

Uma sociedade comercial por quotas que se regerá nos 

termos constantes dos artigos seguintes.

Está conforme.
Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, em 

Luanda, 28 de Janeiro de 2015. — O ajudante, ilegíveL

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
LINK-VERMELHO, LIMITADA

ARTIGO l.°
A sociedade adopta a denominação social de «Link- 

-Vermelho, Limitada», com sede social na Província de 

Luanda, Rua de Benguela, Casa n.° 391, Bairro São Paulo, 

Distrito Urbano do Sambizanga, Município de Luanda, 

podendo transferi-la livremente para qualquer outro local do 

território nacional, bem como abrir filiais, sucursais, agên

cias ou outras formas de representação dentro e fora do País.

ARTIGO 2.°
A sua duração é por tempo indeterminado contando-se o 

início da sua actividade, para todos os efeitos legais, a partir 

da data da celebração da.presente escritura.

ARTIGO 3.°
A sociedade tem còmo objecto social o comércio geral 

a grosso e a retalho, empreitadas de construção civil e 

obras públicas, promoção e mediação imobiliária, venda 

de equipamentos dos serviços de segurança privada, pres

tação de serviços de segurança privada, infantários, creches, 

importação e comercialização de medicamentos, produtos 

hospitalares, equipamentos laboratoriais diversos, fabrico
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e distribuição de medicamentos, equipamentos e produ

tos hospitalares, manutenção e.assistência a equipamentos 

diversos, educação, ensino geral, escola de línguas, desporto 

e cultura, escola de condução/ informática, telecomuni

cações, hotelaria e turismo, restauração, casinos, indústria 

pesada e ligeira, pescas, agro-pecuária, indústria de pani

ficação, camionagem, transitários, cabotagem, rent-a-car, 
compra e venda de viaturas novas e usadas,' transporte de 

passageiros, transporte de mercadorias, oficina auto, oficina 

de frio, fiscalização de obras públicas, venda de material de 

escritório e escolar, venda e instalação de material industrial, 

venda e assistência a viaturas, comercialização de mate

rial de construção, comercialização de lubrificantes, salão 

de cabeleireiro, barbearia, botequim, comercialização.de 

gás de cozinha, petróleo iluminante, peças sobressalentes, 

perfumaria,'artigos de toucador e higiene, ourivesaria, relo

joaria, agência de viagens, farmácia, centro médico, clínica 

geral, geladaria, exploração de parques dé diversão, explo

ração mineira, exploração florestal, exploração de bombas 

de combustíveis, estação de serviço, representações comer

ciais, serralharia, carpintaria, marcenaria, prestação de 

serviços, importação e exportação, podendo ainda dedicar- 

-se a qualquer outro ramo do comércio ou indústria em que 

os sócios acordem e seja permitido por lei.

ARTIGO V

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas) 

integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen

tado por três quotas sendo uma quota no valor nominal 

de Kz: 70.000,00 (setenta mil kwariza), pertencente ao 

' sócio Sénio Silva de Oliveira e duas quotas iguais no valor 

nominal de Kz: 15.000,00 (quinze mil kwanzas) cada uma, 

pertencentes aos sócios Jussénia do Rosário Silva de Oliveira 

e Alicia Sayonara Silva de Oliveira, respectivamente.

ARTIGO 5.°
A cessão de quotas a estranhos fica dependente do con

sentimento da sociedade, à qual é sempre reservado o direito 

de preferência deferido aos sócios se a sociedade dele não 

quiser fazer uso. - , .

ARTIGO 6.°

A gerência e administração da sociedade, em todos os 

seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passi

vamente, incumbem ao sócio Sénio Silva de Oliveira, que 

fica desde já nomeado gerente, com dispensa de caução, 

bastando a assinatura do gerente para obrigar validamente 

a sociedade.

1. O gerente poderá delegar num dos sócios ou mesmo 

em pessoa estranha à sociedade parte dos seus poderes de

• gerência, conferindo para o efeito, o respectivo mandato.

2. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos 

e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 

como, letras de favor, fiança, abonações ou actos seme

lhantes.

ARTIGO 7.°

A Assembleia Geral será convocada por simples cartas 
registadas dirigidas aos sócios com pelo menos 30 dias 

de antecedência, isto quando a lei não prescreva formali

dades especiais de comunicação. Se qualquer dos sócios 
estiver ausente da sede social a comunicação deverá ser 

feita com tempo suficiente para que possa comparecer.

ARTIGO 8.°

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per

centagem para fundos ou destinos especiais criados em 

Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor

ção das suas quotas, e em igual proporção serão,suportadas 
as perdas se as houver.

ARTIGO 9.°

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento 

de qualquer dos sócios, continuando a sua existência com o 
sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou 

interdito, devendo estes nomear um que a todos represente, 

enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 10.°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos 
demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários ea 

liquidação e partilha realizar-se-á como acordarem. Na falta 
de acordo, e se algum deles o pretender será o activo social 

licitado em bloco com obrigação do pagamento do passivo 

e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em igual

dade de condições.

ARTIGO 11.°
A sociedade reserva-se o direito de amortizar a quota de 

qualquer sócio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou 

providência cautelar.

ARTIGO 12.°

Para todas as questões emergentes do presente contrato, 

quer entre os sócios, seus herdeiros ou representantes, quer 

entre eles e a própria sociedade, fica estipulado o Foro da 

Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qualquer 

outro.

ARTIGO 13.°
Os balanços serão dados em 31 de Dezembro de cada 

ano, devendo estar aprovados até 31 de Março do ano ime

diato.

ARTIGO 14.°

Os anos sociais serão os civis e os balanços serão 

dados em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar 

a 31 de Março imediato.

ARTIGO 15.°
No omisso regularão as deliberações sociais, as dispo

sições da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, que é a Lei das 

Sociedades Comerciais e demais legislação aplicável.

(I5-1687-L02)

comercializa%25c3%25a7%25c3%25a3o.de
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Sanicombi Angola, Limitada

Certifico que, por escritura de 26 de Janeiro de 2015, 
lavrada com início a folhas 50, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 244-A, do Cartório Notarial do Guiché 
Único da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires 
da Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:

Primeiro: — Nereida Mayarí Ramos Amaral da Silva, 
casada, natural de Cuba, de nacionalidade angolana, resi
dente em Luanda, no Município de Luanda, Distrito Urbano 
da Maianga, Bairro Cassenda, Rua Unidade e Luta, Prédio 5,
2.°  andar, Apartamento 2-A, que outorga neste acto como 
mandatária de Paulo Augusto Malheiro Múrias, casado com 

^Paulete Edna Maria Martins Madeira Múrias, sob regime de 
comunhão de adquiridos, natural de Portugal, mas de nacio
nalidade angolana, residente em Luanda, no Distrito Urbano 
da Maianga, Rua Comandante Dangereux, n.° 128, e Abel 
José Jesus de Oliveira e Castro, casado com Maria Inês de 
Carvalho Rebelo de Andrade, sob regime de comunhão de 
adquiridos, natural da Ingombota, Província de Luanda, resi
dente em Luanda, no Distrito Urbano da Maianga, Bairro 
Alvalade, Rua Comandante Dangereux, n.° 128, Zona 5;

Segundo: — Isabel Cristina Custódio Antunes, divor
ciada, natural de Malanje, Província de Malanje, residente 
em Luanda, no Distrito Urbano da Samba, Bairro Talatona, 
Condomínio Cajú, Rua do Kubango, n.° M-6;

Terceiro: — Luçinda de Fátima Antunes Mangueira, 
casada com António Moreira Barroso Mangueira, sob regime 
de comunhão de adquiridos, natural de Malanje, Província 
de Malanje, residente em Luanda, no Distrito Urbano da 
Maianga, Bairro Maianga, Rua Eduardo Mondlane, 
n.° 169/171;

Uma sociedade comercial por quotas que se regerá nos 
termos constantes dos artigos seguintes.

Está conforme.
Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, em 

Luanda, aos 27 de Janeiro de 2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
SANICOMpi ANGOLA, LIMITADA 

ARTIGO l.°

A sociedade adopta a denominação de sociedade 

«Sanicombi Angola, Limitada», com sede em Luanda, 

no Largo do Lumeji, Casa n.os 11/12, Bairro Ingombota, 

Município de Luanda, Distrito Urbano da Ingombota, 
Í podendo transferi-la livremente para qualquer outro local do 

território nacional, bem como abrir filiais, sucursais, agên

cias ou outras formas de representação dentro e fora do País.

ARTIGO 2.°

A sua duração é por tempo indeterminado contando-se o 

início da sua actividade, para todos os efeitos legais, a partir 

da data da celebração da presente escritura.

ARTIGO 3.°

A sociedade tem como objecto social a prestação de 

serviços, a exploração de actividades hoteleiras, desig

nadamente restauração, panificação, cafetaria, pastelaria, 
geladaria e bar, produção e comercialização de gelados, 
formação profissional, podendo ainda dedicar-se a outras 
actividades comerciais e industriais, sempre que os sócios 
acordarem e a lei o permita.

ARTIGO 4.°

O capital social é de Kz: 150.000,00 (cento e cinquenta 
mil kwanzas), integralmente realizado em dinheiro, divi
dido e representado por quatro quotas, sendo uma no valor 
nominal de Kz: 76.500,00 (setenta e seis mil e quinhentos 
kwanzas), pertencente ao sócio Paulo Augusto Malheiro 
Múrias, uma quota no valor nominal de Kz: 13.500,00 
(treze mil e quinhentos kwanzas), pertencente ao sócio Abel 
José Jesus de Oliveira e Castro, duas quotas iguais no valor 
nominal de Kz: 30.000,00 (trinta mil kwanzas) cada uma, 
pertencentes às sócias Isabel Cristina Custódio Antunes e 
Lucinda de Fátima Antunes Mangueira, respectivamente.

ARTIGO 5.°

O capital social poderá ser aumentado por deliberação 
das sócias, e ha proporção das suas quotas, ou na forma 

como se vier a acordar.

ARTIGO 6.°

A cessão de quotas a estranhos fica dependente do con
sentimento da sociedade, à qual é sempre reservado o direito 

de preferência deferido às sócias se a sociedade dele não 

quiser fazer uso.

ARTIGO 7.°

A gerência e administração dá sociedade, em todos 
os actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passi
vamente, incumbem aos sócios Paulo Augusto Malheiro . 
Múrias, Isabel Cristina Custódio Antunes e Abel José Jesus 
de Oliveira e Castro que dispensados de caução ficam desde 
já nomeados gerentes, bastando a assinatura de dois gerentes 
para obrigar validamente a sociedade.

ARTIGO 8.°

Os gerentes nomeados poderão delegar a outro sócio/ 
pessoa estranha à sociedade parte dos seus poderes de gerên
cia, conferindo para o efeito, o referido mandato.

Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade em actos e 
contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 
como letras de favor, fiança, abonações òu actos seme
lhantes.

ARTIGO 9.°

Os lucros líquidos apurados depois de deduzidos a per

centagem legal para o fundo de reserva a quaisquer outras 

percentagens para fundos ou destinos especiais criados em 

Assembleia Geral, serão distribuídos pelas sócias na propor

ção das suas quotas bem como as perdas se as houver.

ARTIGO 10.°

A sociedade não se dissolverá por morte ou interdição de 

qualquer sócia continuando com as sobrevivas ou capazes 

e, com os herdeiros ou representantes da sócia falecida ou 

interdita, devendo este nomear um que a todos represente 

enquanto a quota se mantiver indivisa.
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ARTIGÒII.0
Dissolvida a sociedade por acordo das sócias e nos 

dentais casos legais, todos serão liquidatários e a liquidação 

e partilha, procederão como então acordarem. Na falta de 

acordo e se alguma sócia pretender, será o acíivo soçial lici

tado em globo com a obrigação do pagamento do passivo e 

adjudicado à sócia que melhor preço oferecer, em igualdade 

de condições.

ARTIGO 12.°
No omisso, regularão as deliberações sociais, as dispo

sições da Lei n.d 1/04, 13 de Fevereiro, Lei das Sociedades 

Comerciais e demais legislação aplicável.

(15-1688-L02)

SANTA IHEMBA HELENA — Consultório Médico, 

Farmácia e Prestação de Serviços, Limitada

’ “ Certifico que, por escritura de TI de Janeiro de 2015, 

lavrada com início a folha 1 do livro de notas para escrituras 

diversas n.° 245rA, do Cartório Notarial do Guiché Único da 

Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires da Costa, 

Licenciado em Direito, foi constituída entre:

Mário Ataíde Muacefo, casado, natural de Cambulo, 

Província da Lunda-Norte, ‘onde reside habitualmente, 

no Município do Cambulo, Bairro Nzagi, casa s/n,°, 

outorga neste acto como mandatário de Daniel Mulonzeno 

Pequenino, solteiro, maior, natural do Luachimo, «Província 

da Lunda-Norte, onde reside habitualmente, Bairro Dundo, 

Rua da Rádio, Casa n.° 359, Ariclene Gerson de Menezes 

Pequenino, de 1 ano de idade, natural do Chitato, Província 

da Lunda-Norte e Aldair Heldeio de Menezes Pequenino, 

de 4 anos de idade, natural da Samba, Província de Luanda e 

todos consigo conviventes;

Uma sociedade comercial de responsabilidade limitada 

que se regerá nos termos constantes dos artigos seguintes.
Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, em 

Luanda, aos 28 de Janeiro de 2015. —A ajudante principal, 

ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
SANTA IHEMBA HELENA CONSULTÓRIO 

MÉDICO, FARMÁCIA E PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS, LIMITADA

ARTIGO l.°
A sociedade adopta a denominação social de «SANTA 

IHEMBA HELENA — Consultório Médico, Farmácia 

e Prestação de Serviços, Limitada», com sede social na 

Província da Lunda-Norte, Rua da Rádio, Casa n.° 35 AC, 

Município do Dundo, Bairro Centro Urbano, podendo 

transferi-la livremente para qualquer outro local do territó

rio nacional, bem como abrir filiais, sucursais, agências ou 

outras formas de representação dentro e fora do País.

ARTIGO 2.°
A sua duração é por tempo indeterminado contando-se o 

início da sua actividade, para todos os efeitos legais, a partir 
da data da celebração da presente escritura.

ARTIGO 3.° ’

A sociedade tem como objecto social a prestação de ser
viços, consultoria, formação profissional, comércio geral a 
grosso e a retalho, serralharia, caixilharia de alumínios,avi
cultura, agro-pecuária, indústria, pesca, hotelaria e turismo, 

informática, telecomunicações, publicidade, construção civil 
e obras públicas, consultoria, exploração mineira e florestal, 
comercialização de telefones e seus acessórios, transporte 
marítimo, camionagem, agente despachante e transitários, 

cabotagem, rent-a-car, compra e venda de viaturas, novas 
ou usadas e seus acessórios, aluguer de viaturas, com ou 

sem condutor, venda e reparação de veículos automóveis, 

concessionária de material e peças separadas de transporte, 

fabricação de blocos e vigotas, medicamentos, material 

cirúrgico, gastável e hospitalar, produtos químicos e farma

cêuticos, centro médico, clínica, perfumaria, plastificação 

de documentos, venda de material de escritório e escolar, 

decorações, serigrafia, impressões, salão de cabeleireiro, 

boutique, agência de viagens, promoção e mediação imo

biliária, perfumaria, relações públicas, pastelaria, padaria, 
geladaria, panificação, representações comerciais e indus

triais, venda de gás de cozinha, desporto e recreação, vídeo 
. clube, discoteca, meios industriais, realizações de activida

des culturais e desportivas, manutenção de espaços verdes, 

segurança de bens patrimoniais, colégio, creche, educaçãoe 

cultura, escola de condução, ensino, importação e exporta
ção, saneamento básico,, fabricação e venda de gelo, cyber 

café, electricidade, podendo ainda dedicar-se a qualquer 

outro ramo do comércio ou indústria em que os sócios acor

dem e seja permitido por lei.

ARTIGO 4.°
O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas) 

integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen

tado, por duas quotas, sendo uma quota no valor nominal de 

Kz: 80.000,00 (oitenta mil kwanzas), pertencente ao sócio 

Daniel Mulonzeno Pequenino e outras duas quotas iguais 

no valor nominal de Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas) cada 

uma, pertencentes aos sócios Ariclene Gerson de Menezes 

Pequenino e Aldair Heldeio de Menezes Pequenino, respec

tivamente.

í ARTIGO 5.°

A cessão de quotas a estranhos fica dependente do con

sentimento da sociedade, à qual é sempre reservado o direito 

de preferência deferido aos sócios sç a sociedade dele não 

quiser fazer uso.

ARTIGO 6.°
1. A gerência e administração da sociedade, em todos os 

seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passi

vamente, incumbe ao sócio Daniel Mulonzeno Pequenino, 

que fica desde já nomeado gerente, com dispensa de caução, 

bastando a assinatura, do gerente para obrigar validamente 

a sociedade.
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2. O gerente poderá delegar num dos sócios ou mesmo 
em pessoa estranha à sociedade parte dos seus poderes de 
gerência, conferindo para o efeito, o respectivo mandato.

3. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos 
e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 

como, letras de favor, fiança, abonações ou actos seme

lhantes.

ARTIGO 7.°

As Assembleias Gerais serão convocadas por simples 
cartas registadas dirigidas aos sócios com pelo menos 
30 dias de antecedência, isto quando a lei não prescreva for
malidades especiais de comunicação. Se qualquer dos sócios 
estiver ausente da sede social a comunicação deverá ser feita 
com tempo suficiente para que possa comparecer.

ARTIGO 8.°

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per
centagem para fundos ou destinos especiais criados em 
Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor

ção das suas quotas, e em igual proporção serão suportadas 

as perdas se as houver.

ARTIGO 9.°

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento 

de qualquer dos sócios, continuando a sua existência com o 
sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou 

interdito, devendo estes nomear um que a todos represente, 

enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 10.°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos 

demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários e a 
liquidação e partilha verificar-se-á como acordarem. Na falta 

de acordo, e se algum deles o pretender será o activo social 

licitado em globo com obrigação do pagamento do passivo 

e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer,’ em igual

dade de condições.

ARTIGO II.0

A sociedade reserva-se o direito de amortizar a quota de 

qualquer sócio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou 

providência cautelar.

' ARTIGO 12.°

. Para todas as questões emergentes do presente contrato, quer 

entre os sócios, seus herdeiros ou representantes, quer entre eles 

e a própria sociedade, fica estipulado o Foro da Comarca da 

Lunda Norte, com expressa renúncia a qualquer outro,

ARTIGO 13.°

Os anos sociais serão os civis e os balanços serão 

dados em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar 

a 31 de Março imediato.

ARTIGO I4.°

No omisso regularão as deliberações sociais, as dispo

sições da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, que é a Lei das 

Sociedades Comerciais e demais legislação aplicável.

(15-1689-L02)

Pequenos Detalhes By Clarah (SU), Limitada

Israel Carlos de Sousa Nambi, Conservador-Adjunto da 
Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 2.a Secção 
do Guiché Único da Empresa.

Certifico que, Clara Chipuco Chassungo da Silva, casada 
com Valdir Hilário da Silva, sob o regime de comunhão de 
adquiridos, natural da Maianga, Província de Luanda, resi
dente habitualmente em Luanda, Distrito Urbano do Rangel, 
Bairro Saiotes, Rua da Diamang, Casa n.° 22, constituiu uma 
sociedade unipessoal por quotas denominada «Pequenos 
Detalhes By Clarah (SU), Limitada», registada sob o 
n.° 424/15, que se vai reger pelo disposto no documento em 
anexo.

Está conforme.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 

2.a Secção do Guiché Único da Empresa, em Luanda, 

aos 28 de Janeiro de 2015. — O ajudante, ilegíveL

ESTATUTO DA SOCIEDADE 
PEQUENOS DETALHES 

BY CLARAH (SU), LIMITADA

ARTIGO l.° 

(Denominação c sede)

A sociedade adopta a denominação social de «Pequenos 
Detalhes By Clarah (SU), Limitada», com sede social na 
Província de Luanda, Rua da Diamang, Casa n.° 22, Zona 11, 
Bairro Saiotes, Município de Luanda, Distrito Urbano do 
Rangel, podendo transferi-la livremente para qualquer outro 
local do território nacional, bem como abrir filiais, sucur
sais, agências ou outras formas de representação dentro e 
fora do País.

ARTIGO 2.° 

(Duração)

A sua duração é por tempo indeterminado contando-se o 
início da sua actividade, para todos os efeitos legais, a partir 

do respectivo registo.

ARTIGO 3.°

(Objecto)

A sociedade tem como objecto social convites de casa

mento, design gráfico, brindes de casamento, organização de 

eventos (festas infantis, casamento, formatura e conferên

cia), decoração, protocolo, design de interiores, transportes, 

marítimo, aéreo e terrestres de passageiros ou de mercado

rias, transitários, logística, prestação de serviços, hotelaria 

e turismo, comércio a grosso e a retalho, indústria, pescas, 

agro-pecuária, informática, telecomunicações, construção 

civil e obras públicas, fiscalização de obras, saneamento 

básico, modas e confecções, oficina auto, assistência téc

nica, comercialização de petróleo e lubrificantes, exploração 

de bombas de combustíveis, farmácia, centro médico, per

fumaria, agenciamento de viagens, promoção e mediação 

imobiliária, relações públicas, pastelaria e panificação, 

exploração de parques de diversões, realização de espectácu- 

los culturais, recreativos e desportivos, exploração mineira 
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e florestal, estação de serviços, representações comerciais, 

serralharia, carpintaria, venda de alumínio, cultura e ensino 

geral e profissional, segurança de bens patrimoniais, teleco

municações, instalação e manutenção de redes eléctricas e 

de telecomunicações, serviços de informática, importação e 

exportação, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo 

do comércio ou indústria em que o sócio único acorde é seja 

permitido por lei.

ARTIGO 45
(Capital)

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas) 

integralmente realizado em dinheiro, representado por uma 

quota no valor nominal de Kz: 100.000,00 (cem mil kwan

zas), pertencente à sócia-única Clara Chipuco Chassungo da 

Silva.

ARTIGO 5.° 
(Cessão de quotas)

A cessão da quota implica a saída da sócia cedente ou a 

transformação da mesma em sociedade pluripessoal.

ARTIGO 6.°
(Gerência)

A gerência e administração da sociedade, em todos os 

seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passi- 

yamente, incumbem à sócia-única, bastando a sua assinatura 

para obrigar validamente a sociedade.

1. Fica vedado à gerente obrigar a sociedade em actos e 

. contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais

como, letras de favor, fiança, abonações ou actos seme

lhantes.

2. A sócia-única poderá nomear pessoa estranha à socie

dade para assumir as ftinções de gerência.

ARTIGO 75 
(Decisões)

As decisões da sócia-única de natureza igual às delibera- z 

ções da Assembleia Geral deverão ser registadas em acta por 

ele assinadas e mantidas em livro de actas.

ARTIGO 8.° 
(Dissolução)

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedi

mento da sócia-única, continuando a sua existência com o 

sobrevivo e herdeiros ou representantes da sócia falecida ou 

interdita, devendo estes nomear um que a todos represente, 

enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 95 
(Liquidação)

A liquidação da sociedade far-se-á nos termos da LSC.

ARTIGO 10.°
(Balanços)

Os anos sociais serão os civis e os balanços serão 

dados em 31 de Dezémbro de cada ano, devendo encerrar 

a 31 de Março imediato.
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ARTIGO 11.°

(Omisso)

No omisso regularão as deliberações sociais, as disposi

ções da Lei n.° 19/12, de 11 de Junho e ainda as disposiçõesda 

Lei das Sociedades Comerciais n.° 1/04, de 13 de Fevereiro.

(15-1690-L02)

Angola Bunkering Services, Limitada

Certifico que, por escritura de 27 de Janeiro de 2015, 

lavrada com início a folhas 31, do livro de notas para escri

turas diversas n.° 387, do Cartório Notarial do Guiché Único 

da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires da 
Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:

Primeiro: — Jorge Elísio de Azevedo Sampaio da Silva 

Fernandes, solteiro, maior, natural da Ingombota, Província 
de Luanda, onde reside habitualmente, no Distrito Urbano do 
Rangel, Bairro Rangel, Rua Torre B Cidadela, Apartamento 7-C;

Segundo: — Manuel Pedro Graça, casado com Antónia 
Sousa Azevedo da Graça, sob o regime de comunhão de 
adquiridos, natural do Libolo, Província do Kwanza-Sul, 

residente habitualmente em Luanda, Município de Luanda, 

Distrito Urbano do Sambizanga, Bairro São Paulo, Rua 
Ndunduma, Casa n.° 222;

Uma sociedade comercial por quotas que se regerá nos 

termos constantes dos artigos seguintes.

Está conforme.
Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, em 

Luanda, aos 28 de Janeiro de 2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTO DA SOCIEDADE
ANGOLA BUNKERING SERVICES, LIMITADA

ARTIGO 15
A sociedade adopta a denominação social de «Angola 

Bunkering Services, Limitada», com sede social na Província 

de Luanda, Rua Comandante Dack Doy, Casa n.os 82/83, 

Bairro Azul, Distrito Urbano da Ingombota, Município de 

Luanda, podendo transferi-la livremente para qualquer outro 

local do território nacional, bem como abrir filiais, sucur

sais, agências ou outras formas de representação dentro e 

forado País.

ARTIGO 25
A sua duração é por tempo indeterminado, contando-seo 

início da sua actividade, para todos os efeitos legais, a partir 

da data da celebração da presente escritura.

ARTIGO 3.°
A sociedade tem como objecto social prestação de ser

viços em actividades petrolífera offshore, incluindo o 

abastecimento de combustíveis em alto mar, navegação 

marítima, actividades piscatória, transporte de combustíveis 

e cargas marítimas, podendo ainda dedicar-se a qualquer 

outro ramo do comércio ou indústria em que os sócios acor

dem e seja permitido por lei.

I
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ARTIGO 4.°

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas) 
integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen
tado por duas quotas, sendo uma no valor nominal 
de Kz: 50.000,00 (cinquenta mil kwanzas) cada uma, per
tencentes aos sócios Jorge Elísio de Azevedo Sampaio da 
Silva Fernandes e Manuel Pedro Graça, respectivamente.

ARTIGO 5.° -

A cessão de quotas a estranhos fica dependente do con
sentimento da sociedade, à qual é sempre reservado o direito 
de preferência, deferido aos sócios se a sociedade dele não 
quiser fazer uso.

ARTIGO 6.°

A gerência e administração da sociedade, em todos os 

seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passiva

mente, incumbem ao sócio Jorge Elísio de Azevedo Sampaio 

da Silva Fernandes, que fica desde já nomeado gerente, com 

dispensa de caução, bastando a assinatura do gerente para 

obrigar validamente a sociedade.

1. O gerente poderá delegar num dos sócios ou mesmo 

em pessoa estranha à sociedade parte dos seus poderes de 

gerência, conferindo para o efeito o respectivo mandato.

2. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos 

e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 

como letras de favor, fiança, abonações ou actos semelhantes.

ARTIGO 7.°

A Assembleia Geral será convocada por simples 

cartas registadas dirigidas aos sócios com pelo menos 

30 dias de antecedência, isto quando a lei não prescreva 
formalidades especiais de comunicação. Se qualquer 

dos sócios estiver ausente da sede social a comuni

cação deverá ser feita com tempo suficiente para que 

possa comparecer.

ARTIGO 8.°

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per

centagem para fundos ou destinos especiais criados em 

Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor

ção das suas quotas, e em igual proporção serão suportadas 

as perdas se as houver.

ARTIGO 9.°

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento 

de qualquer dos sócios, continuando a sua existência com o 

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou 

interdito, devendo estes nomear um que a todos represente, 

enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 10.°

I
 Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos 

demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários e a 

'liquidação e partilha realizar-se-á como acordarem. Na falta 
de acordo, e se algum deles o pretender será o activo social 

licitado em bloco com obrigação do pagamento do passivo 

e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em igual

dade de condições.

ARTIGO II.0

A sociedade reserva-se o direito de amortizar a quota de 
qualquer sócio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou 
providência cautelar.

ARTIGO 12°

Para todas as questões emergentes do presente contrato, 
quer entre os sócios, seus herdeiros ou representantes, quer 
entre eles e a própria sociedade, fica estipulado o Foro da 
Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qualquer 
outro.

ARTIGO 13.°

Os balanços serão dados em 31 de Dezembro de cada ano, 
devendo estar aprovado até 31 de Março do ano imediato.

ARTIGO 14°

Os anos sociais serão os civis e os balanços serão 
dados em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar o 
a 31 de Março imediato.

ARTIGO 15.°

No omisso regularão as deliberações sociais, as dispo
sições da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, que é a Lei das 
Sociedades Comerciais, e demais legislação aplicável.

(15-1692-L02)

VAMAF — Comércio e Prestação de Serviços, Limitada

Certifico que, por escritura de 27 de Janeiro de 2015, * 
lavrada com início a folhas 9 do livro de notas para escri
turas diversas h.° 245-A, do Cartório Notarial do Guiché 
Único da Empresa, a cargo do. Notário, Lúcio Alberto Pires 

da Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:

Primeiro: — Jocélio Manuel Ferreira Victoriario, sol

teiro, maior, natural da Ingombota, Província de Luanda, 
onde reside habitualmente, nõ Distrito Urbano da Maianga, 

Bairro Cassenda, Rua 12, Casa n.° 30;
Segundo: — Dário Osmane Francisco Victoriano, sol

teiro, maior, natural de Paris, França, mas de nacionalidade 

angolana, residente habitualmente em Luanda, no Distrito 

Urbano do Sambizanga, Bairro Operário, Largo Deolinda 

Rodrigues, Prédio n.° 71,4.° andar, Apartamento M;

Uma sociedade comercial por quotas que se regerá nos 

termos constantes dos artigos seguintes.

Está conforme.
CartóriG Notarial do Guiché Único da Empresa, em 

Luanda, aos 28 de Janeiro de 2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
VAMAF — COMÉRCIO E PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS, LIMITADA

ARTIGO l °

A sociedade adopta a denominação social de «VAMAF 

— Comércio e Prestação de Serviços, Limitada», com sede 

social na Província de Luanda, Rua do Condomínio Vale
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dos Pássaros, Casa n.° 67, Município de Belas, Bairro Morro 

Bento, podendo transferi-la livremente para qualquer outro 

local do território nacional, bem como abrir filiais, sucur

sais, agências ou outras formas de representação dentro e 

fora do País.

• ARTIGO 2.°
A sua duração é por tempo indeterminado contando-se o 

início da sua actividade, para todos os efeitos legais, a partir 

da data da celebração da escritura.

ARTÍGO3.0

A.sociedade tem como objecto social a prestação de ser

viços, consultoria, formação profissional, comércio geral a 

grosso e a retalho, serralharia, caixilharia de alumínios, avi

cultura, agro-pecuária, indústria, pesca, hotelaria e turismo, 

informática, telecomunicações, publicidade, construção civil 

e obras públicas, consultoria, exploração mineira e florestal, 

comercialização de telefones e seus acessórios, transporte 

marítimo, camionagem, agente despachante e transitários, 

cabotagem, rent-a-car, compra e venda de viaturas, novas 

ou usadas e seus acessórios, venda e reparação de veículos 

automóveis, concessionária de material e peças separa

das de transporte, fabricação de blocos e vigotas, material 

cirúrgico, gástável e hospitalar, produtos químicos e farma

cêuticos, centro médico, clínica, perfumaria, plastificação de 

documentos, venda de material de escritório e escolar, deco

rações, serigrafia, salão de cabeleireiro, boutique, agência 

de viagens, promoção e mediação imobiliária, perfumaria, 

relações públicas, pastelaria, geladaria, panificação, repre

sentações comerciais e industriais, venda de gás de cpzinha, 

desporto e recreação, vídeo clube, discoteca, meios indus

triais, realizações de actividades culturais e desportivas, 

manutenção de espaços verdes, segurança de bens patri

moniais, educação e cultura, escola de condução, ensino, 

importação e exportação, saneamento básico, fabricação 

e venda de gelo, cyber café, electricidade, podendo ainda . 

dedicar-se a qualquer outro ramo do comércio ou indústria 

em que os sócios acordem e seja permitido por lei.

ARTIGO 4.°
O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas) 

integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen

tado, por duas quotas, sendo uma quota no valor nominal de 

Kz: 90.000,00 (noventa mil kwanzas), pertencente ao sócio 

Jocélio Manuel Ferreira Victoriano e outra quota no valor 

nominal de Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas), pertencente ao 

sócio Dário Osmane Francisco Victoriano respectivamente.

ARTIGO 5.°
A cessão de quotas a estranhos fica dependente do con

sentimento da sociedade, à qual é sempre reservado o direito 

de preferência deferido aos sócios se a sociedade dele não 

quiser fazer uso.

ARTIGO 6.°
1. A gerência e administração da sociedade, em todos os seus 

actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passivamente,

incumbe ao sócio Jocélio Manuel Ferreira Victoriano, que fica 
desde já nomeado gerente, com dispe.nsa de caução, bastando a 

sua assinatura, para obrigar validamente a sociedade.

2. O gerente poderá delegar num dos sócios ou mesmo 
em pessoa estranha à sociedade parte dos seus poderes de

- gerência, conferindo para o efeito, o respectivo mandato. |

3. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos
e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 

como, letras de favor, fiança, abonações ou actos seme

lhantes. [

ARTIGO 7.°

As Assembleias Gerais serão convocadas por simples 
cartas registadas dirigidas aos sócios com pelo menos 

30 dias .de antecedência, isto quando a lei não prescreva for

malidades especiais de comunicação. Se qualquer dos sócios 
estiver ausente da sede social a comunicação deverá ser feita 

com tempo suficiente para que possa comparecer.

ARTIGO 8.°
Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per

centagem para fundos ou destinos especiais criados em 
Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor
ção das suas quotas, e em igual proporção serão suportadas 

as perdas se as houver.

ARTIGO 9.°

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento 

de qualquer dos sócios, continuando a sua existência como 

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou 

interdito, devendo estes nomear um que a todos represente, 

enquanto a quota se mantiver indivisa. \

ARTIGO I0.° í

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos 
demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários ea 

liquidação e partilha verificar-se-á como acordarem. Na falta | 
de acordo, e se algum deles o pretender será o activo social | 

licitado em globo com obrigação do pagamento do passivo 

e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em igual

dade de condições.

ARTIGO ll.°
A sociedade reserva-se o direito de amortizar a quota de 

qualquer sócio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou 

providência cautelar. ,

ARTIGO 12.°

Para todas as questões emergentes do presente contrato, 

quer entre os sócios, seus herdeiros ou representantes, quer 

entre eles e a própria sociedade, fica estipulado o Foro da 

Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qualquer 

outro.

ARTIGO 13.°

Os anos sociais serão os civis e os balanços serão 

dados em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar 

a 31 de Março imediato.
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ARTIGO 14.°

No omisso regularão as deliberações sociais, as dispo
sições da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, que é a Lei das 
Sociedades Comerciais e demais legislação aplicável.

(15-I693-L02)

RIVERHEAD NETWORKS — Engenharia 
e Consultoria, S. A.

Certifico que, por escritura de 29 de Dezembro de 2014, 
lavrada com início a folhas 80, do livro de notas para escritu
ras diversas n.° 383, do Cartório Notarial do Guiché Único de 

Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires da Costa, cujo 
texto integral fica depositado nesta Conservatória nos termos 
dos n.os 3, 4 e 5 do artigo 169.° da Lei n.° 1/97, foi consti
tuída uma sociedade anónima denominada, «RIVERHEAD. 
NETWORKS — Engenharia e Consultoria, S.A.», com 
sede em Luanda, no Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi, 
Condomínio Nova Vida II, Avenida Pedro de Castro Van 
Dúnem «Loy», Prédio J, 2.° andar, Apartamento n.° 303, que 
tem por objecto e capital social o estipulado nos artigos 3.° 
e 4.°, do seu estatuto, que esta sociedade se vai reger pelo 
documento complementar elaborado nos termos do artigo 8.° 
do Código do Notariado, que fica a fazer parte integrante 
desta escritura e cujo conteúdo é perfeitamente conhecido 
de todos os outorgantes.

Está conforme.
Cartório Notarial do Guiché Único de Empresa, em 

Luanda, 30 de Dezembro de 2014. — O ajudante, ilegíveL

ESTATUTO DA SOCIEDADE .
•RIVERHEAD NETWORKS — ENGENHARIA 

E CONSULTORIA, S. A.

CAPÍTULO I

Da Firma, Tipo, Sede, Duração é Objecto Social

ARTIGO l.°

(Natureza jurídica, denominação c duração)

1. Á sociedade adopta o tipo de sociedade anónima 

com a denominação de «RIVERHEAD NETWORKS — 
Engenharia e Consultoria, S. A.».

2. A sociedade durará por tempo indeterminado, e com 
início para todos os efeitos legais a partir da celebração da 

escritura pública.

ARTIGO 2.° 

(Sede social)

1. A sociedade tem a sede na Província de Luanda, 

Município de Belas, Avenida Pedro de Castro Van-Dúnen 

«Loy», Apartamento J, Casa n.° 303, Bairro Nova Vida. .

2. O Conselho de Administração poderá deliberar sobre 

a transferência ou deslocação da sede social dentro do País, 

estabelecer delegações, filiais, sucursais, agências ou outras 

formas de representação no interior e exterior do país, nos 

termos da legislação vigente.

ARTIGO 3.° 

(Objecto)

1. A sociedade tem por objecto social a prestação de ser

viços e consultoria em telecomunicações e tecnologia de 

informação, podendo em geral dedicar-se a outras activi

dades no domínio comercial e industrial, por si ou através 

da associação ou participação em sociedades, nos termos 

e amplitude permitidos por lei e mediante deliberação da 

Assembleia Geral.

2. A sociedade pode participar em agrupamentos com

plementares de empresas e, bem assim, adquirir originária 

ou subsequentemente, acções ou quotas em sociedade de 

responsabilidade limitada, que seja o objecto destas.

CAPÍTULO II

Capital Social, Acções e Obrigações

ARTIGO 4.°
(Capital social c constituição)

1. O capital social, integralmente subscrito e realizado é 
de Kz: 2.000.000,00 (dois milhões de kwanzas), dividido em 
2.000 (duas mil) acções com o valor nominal de Kz: 1.000,00 
(mil kwanzas) cada uma.

2. O capital social poderá ser elevado uma ou mais 
vezes, por deliberação da Assembleia Geral, obtido o pare
cer favorável do Conselho Fiscal, fixando aquele nos termos 
legais, as condições de subscrição, as categorias de acções 
e os direitos de preferência na subscrição das novas acções.

ARTIGO5.0

(Aumento do capital social)

1. Os aumentos de capital social que de futuro se tome 

necessários à equilibrada expansão e gestão das actividades 
da sociedade serão deliberados em Assembleia Geral.

2. Sempre que os aumentos de capital sejam realizados 

por entradas em dinheiro, os accionistas terão direito de pre
ferência na subscrição de novas acções, na proporção das 

que ao tempo possuírem, salvo se a Assembleia Geral pela 

maioria exigida no n.° 4 do artigo 15.° do presente estatuto 
deliberar limitar ou suprimir aquele direito, desde que o inte

resse social o justifique.

ARTIGO 6.°

(Representação do capital)

1. Todas acções representativas do capital social, são 
nominativas, podendo quando legalmente admissível e nos 
termos em que o seja, ser convertidas na forma escritura.

2. As acções são registadas, obrigatoriamente, no livro 
de registo de acções da sociedade.

3. Haverá títulos de 100, 500, 1000, 5000, 10.000 e múl
tiplos de 10.000 acções, mas os accionistas podem a todo o 
tempo solicitar o desdobramento ou a concentração dos títulos.

4. Os títulos são assinados por dois administradores, 
podendo as assinaturas ser por chancela, por aqueles auto
rizados.

5. As despesas de conversão das acções bem como as de 
desdobramento ou concentração de títulos corre por conta 
dos accionistas que queiram tais actos.
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ARTIGO 7.°
(Categoria de acções)

1. Quando permitido por lei e sob proposta do Conselho 

de Administração, a Assembleia Geral pode autorizar a 

sociedade a emitir acções preferenciais sem voto e, bem 

assim, acções remíveis, com ou sem voto definindo a forma 

de determinação do respectivo dividendo prioritário.

2. Nos aumentos de capital por incorporação de reser

vas poderão, quando permitido por lei e por deliberação da 

Assembleia Geral, ser emitidas acções preferenciais sem 

voto, proporcionais às acções desta categoria já existentes, a 

distribuir exclusivamente pelos titulares destas.

3. Quando permitido por lei as acções preferenciais sem 

voto podem, na sua emissão, ficar sujeitos a remissão na data 

ou prazo<jue for deliberado pela Assembleia Geral.

4. As acções remíveis sê-lo-ão pelo valor nominal ou 

com o prémio que for fixado pela Assembleia Geral.

ARTIGO 8.°
(Acções próprias)

A sociedade pode adquirir acções próprias, nas condi

ções e dentro dos limites autorizados por lei.

. . ARTIGO 9.°
(Obrigações)

1. A sociedade poderá emitir qualquer tipo de obrigações 

convertíveis em acções quando autorizada por delibera

ção da Assembleia Geral, sob proposta do Conselho de 

Administração.

2. Por deliberação do Conselho de Administração, a 

sociedade pode emitir obrigações não convertíveis em 

acções.

3. As obrigações emitidas pela sociedade podem ter qual

quer modalidade de juro ou reembolso permitidos por lei.

CAPÍTULO III

Órgãos Sociais

ARTIGO 10.°
(Enumeração e mandatos)

1. São órgãos da sociedade:

a) Assembleia Geral;

b) Conselho de Administração;

c) Conselho Fiscal.

SECÇÃO I

ARTIGO 11.° 
(Assembleia Geral)

1. A Assembleia Geral é constituída por todos os accio

nistas com direito a voto, que satisfaçam as condições 

referidas no número seguinte.

2. Só poderão participar na assembleia os titulares de 

acções averbadas em seu nome, no livro de registo de acções 

da sociedade, até quinze dias antes do dia da reunião.

3. Para os efeitos do disposto no número anterior, as 

acções deverão manter-se registadas em nome dos accio

nistas, pelo menos, até ao encerramento da reunião da 

Assembleia Geral.

4. Os accionistas sem direito a voto e os obrigacionistas 

não podem assistir as reuniões da Assembleia Geral.

5. Os membros do Conselho de Administração e do 

Conselho Fiscal deverão estar presentes nas reuniões da 

Assembleia Geral, podendo intervir nos trabalhos, apresen

tar propostas, participar nos debates.

ARTIGO 12.° 1 .
(Representação na Assembleia Geral)

1. Os accionistas que pretendem fazer-se representar nas 
Assembleias Gerais poderão fazê-lo mediante simples carta 
assinada e dirigida ao Presidente da Mesa e por este recebida 
com cinco dias de antecedência em relação ao dia designado 

para a reunião respectiva, contando que o representante seja 

membro do Conselho de Administração, cônjuges, ascen

dentes, descendente ou outro accionista com direito a voto.
2. Dentro do prazo fixado no número anterior pela mesma 

forma, as pessoas colectivas devem indicar, ao Presidente da 

Mesa, quem as representará.

3. O Presidente da Mesa pode, contudo, admitir a par

ticipação na Assembleia dos representantes não indicados 
dentro do prazo fixado nos números anteriores, quando veri

fica que isso prejudica os trabalhos da Assembleia.

ARTIGO 13.° 
(Voto c unidade dc voto)

1 .A cada grupo de 100 acções corresponde um voto.

2. Os accionistas que não possuam o número de acções 
necessárias a terem direito a voto poderão agrupar-se de 

forma a perfazê-lo, devendo designar, por acordo, um só de 
entre eles para os representar na Assembleia Geral.

ARTIGO I4.°
(Convocação da Assembleia Geral)

1. As convocatórias para as reuniões da Assembleia 

Geral devem ser feitas com antecedência mínima de 30 dias 

pelas formas prescritas por lei.

2. Sem prejuízo do disposto no número anterior os titu

lares de acções nominativas residentes no estrangeiro serão 
convocados por carta registada expedida para o endereço 

que, expressamente para esse efeito, tiverem indicado à 

sociedade, através de carta registada dirigida ao presidente 

da mesa da Assembleia Geral.

ARTIGO 15.° 
(Quórum c maiorias)

1. Em primeira data de convocação a Assembleia Geral 

não pode reunir sem estarem presentes ou representados 

accionistas titulares de acções representativas de 50% de 

capital social sejam quais forem os assuntos da ordem de 

trabalhos.

2. Em segunda convocação, a Assembleia Geral pode 

deliberar independentemente do número de accionistas pre

sentes ou representados e o capital por eles representado.

3. A Assembleia Geral delibera por maioria dos votos 

emitidos, salvo o disposto no número seguinte.
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4. As deliberações sobre a alteração do contrato de socie

dade, fusão, cisão, transformação, dissolução da sociedade, 

ou outros assuntos para os quais a lei exige a maioria quali

ficada, sem especificar devem ser aprovadas por dois terços 

dos votos emitidos, quer a assembleia reúna em primeira 

querem segunda convocação sem prejuízo do cumprimento 

de outros requisitos impostos pela legislação aplicável.

ARTIGO 16.°

(Mesa da Assembleia Geral)

1. A Mesa da Assembleia Geral é composta por um pre

sidente, um vice- presidente e por um secretário eleito pela 

Assembleia Geral e que poderão ser accionistas.

2. Os membros da Mesa são eleitos por período de 4 anos 

sendo permitido a sua reeleição.

3. Os membros da Mesa mantêm-se em efectividade de 

funções até a posse dos membros que substituirão.

ARTIGO 17.°

(Competência da Assembleia Gera!)

Compete à Assembleia Geral, designadamente:

a) Eleger os membros da Mesa da Assembleia Geral,

do Conselho de Administração e do Conselho 

Fiscal e designar os respectivos presidentes;

b) Apreciar o relatório do Conselho de Adminis

tração, discutir e votar o balanço e contas, e o 

parecer do Conselho Fiscal e deliberar sobre a 

aplicação do resultado do exercício;

c) Deliberar sobre quaisquer alterações dos estatutos

inclusive aumentos do capital social.

ARTIGO I8.°

(Reuniões da Assembleia Geral)
/ ' *

A Assembleia Geral reúne-se ordinariamente até 31 de 

Março de cada ano e extraordinariamente a pedido de um 

dos outros órgãos sociais, ou dos accionistas que represen

tem pelo menos 5% do capital social.

SECÇÃO n

Conselho de Administração

ARTIGO I9.°

(Natureza c composição)

1. A administração da sociedade é exercida por um 

Conselho de Administração, eleito pela Assembleia Geral, 

constituída por um número impar de membros, num mínimo 

de 3 e num máximo de 7 administradores dentre os accionis-
y

tas ou estranhos.
2. À Assembleia Geral fixará o número de administrado

res, na falta de deliberação expressa considera-se fixado o 

número de administradores eleitos.

3. O mandato cios administradores designados é de 

4 anos sendo permitida a sua reeleição.

4. Na falta ou impedimento definitivo de qualquer admi

nistrador proceder-se-á a cooptação de um substituto. O 

mandato do novo administrador terminará no fim do período 

para o qual o administrador substituído tenha sido eleito.

5. Os administradores designados estão dispensados de 

prestar caução nos termos da lei.

ARTIGO 20.°

(Atribuições do Conselho dc Administração)

1. Ao Conselho de Administração compete, sem prejuízo 

das demais atribuições que lhe sejam atribuídas por lei ou 

pelos presentes estatutos:

a) Gerir os negócios sociais praticando todos os actos

e operações conforme o seu objecto social;

b) Nomear a Direcção;

c) Elaborar os documentos provisionais da actividade

da sociedade e os correspondentes relatórios de 

execução;

d) Adquirir, onerar ou alienar quaisquer bens e direi

tos móveis ou imóveis sempre que o entenda 

conveniente para sociedade;

e) Decidir sobre a participação no capital de outras

sociedades;

J) Estabelecer a organização interna da sociedade e 

as normas de funcionamento intemo, contratar 

empregados, fixar os seus vencimentos, regalias 

sociais e outras prestações pecuniárias e exercer 

o correspondente poder directivo e disciplinar;

gj Representar a sociedade em juízo e fora dela activa 

e passivamente, podendo contrair obrigações, 

propor e seguir pleitos, desistir ou transigir em 

processos, comprometer-se em arbítrio, assinar 

termos de responsabilidade, cabendo-lhe os mais 

amplos poderes de gerência assim como delibe

rar sobre quaisquer assuntos da sociedade que 

não caibam na competência de outros órgãos;

h) Constituir mandatários para o exercício de actos

determinados e delegar os poderes nos seus 

membros, nos termos estatuários;

i) Exercer as demais competências que lhe sejam atri

buídas pela Assembleia Geral.

2. O Conselho de Administração estabelecerá as regras 

do seu funcionamento, por regulamento, incluindo a forma 

de suprir os impedimentos do seu presidente.

ARTIGO21’
(Presidente do Conselho dc Administração)

Compete especialmente ao Presidente do Conselho de 

Administração:

a) Representar o Conselho de Administração;

b) Convocar e dirigir as reuniões do Conselho de

Administração e coordenar a respectiva activi

dade;

c) Exercer o voto de qualidade.
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ARTIGO 22.°
(Reunião c deliberação)

1. Ò Conselho de Administração reunirá em sessão ordi

nária pelo menos uma vez em dois meses.

2. O Conselho de Administração reunirá extraordinaria

mente sempre que for convocado pelo presidente ou pela 

maioria dos seus membros.

3. As deliberações do Conselho de Administração serão 

tomadas pela maioria dos administradores presentes e devem 

constar de acta.

4. Em caso de empate nas votações o presidente ou quem 

o substituir terá voto de qualidade.

ARTIGO 23.°
(Dcfegação dc poderes e mandatários)

1. O Conselho de Administração poderá delegar numa 

comissão executiva, poderes e competências de gestão cor

rente e de representação social, exercendo este órgão com 

necessárias adaptações as atribuições do artigo 20.° do pre

sente Estatuto.

2. O Conselho de Administração poderá conferir man

datos com ou sem a faculdade de substabelecimento mesmo 

para pessoas estranhas à sociedade para o exercício dos 

poderes ou tarefas que julgue conveniente atribuir-lhes.

ARTIGO 24.°
(Forma de obrigar a sociedade)

A sociedade fica obrigada:

a) Pelo Presidente do Conselho de Administração

juntamente com qualquer dos administradores;

b) Pela assinatura de um só administrador e de um

procurador ou pela assinatura de dois procurado

res dentro dos limites da procuração conferida;

c) Pela assinatura de um só administrador agindo

dentro dos poderes que lhe tenham sido conferi

dos por deliberação do Conselho de Administra

ção consignado em acta;

d) Pela assinatura de um procurador constituído para

prática de acto certo e determinado;.

j) Nos actos de mero expediente é suficiente a assi

natura dos membros do Conselho de Adminis

tração a que tenham sido delegados poderes e 

competências de gestão corrente e de( represen

tação social ou de um procurador devidamente 

autorizado para o efeito.

ARTIGO 25.°
(Remunerações)

As remunerações e outras prestações ou benefícios com

plementares, dos membros dos órgãos sociais, serão fixados 

por uma comissão de remunerações, constituída por accio

nistas designados pela Assembleia Geral.

SECÇÃO III
Conselho Fiscal

ARTIGO 26.°
(Fiscalização da sociedade)

1. A fiscalização dos negócios sociais é exercida por um 

Conselho Fiscal composto por 3 membros sendo um deles o

presidente, ou por um Fiscal-Único no caso de ser umapes- 

soa colectiva. 1

2. Os membros do Conselho Fiscal podem ser ou não 
accionistas.

3. Os membros do Conselho Fiscal serão designados 

pela Assembleia Geral por um período de 4 anos, podendo 
ser reeleitos. A Assembleia Geral deverá designar dentre os 

membros eleitos, o presidente do órgão.

4. Um dos membros efectivos terá de ser necessaria

mente técnico de contas ou revisor oficial de contas ou 
sociedade de revisores oficiais de contas. !

5. O Conselho Fiscal exerce as funções que por lei lhe 
são acometidas.

ARTIGO 27.°
(Reunião) i

1.0 Conselho Fiscal reúne-se ordinariamente nos prazos 
estabelecidos por lei e extraordinariamente sempre que con

vocado pelo seu presidente, pela maioria dos seus membros 
ou pelo Conselho de Administração. ;

2. As deliberações do Conselho Fiscal serão tomadas por
maioria de votos e com a presença de mais metade dos mem

bros em exercício. !

3. No caso de empate nas votações, o presidente tem

voto de qualidade. t

4. Os membros do Conselho Fiscal, sempre que o jul

guem conveniente, poderão assistir às reuniões do Conselho 

de Administração sem direito de voto.

CAPÍTULO IV |

Disposições Gerais e Transitórias |

. ARTIGO 28.° f
(Ano social) j

O ano social coincide com o ano civil. |

ARTIGO 29.° j
(Aplicação dc resultados) ■

1. Os lucros líquidos apurados em cada exercício terão a

aplicação que a Assembleia Geral determinar, deduzidas as 

percentagens que por lei tenham de destinar-se à constitui

ção ou reforço de fundos de reserva legal e de garantia. í

2. Cobertura de prejuízo de exercícios anteriores.

3. Gratificações a atribuir aos trabalhadores, se disso for 

caso, segundo critério a definir çm Assembleia Geral. í

4. Reintegração ou reforço de reservas não impostas por 5 

lei ou para dividendo dos accionistas conforme for delibe- I
| 

rado em Assembleia GeraL ■

ARTIGO 30.° j
(Litígios c foro competente) |

Em caso de litígios que oponham a sociedade aos accio

nistas, seus herdeiros ou representantes, emergentes ou não 

destes estatutos, fica estipulado, para sua resolução, o Foro 

da Comarca da sede com expressa renúncia a qualquer 

outro.



JH SÉRIE — N.° 42 — DE 4 DE MARÇO DE 2015

ARTIGO 31.°

(Dissolução)

A sociedade dissolve-se mediante deliberação tomada 
em Assembleia Geral por maioria representativa de 75% do 
seu capital social, observados que sejam os condicionalis
mos legais aplicáveis.

ARTIGO 32.°

(Liquidação)

Dissolvida a sociedade, será ela liquidada em conformi
dade com as respectivas disposições legais.

ARTIGO 33.°

(Remuneração c percentagem dos lucros)

À remuneração fixa dos membros do Conselho de 

Administração poderá acrescer uma percentagem global 
dos lucros da sociedade, a deliberar peia Assembleia Geral. 
A percentagem global destinada aos administradores não 
poderá exceder 2% dos lucros líquidos de exercício.

ARTIGO 34.°
(Exercício dos cargos sociais)

1. Os titulares dos órgãos sociais são eleitos por período 
de 4 anos sendo sempre permitida a sua reeleição.

2. Os eleitos consideram-se empossados logo após a sua 
eleição, sem dependência de quaisquer outras formalidades, 
e permanecerão no exercício das suas funções até a eleição 
de quem deva substitui-los.

(15-1729-L02)

Elektroustanovka, Limitada

Certifico que, por escritura de 30 de Dezembro de 2014, 
lavrada com início a folhas 92, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 383, do Cartório Notarial do Guiché Único 

da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires da 
Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:

Primeiro: — Pedro Morais Alberto, solteiro, maior, 
natural do Cuito, Província do Bié, residente em Luanda, 
no Distrito Urbano da Maianga, Bairro Militar, Rua 
Comandante Gika, Bloco 33, 2, r/c;

Segundo: — Baba Eduardo Morais Kubango, casado 
com Ofélia da Encarnação Jacinto Cahisso Kubango, sob 
o regime de comunhão de adquiridos, natural da Maianga, 
Província de Luanda, residente em Luanda, no Distrito 
Urbano da Samba, Bairro Lar do Patriota, Casa n.° 1055;

Uma sociedade comercial por quotas que se regèrá nos 
termos constantes dos artigos seguintes.

Está conforme.
Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, em 

Luanda, 30 de Dezembro de 2014. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
ELEKTROUSTANOVKA, LIMITADA

ARTIGO l.°
(Denominação c sede)

A sociedade adopta a denominação social de 

«Elektroustanovka, Limitada», com sede social na Província 

_______________________3081.

de Luanda, Município de Belas, Bairro do Camama, Rua 8, 
Casa n.° 8, podendo transferi-la livremente para qualquer 
outro local do território nacional, bem como abrir filiais, 
sucursais, agências ou outras formas de representação den
tro e fofa do País.

ARTIGO 2.° 

(Duração)

A sua duração é por tempo indeterminado, contando-se o 
início da sua actividade, para todos os efeitos legais, a partir 
da data da celebração da escritura.

ARTIGO 3.° 

. (Objecto)

A sociedade tem como objecto social a prestação de 
serviços, electricidade, instalações eléctricas baixa, média 
e alta tensão, execução de projectos, montagens e manu

tenção, comércio geral a grosso e a retalho, consultoria, 
auditoria, gestão de empreendimentos, indústria, hotelaria 
e turismo, restauração, pescas, agro-pecuária, informática, 

telecomunicações, construção civil e obras públicas, fisca
lização de obras, saneamento básico, modas e confecções, 

transportes, marítimo, aéreo e terrestres de passageiros ou 

de mercadorias, transitários, oficina auto, salão de cabe

leireiro, botequim, assistência técnica, comercialização de 

petróleo e lubrificantes, exploração de bombas de combustí

veis, deposito de médicos, farmácia, centro médico, clínica 

geral, perfumaria, agência de viagens, promoção e media

ção imobiliária, relações públicas, pastelaria e panificação,, 

exploração de parques de diversões, realização de espectácu- 

los culturais, recreativos e desportivos, exploração mineira 

e florestal estação de serviços, representações comerciais, 

serralharia, carpintaria, venda de alumínio e sua utilização, 

cultura, educação e ensino geral segurança de bens patrimo

niais, importação e exportação, podendo ainda dedicar-se a 

qualquer outro ramo do comércio ou indústria em que os 

sócios acordem e seja permitido por lei.

ARTIGO 4.° 

(Capital)

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), 

integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen

tado por 2 (duas) quotas iguais no valor nominal 

de Kz: 50.000,00 (cinquenta mil kwanzas) cada uma, per
tencente^ aos sócios Pedro Morais Alberto e Baba Eduardo 

Morais Kubango, respectivamente.

ARTIGO 5* 

(Cessão dc quotas)

A cessão de quotas a estranhos fica dependente do con

sentimento da sociedade, à qual é sempre reservado o direito 

de preferência, deferido aos sócios se a sociedade dele não 

quiser fazer uso.
ARTIGO 6?

(Gerência)

1. A gerência e representação da sociedade, em todos os 

seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e pas
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sivamente, incumbem aos sócios, Pedro Morais Alberto e 

Baba Eduardo Morais Kubango, que fica desde já nomeados 

gerentes, com dispensa de caução, bastando 1 (uma) assina

tura dos gerentes para obrigar validamente a sociedade.

2. Ficam vedados aos gerentes obrigar a sociedade em 

actos e contratos estranhos aos negócios sociais da socie

dade, tais como letras de favor, fiança, abonações ou actos

, semelhantes.

3. Os gerentes poderão delegar mesmo a pessoas estra

nhas a sociedade parte dos seus poderes de gerência,

. conferindo para o efeito o respectivo mandato.

ARTIGO 7?
(Assembleia)

As Assembleias Gerais serão convocadas por simples 

' cartas registadas, dirigidas aos sócios com pelo menos trinta 

(30) dias de antecedência, isto quando a lei não prescreva 

formalidades especiais de comunicação. Sé qualquer dos 

sócios estiver ausente da sede social, a comunicação deverá 

ser feita com tempo suficiente para que possa comparecer.

ARTIGO 8.°
(Divisão dos lucros)

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per

centagem para fundos ou destinos especiais criados em 

Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor

ção das suas quotas, e em igual proporção serão suportadas 

as perdas se as houver.

ARTIGO 9.°
(Dissolução)

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento 

de qualquer dos sócios, continuando a sua existência com o 

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou 

interdito, devendo estes nomear um que a todos represente, 

enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 10.°
(Liquidação) 1

Dissolvida a sociedade por acordo dos 'sócios e nos 

demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários e a 

liquidação e partilha realizar-se-á como acordarem. Na falta 

de acordo, e se algum deles o pretender, será o activo social 

licitado em bloco com obrigação do pagamento do passivo 

e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em igual

dade de condições.

ARTIGÒII.0
(Preferência na amortização)

A sociedade reserva-se o direito de amortizar a quota de 

qualquer sócio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou 

providência cautelar.

ARTIGO 12.°
(Foro competente)

Para todas as questões emergentes do presente contrato, 

quer entre os sócios, seus herdeiros ou representantes, quer 

entre eles e a própria sociedade, fica estipulado o Foro da 

Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qualquer 

outro.

ARTIGO 13.°
(Balanços)

Os anos sociais serão os civis e os balanços serão 
dados em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar 
a 31 de Março imediato.

ARTIGO I4.°
(Omisso)

No omisso regularão as deliberações sociais, as dispo
sições da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, que é a Lei das 

Sociedades Comerciais, e demais legislação aplicável.

(15-1730-L02)

Fiproeng, Limitada

Certifico que, por escritura de 27 de Janeiro de 2015, | 

lavrada com início a folhas 99, do livro de notas para escritu
ras diversas n.° 17-B, do Cartório Notarial do Guiché Único 

da Empresa-Anifil, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires 
.da Costa, Licenciado em Direito, perante mim Eduardo 

Sapalo, Notário-Adjunto do referido Cartório, foi consti
tuída entre:

Primeiro: — Garcia Sorreira Paca Mafuta, solteira, 
maior, natural do Uíge, Província do Uíge, residente habi
tualmente em Luanda, Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi, 

Bairro Golf I, casa s(n.°, Zona 20;

Segundo: — Janete Amarílis Lourenço Silva Antunes, 

casada com Ricardo Guimarães de Lemos Antunes, sob 

regime de comunhão de adquiridos, natural do Sambizanga, 

Província de Luanda, residente habitualmente em Luanda, 

Distrito Urbano do Sambizanga, Bairro Miramar, Casa 
n.0SÍ5-17, Zona 7;

Uma sociedade comercial por quotas de responsabi

lidade limitada, que se regerá nos termos constantes dos 

artigos seguintes.

Está conforme.
Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa-Anifil, 

em Luanda, 28 de Janeiro de 2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 

FIPROENG, LIMITADA

CAPÍTULO I

Tipo, Denominação, Sede, Objecto e Duração

ARTIGO I.°
(Tipo e denominação)

A sociedade, constituída sob a forma de sociedade por 

quotas, adopta a denominação de «Fiproeng, Limitada».

ARTIGO 2.°
(Duração c sede)

1. A sociedade durará por tempo indeterminado e tem 

a sua sede instalada na Província de Luanda, Município de 

Belas, Bairro Benfica (Lar do Patriota), rua s/n (por trás da 

Rua dos Bancos Comerciais), casa s/n.°
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2. Por simples deliberação da Gerência, a sede social 
poderá ser transferida para outro local, dentro da República 
de Angola, e, do mesmo modo, poderá a sociedade abrir, 
transferir ou encerrar filiais, sucursais, agências ou qualquer 
outra forma de representação social, no território nacional 
ou no estrangeiro.

" 3. A sociedade considera-se domiciliada nos lugares 
onde vier a estabelecer sucursais, com relação aos negócios 
concluídos por estas.

ARTIGO 3.° 

(Objecto)

1. O objecto social consiste na execução de empreitadas 
de obras públicas e particulares, construção civil, execução 

de projectos de arquitectura e engenharia, fiscalização de 

obras de construção civil, urbanização, estudos relacionados 

com a construção civil, consultoria, auditoria, informática, 

transporte de passageiros ou de mercadorias, camionagem, 
rent-a-car, oficina auto, realização de eventos culturais, 
recreativos e desportivos, promoção, mediação, gestão e 

exploração de imóveis ou empreendimentos imobiliários 
próprios, ou alheios, incluindo a sua exploração comercial 

ou turística, importação, exportação, comércio de materiais 

de construção, comércio geral a grosso e a retalho, prestação 

de serviços e outras actividades, desde que permitidas por lei 

e aprovadas pela Gerência.

2. A sociedade pode livremente associar-se, agrupar-se 

ou concertar-se com quaisquer pessoas singulares ou colec
tivas ou outras entidades afins, bem como participar na sua 

administração e fiscalização.
3. É livremente permitida a participação da sociedade 

no capital social de outras sociedades, mesmo com objecto 

diferente do seu ou reguladas por leis especiais, ou em agru

pamentos de empresas, consórcios ou entidades de natureza 

semelhante, desde que o faça como sócia de responsabili

dade limitada.

CAPÍTULO II 

Capital Social e Quotas

ARTIGO 4.°

(Capital social)

O capital social, integralmente realizado e subscrito em 

dinheiro, é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), dividido 

e representado por 2 (duas) quotas, distribuídas da seguinte 
forma:

a) Uma quota, do valor nominal de Kz 50.000,00

(cinquenta mil kwanzas), pertencente ao sócio 

Garcia Sorreira Paca Mafuta;

b) Uma quota, do valor nominal de Kz: 50.000,00

(cinquenta mil kwanzas), pertencente ao sócio 

Janet Amarilis Lourenço Silva Antunes.
2. Ainda que fora dos casos previstos no número ante

rior, a cessão de quotas, no todo ou em parte, a título gratuito 

ou oneroso, não carece do consentimento prévio da socie
dade, nem dos demais sócios não cedentes. '
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CAPÍTULO III 
Órgãos Sociais

’ SECÇÃO I

Disposições Gerais

ARTIGO 5.°
(Órg3os sociais)

A sociedade tem os seguintes órgãos: a Assembleia Geral 

e a Gerência.

SECÇÃO ll

Assembleia Geral dc Sócios

ARTIGO 6.° 

(Competência)

A Assembleia Geral compete deliberar sobre todas as 

matérias que a lei lhe atribua, com excepção das atribuí

das pelo presente pacto social à Gerência, obrigando as 

suas deliberações, quando validamente aprovadas, todos os 

sócios e órgãos sociais.

ARTIGO 7.°

(Mesa)

A Mesa da Assembleia Geral é constituída por um presi

dente e por um secretário, eleitos em Assembleia Geral, de 

entre sócios ou não.

ARTIGO 8.°

(Convocação)

1. As Assembleias Gerais serão convocadas nos termos 

da lei.

2. A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, uma 

vez por ano, para apreciação e votação do relatório, .contas, 

aplicação de resultados e apreciação geral da administração 

da sociedade e, extraordinariamente, sempre que o seu pre

sidente a convoque, por iniciativa própria, a solicitação da 

gerência ou dos sócios que reúnam as condições legais para 

tal.

3. Na convocatória de uma Assembleia Geral pode, 

desde logo, ser fixada uma segunda data de reunião, para ó 

caso de ela não poder reunir-se na primeira data marcada, 

por falta de representação do capital social exigida, por lei 

ou. pelo pacto social, desde que entre as duas datas medeiem 

máis dé 15 dias.

ARTIGO 9.°

(Representação dos sócios)

1. Qualquer sócio pode fazer-se representar, nas reuniões 

da Assembleia Geral, por outros, sócios ou por estranhos, 

mediante carta dirigida ao Presidente da Mesa, em que iden

tifique o seu representante e indique a duração e o âmbito 

dos poderes que lhe são conferidos, ou por procuração.

2. Os incapazes e as pessoas colectivas serâo represen

tados pela pessoa a quem, legal ou voluntariamente, couber 

a respectiva representação ou por quem esta indicar, pela 

forma prevista no número anterior.
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3. No caso de contitularidade de quotas, todos os con- 

titulares, ou representantes destes, poderão participar nas 

reuniões da Assembleia Geral.

4. Os gerentes poderão estar presentes nas reuniões da 

Assembleia Geral e, mesmo que não disponham de direito

• de voto, poderão intervir nos trabalhos, apresentar propostas 

e participar nos seus debates.

ARTIGO I0.°
(Quórum)

A Assembleia Geral só poderá reunir-se e validamente 

deliberar, em geral, estando presentes ou representados 

. sócios que representem a maioria do capital social.

ARTIGO II.0
(Deliberações)

1. As deliberações de alteração do contrato e de fusão, 

cisão, transformação ou dissolução da sociedade, bem como 

a chamada de prestações suplementares, exigirão a aprova

ção por maioria de quatro quintos do capital social.

2. A aprovação de quaisquer outras deliberações, salvo 

. disposição, legal ou contratual, em sentido contrário,

requererá a maioria absoluta dos votos correspondentes à 

totalidade do capital social.

SECÇÃO'm
Gerência

ARTIGO 12.°
(Composição e deliberações)

1. A sociedade será gerida e representada, em juízo e fora 

dele, pór dois gerentes, eleitos de entre sócios ou não, dis

pensados de caução e com ou sem remuneração, de acordo 

com o que for deliberado em Assembleia Geral.

2. As deliberações da gerência serão sempre tomadas 

pela maioria dos votos dos membros presentes à reunião.

3. Os gerentes eleitos não poderão ser destituídos por 

maioria inferior àquela que os elegeu e a sua remuneração 

poderá consistir, total ou parcialmente, em participação nos 

lucros na sociedade.

4. Para efeitos do disposto no artigo 287.° da Lei das 

Sociedades Comerciais, os gerentes ficam desde já autori

zados a exercer actividade concorrente com a sociedade, 

podendo a presente autorização ser revogada no caso con

creto dà nomeação de cada um dos gerentes, em cada 

mandato.

ARTIGO 13.°
(Competência)

1. À gerência cabe deliberar sobre todos os actos de 

administração e disposição que não estejam expressamente 

reservados, pela lei ou por este pacto social, aos outros 

órgãos sociais, compelindo-lhe, nomeadamente:

a) Representar a sociedade, em juízo e fora dele;

b) Definir a orientação dos negócios sociais;

c) Adquirir, alienar, permutar ou onerar quaisquer

bens, móveis ou imóveis, da sociedade, bem 

como, proceder à alienação, oneração e locação 

de estabelecimento comercial;
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x * d) Abrir, transferir ou encerrar filiais, sucursais,agên- 

‘ cias ou qualquer outra forma de representação 

social, em território nacional ou no estrangeiro;

e) Subscrever ou adquirir participações noutras socie

dades, bem como, onerá- las ou aliená-las;

j) Confessar, desistir ou transigir, em quaisquer plei

tos judiciais, bem como, aceitar compromissos 

arbitrais;

g) Contrair empréstimos junto de instituições de cré

dito;

- h) Nomear representantes da sociedade junto de 

outras sociedades ou associações.

2. A gerência poderá constituir mandatários ou procura

dores da sociedade para a prática de determinados actos ou 

categorias de actos, atribuindo tais poderes através de pro

curação.

ARTIGO I4.°
(Formas dc obrigar)

1. A sociedade fica validamente obrigada, em todos os 

seus actos e contratos, pela assinatura dos dois gerentes ou 

de um procurador, dentro dos limites conferidos na procu

ração.
2. Fica, porém, vedado aos gerentes vincular a socie

dade em fianças, abonações, letras de favor ou em quaisquer 

outros actos ou contratos semelhantes ou estranhos aos 

negócios sociais.

CAPÍTULO IV

Exercícios Sociais, Lucros e Reservas

ARTIGO 15.°
(Exercício anual)

O exercício social coincide com o ano civil.

ARTIGO 16.°
(Lucros)

Os lucros sociais, depois de deduzida a parte destinada 

a constituir reservas obrigatórias, terão o destino que lhes 

for dado por deliberação da Assembleia Geral, sem qual

quer limitação que não seja a decorrente de disposição legal 

imperativa.

CAPÍTULO V

Dissolução e Liquidação

ARTIGO 17.°
(Casos dc dissolução)

A sociedade só se dissolverá nos termos e casos previs

tos na lei.
t

ARTIGO I8.°
(Liquidação)

Em caso de liquidação da sociedade, e salvo deliberação 

em contrário, os membros da gerência em exercício, contra 

os quais não esteja em curso ou tenha sido deliberada a ins

tauração de acção de responsabilidade, passarão a exercer as 

funções de liquidatários.
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CAPÍTULO VI 

Disposições Diversas

ARTIGO 19.°

(Mandatos c reeleição)

1. Os membros, dos órgãos sociais são eleitos por um 
período de quatro anos, sendo sempre permitida a reeleição, 

por uma ou mais vezes.
2. Os membros dos órgãos sociais consideram-se empos

sados logo que eleitos, sem dependência de quaisquer outras 

formalidades.
3. Findos os respectivos mandatos, os membros dos 

órgãos sociais permanecerão em funções até à sua efectiva 
substituição, independentemente do prazo por que tiverem 

sido designados.

ARTIGO 20.°

(Lei c Foro aplicáveis)

1. O presente pacto social rege-se pela lei da República 
de Angola.

2. Para todas as questões emergentes deste pacto social, 
quer entre os sócios ou seus representantes, quer entre eles e 
apropria sociedade, fica estipulado o Foro de Luanda, com 
renúncia expressa a qualquer outro.

ARTIGO 21.°

(Casos omissos)

Quanto ao não previsto neste pacto social aplicar-se-ão 
as normas legais aplicáveis e, em particular, as disposições 
do Código Comercial, da Lei das Sociedades Comerciais e 
legislação complementar.

ARTIGO 22.°

(Autorização)

As operações sociais poderão iniciar-se a partir de hoje, 

para o que a gerência fica, desde já, autorizada a celebrar 
quaisquer negócios jurídicos em nome da sociedade, permi- 

tindo-se-lhe, ainda, o levantamento do depósito das entradas 

para a aquisição de equipamento.

ARTIGO 23.°

(Disposições finais c transitórias)

1. A sociedade, pelo presente acto, assume os custos de 

constituição, incluindo- relacionados com o presente acto 

notarial, publicações e registo.
(14-1742-L02)

PONTO MAIS — Comércio e Indústria, Limitada

Certifico que, com início a folhas 40 do livro de notas 

para escrituras diversas n.° 992-C do 1.° Cartório Notarial 

da Comarca de Luanda, se encontra lavrada a escritura do 

teor seguinte:
Constituição da sociedade «PONTO MAIS — Comércio 

e Indústria, Limitada».

No dia 19 de Janeiro de 2015, em Luanda e no I.° Cartório 

Notarial, perante mim o referido Notário Licenciado, 

Amorbelo Vinevala Paulino Sitôngua, compareceram como 

outorgantes:

Primeiro: —Assif Anvarialy Dhananj Hassanaly, casado 
de nacionalidade portuguesa, natural de Lisboa, portador 
do Passaporte n.° M636094, emitido pelas autoridades de 
Portugal, aos 30 de Maio de 2013, com domicílio profissional 
em Luanda, Bairro Sambizanga, Rua Avenida Comandante 
Valódia 153-A, que outorga em nome e representação da 
sociedade de direito angolano denominada «EASYGEST — 

Economato, Equipamentos e Serviços, Limitada», com sede 
social em Luanda no Largo Marcelíno Dias, n.° 50,1.° andar, 
Bairro Maculusso, registada na Conservatória do Registo 
Comercial de Luanda, sob o n.° 1061-08, Contribuinte Fiscal 
n.° 5417027740;

Segundo: —Aminmahomed Ali Mamade Herji, casado 
com Yasmin Bhudarally, sob o regime de separação de 

bens, de nacionalidade portuguesa, portador do Passaporte 
n.° N054744, emitido aos 31 de Março de 2014 e da 
Autorização de Residência n.° 0004314B023, emitido pelos 
Serviços de Migração e Estrangeiros em Luanda, aos 22 de 
Abril, de 2014, residente habitualmehte em Cabinda, Bairro 
a Resistência, Rua Irmão Evaristo, casa s/n.°;

Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos menciona
dos documentos, a qualidade em que intervém e suficiência 
dos poderes do primeiro outorgante, em face dos documen

tos no fim mencionados e discriminados.

E pelos outorgantes foi dito: que, pela presente escritura, 
constituem entre a representada do primeiro outorgante e 

o segundo outorgante uma sociedade comercial de direito 
angolano denominada «PONTO MAIS — Comércio e 

Indústria, Limitada», com sede social em Luanda, na 
Reserva Industrial de Viana, Lote 57, da Zona Económica 

Especial Luanda-Bengo, Município de Viana.

Que, a referida sociedade tem por objecto social o esti

pulado no artigo 3.° dos estatutos, e possui o capital social 

do montante de Kz: 1.000.000,00 (um milhão de kwanzas), 

como referencia no artigo 4.° dos estatutos;

, Que, esta sociedade vai reger-se pelos respectivos esta

tutos que faz parte integrante desta escritura, que é, um 

documento elaborado em separado, nos termos e para os 

efeitos do n.° 2 do artigo 78.° do Código do Notariado, com 

redacção que lhe foi dada pelo artigo 55.° da Lei n.° 1/97 

de 17 de Janeiro, cujo conteúdo eles outorgantes têm per

feito conhecimento, pelo que é dispensada a sua leitura;

Assim o disseram e outorgaram.

Instruem este acto: -

a) Certificado de admissibilidade, emitido pêlo

Ficheiro Central de Denominações Sociais do 

Ministério da Justiça, aos 8 de Dezembro 

de 2014;

b) Documento complementar a que atrás se fez alusão; 

' c) Comprovativo do capital social realizado.

Em voz alta e na presença de ambos fiz a leitura desta 

escritura e a explicação do seu conteúdo, e preveni aos outor

gantes de que este acto deve ser registado no prazo 90 dias.
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DIÁRIO DA REPÚBLlq

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
PONTO MAIS — COMÉRCIO 

E INDÚSTRIA, LIMITADA
I

l.°

A sociedade adopta a denominação de «PONTO MAIS
— Comércio e Indústria, Limitada», tem a sede social na 

Reserva Industrial de Viana, Lote 57, da Zona Económica 

Especial Luanda-Bengo, Município de Viana, Província de 

Luanda, podendo transferi-la livremente para qualquer outro 

local do território nacional, bem como abrir filiais, sucur
sais, agências ou outras formas de representação dentro e 

fora do País.

2. °

A sua duração é por tempo indeterminado, contando-se o 

início da sua actividade, para todos os efeitos legais, a partir 

da data da celebração da escritura pública da sua constitui

ção.

3. °

1. A sociedade tem como objecto social a indústria de 

mobiliário, equipamento escolar e cortinas de rolo.

2. A sociedade poderá, ainda, exercer actividades comer

ciais ou industriais conexas, complementares ou subsidiárias 

da actividade principal, desde que devidamente autorizadas.

4. °

O capital social é de Kz: 1.000.000,00, (um milhão de 

kwanzas), integralmente'realizado em dinheiro, distribuído 

e representado por duas quotas, no valor nominal 

Kz: 500.000,00 (quinhentos mil kwanzas) cada uma, per

tencente, uma ao sócio Aminmahomed Ali Mamade Herji e 

outra à sócia «EASYGEST — Economato, Equipamento e 

Serviços, Limitada».

• 5.°

A cessão de quotas a estranhos fica dependente do con

sentimento da sociedade, à qual é sempre reservado o direito 

de preferência, deferido aos sócios se a sociedade dele não 

quiser fazer uso.

6.°

1. Á gerência e administração da sociedade, em todos os 

seus actòs e contratos, em juízo e fora dele, activa e passiva

mente, incumbe a dois gerentes, designados em Assembleia 

Geral, com.dispensa de caução, sendo necessárias duas assi

naturas, para a obrigar e vincular.

2.0 sócio Aminmahomed Ali Mamade Herji tem o direito 

especial de designar um dos gerentes; a sócia «EASYGEST 

— Economato, Equipamentos e Serviços, Limitada», tem o 

direito especial de designar o outro gerente. Estes direitos 

sociais são igualmente inerentes a cada uma das quotas, pelo 

que se transmitem ao seu titular, com a respectiva alienação.

3. Os gerentes não poderão delegar, todos ou parte dos 

seus poderes de gerência, em pessoa estranha à sociedade, 

mas poderão fazê-lo em outro gerente ou em qualquersócj 

da sociedade, devendo, para o efeito conferir o respecfne 

mandato, nos termos exigidos pela lei.

3. Fica vedado aos gerentes obrigarem a sociedadeç 

actos e contratos estranhos aos negócios sociais da socjj. 

dade, tais como, letras de favor, fiança, abonações ou acfc 

de natureza semelhantes ou equivalentes.

7. °

1. As Assembleias Gerais serão convocadas por simp^ 

cartas registadas, dirigidas aos sócios com pelo menosofc 

(8) dias de antecedência, isto quando a lei não prescrevafe 

malidades especiais de comunicação.

2. Se qualquer dos sócios estiver ausente da areada^ 

social, residir ou se encontrar domiciliado em outra pro

víncia ou País, a comunicação deverá ser feita com temp? 

suficiente para que possa comparecer.

3 . Qualquer sócio só se poderá fazer representar eu 

reuniões de Assembleia Geral por outro sócio, cônjrçt 

ascendente ou descendente. Para se fazer representar p» 

outra pessoa ou entidade, deverá obter prévio consentimetò 

dejodos os demais sócios.

8. °
«

A sócia «EASYGEST — Economato, Equipamentos 

e Serviços, Limitada», tem o direito especial de faza 

depender obrigatoriamente do seu voto a aprovação das .deli

berações seguintes: 1) aprovação do Plano e Orçamento;(2l 

aprovação da gama de produtos a distribuir (CARDEX);® 

aprovação de preços de aquisição dos produtos; e (3) apro- 

vaçãp de aquisição, alienação e oneração de imóveis.

9. °

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida i 

reserva legal e a percentagem para fundos oú destinos espe

ciais criados em Assembleia Geral, serão divididos peks 

sócios na proporção das suas quotas, e, em igual proporção 

serão suportadas as pedras se as houver.

10. °

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedinien» 

de qualquer dos sócios, continuando a sua existência com{ 

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido^ 

interdito, devendo estes nomear um que a todos represei 

enquanto a quota se mantiver indivisa.

11.°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios 

demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários 

liquidação e partilha verificar-se-á como acordarem. Naf$ 

de acordo, e se algum deles o pretender, será o activo soei* 

licitado em globo com obrigação do pagamento do passfa' 

e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em ig^ 

dade de condições.
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12. °

A socieda.de reserva-se o direito de amortizar a quota de 
qualquer sócio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou 
providência cautelar.

13. °

Para todas as questões emergentes do presente contrato, 
quer entre os sócios, seus herdeiros ou representantes, quer 
entre eles e a própria sociedade, fica estipulado o Foro da 
Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qualquer 

outro.

14. °

Os anos sociais serão os civis e os balanços serão 

dados em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar 
a 3I de Março do ano seguinte.

15. °

No omisso regularão as deliberações sociais e as demais 
legislação aplicável.

Está conforme.
É certidão que fiz extrair e vai conforme o original.

l.°  Cartório Notarial da Comarca de Luanda, em Luanda, 

aos 21 de Janeiro de 2015. — A Ajudante, Luzia Maria J. 
Quiteque Zamba. (15-1801 -LO 1)

DVM—Angola, Limitada

Certifico que, com início a folhas 53 do livro de notas 

para escrituras diversas n.° 989-B, do 1.° Cartório Notarial 

da Comarca de Luanda, se encontra lavrada a escritura do 
teor seguinte:

Cessão de quotas e alteração parcial do pacto social da 

sociedade comercial «DVM —Angola, Limitada».

Aos 16 de Dezembro de 2014, em Luanda, no 1.° Cartório 

Notarial da Comarca, perante mim, Amorbelo Vinevala 

Paulino Sitôngua, respectivo Notário, compareceram como 

outorgantes.
Primeiro: —Adelino da Costa, solteiro, maior, natural de 

Luanda, onde reside na Rua Beco II, Casa n.° 21-D, Zona 2, 

Bairro Kinanga, Ingombota, titular do Bilhete de Identidade 

n.° 000037845LAO 10, emitido pela Direcção Nacional de 
Identificação, aos 22 de Abril de 2010, que outorga neste 

acto na qualidade de gerente, com poderes para o acto, em 

representação das sociedades por quotas «PBA, Limitada», 

com sede em Luanda, na Rua do Kenguela Norte, casa s/n.°, 

Bairro Benfica, Lar do Patriota, Município de Belas, com o 
capital social de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), matri

culada na Conservatória do Registo Comercial de Luanda,
2.a Secção Guiché Único, sob o n.° 565-14, Contribuinte 

Fiscal n.° 5417267716, adiante abreviadamente designada 

«PBA, Limitada», e «PROTAV — Indústria Transformadora 

de Alumínio e Vidro, Limitada», com sede em Luanda, 

na Rua dp Kenguela Norte, casa s/n.°, Bairro Benfica,

Lar do Patriota, Município de Belas, com o capital social 
de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), matriculada na 
Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 2.a Secção 
Guiché Único, sob o n.° 4.077- 13, Contribuinte Fiscal 

n.° 5417258075, adiante abreviadamente designada «Protav, 
Limitada»; * • ,

Segundo: — Miguel da Conceição Rodrigues, solteiro, 
maior, natural do Lobito, Benguela, residente no Lobito, 
Casa n.° 51, Bairro do Liro, titular do Bilhete de Identidade 
n.° 004814940BA042, emitido pela Direcção Nacional de 
Identificação, aos 21 de Julho de 2010, que outorga neste 

acto em representação, com poderes para o acto, da socie
dade por quotas «Sagere, Limitada», com sede em Luanda, no 
Condomínio Belas Business, Torre Luanda, Sala Kuanhama, 
Bairro Talatona, Município de Belas, com um capital social 
de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), matriculada na 
Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 2? Secção 
Guiché Único sob o n.° 3.963-14, Contribuinte Fiscal 

n.° 5417310069 e de Blanche Amarílis dos Prazeres Camacho, 
solteira, maior, natural do Huambo, residente em Luanda, na 

Rua Rainha Ginga, n.° 169, 10.° B, Bairro Ingombota, titular 

do Bilhete de Identidade n.° 000174287H0036, emitido pela 
Direcção Nacional de Identificação, aos 27 de Janeiro de 2012;

Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos referidos 

documentos de identificação que exibiram e a qualidade e . 
suficiência dos seus poderes por documentos que no final 

menciono.

E pelo primeiro outorgante foi dito: '

Que as suas representadas são as únicas e actuais sócias 

da sociedade comercial por quotas denominada «DVM — 

Angola, Limitada», com sede em Luanda, Rua do Ifal, s/n.°, 

Bairro Cambamba, Município de Belas, com o capital social 

de Kz: 1.000.000,00 (um milhão de kwanzas), matricu

lada na Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 2.a 
Secção Guiché Único sob o ri.° 564-14, Contribuinte Fiscal 

n.° 5417267724, estando o seu capital social distribuído e 

representado em duas quotas da seguinte forma: uma quota 

com o valor nominal de Kz: 990.000,00 (novecentos e 

noventa mil kwanzas), correspondente a 99% (noventa e 

nove por cento) do capital social, pertencente à sua primeira 

representada, «PBA, Limitada», e uma .quota com o valor 

nominal de Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas), correspon

dente a 1 % (um por cento) do capital social, pertencente à 

sua segunda representada, «Protav, Limitada».

Que, por determinação da sua primeira representada, 

«PBA, Limitada», manifestada por Assembleia Geral 

de 14 de Outubro de 2014, e com a autorização da sociedade 

«DVM —Angola, Limitada» e da sua cõnsócia, manifes

tada por Assembleia Geral de 25 de Setembro de 2014, a 

sua primeira representada cede à primeira representada do 

segundo outorgante, «Sagere, Limitada», pelo respectivo 

valor nominal, já recebido e do qual dá aqui a competente 

quitação, a totalidade da sua quota com o valor nominal de 

Kz: 990.000,00 (novecentos e noventa mil kwanzas).

socieda.de
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Que, por determinação da sua segunda representada, 

«Protav, Limitada», manifestada por Assembleia Geral 

de 15 de Outubro de 2014 e com a autorização da sociedade 

«DVM —Angola, Limitada» e da sua consócia, manifestada 

por Assembleia Geral de 25 de Setembro de 2014, a sua segunda 

representada cede à segunda representada do segundo 

outorgante, Blanche Amarílis dos Prazeres Camacho, pelo 

respectivo valor nominal, já recebido e do qual dá aqui a 

competente quitação, a totalidade da sua quota com o valor 

nominal de Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas).

Pelo segundo outorgante foi dito que as suas represen

tadas aceitam, nos exactos termos exarados, as cessões das 

quotas da primeira e da segunda representada do primeiro 

outorgante.

E disse o primeiro outorgante que renúncia à gerência 

da sociedade.

E pelo segundo outorgante foi dito que as suas repre

sentadas, na qualidade de sócias e na sequência das cessões 

de quotas, alteram parcialmente o pacto social da sociedade 

«DVM —Angola, Limitada», mais propriamente os artigos 4.°, 

n.° 1,14.° e 16.°, n.° 1, que passam a ter a seguinte redacção:

DIÁRIO DAREPÚBLlc,
- -——

c) Certidão do registo comercial da «PBA, LimitaJ

d) Acta da Assembleia Geral da «PBA, Limitada»-

e) Certidão do registo comercial da «PROTAVJ
Indústria Transformadora de Alumínio e ViJ 

Limitada»;

j) Acta da Assembleia Geral da «PROTAV —W 

tria Transformadora de Alumínio e Vidro, 

tada»; ‘
g) Certidão do registo comercial da «Sagere, LiJ

tada»;e

h) Acta da Assembleia Geral da «Sagere, LimitadaJ
i) Procuração outorgada por Blanche AmarílisdosM

zeres Camacho para a inteira validade destead 

Aos outorgantes e na sua presença, fiz em voz ah 
a leitura desta escritura e a explicação do seu conteúdo] 
adverti-os, da necessidade de procederem ao registo (fel 

acto no prazo de 90 dias. [

O Notário, Amorbelo Vinevala Paulino Sitôngua.

Está conforme. >
É certidão que fiz extrair e vai conforme o original.

I.° Cartório Notarial da Comarca de Luanda, em Luandi 
aos 21 de Janeiro de 2015. — A Ajudante, Luzia MòJ 

Quiteque Zamba. (15-1806-LOIj
ARTIGO 4.°

(Capital social)

I. O capital social, integralmente realizado e subscrito 

em dinheiro é de Kz: 1.000.000,00 (um milhão de kwanzas), 

dividido por 2 (duas) quotas distribuídas da seguinte forma:.

a) Uma quota, no valor nominal de Kz: 990.000,00

(novecentos e noventa mil kwanzas), perten

cente à sócia «Sagere, Limitada»;

b) Uma quota no valor nominal de Kz: 10.000,00 (dez

mil kwanzas), pertencente à sócia Blanche Ama

rílis dos Prazeres Camacho.

2-[~]

ARTI(X) 14.»
(Composição e deliberações)

A sociedade será gerida por um ou mais geren

tes que a Assembleia Geral nomear, escolhidos de 

entre os sócios ou de pessoas estranhas -à sociedade.

ARTIGO 16.°
(Formas de obrigar)

1. A socíedadé fica validamente obrigada, em 

todos os seus actos e contratos, pela assinatura do 

gerente-único ou, tendo sido nomeada uma gerên

cia plural, de todos os gerentes.

2. [...]

Assim o disseram e outorgaram:

Instruem este acto os documentos seguintes:

a) Certidão do registo comercial da «DVM —

Angola, Limitada»; e

b) Acta da Assembleia Geral da «DVM — Angola,

Limitada»;

ALOGNA — Soluções em Serviços Gerais 

e Tecnologias, Limitada í

Certifico que, por escritura de 28 de Janeiro de 2015.1 
lavrada com início a folhas 21, do livro de notas paraescrij 
turas diversas n.° 245-A, do Cartório Notarial do Guickl 

Único da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pirai 

da Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:
Primeiro: — Edna Patrícia dos Santos, solteira, màl 

natural do Sambizanga, Província de Luanda, onde reste! 
habitualmente, no Distrito Urbano da Ingombota, Baiiral 

Ingombota; Rua Eduardo Mondlane, n.° 1; i
Segundo: — Neusa Augusta Alberto Sachipa, solteira, 

maior, natural da Ingombota, Província de Luanda, onM 

reside habitualmente, no Distrito Urbano do Rangel, Bairro! 
Nelito Soares, Avenida Hoji-ya-Henda, Bloco 17,2.° andai 

Apartamento 5; I
Uma sociedade comercial por quotas que se regerá q 

termos constantes dos artigos seguintes. j
Está conforme. !
Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa,^ 

Luanda, aos 29 de Janeiro de 2015. — O ajudante, í/egiW

PACTO SOCIAL
ALOGNA — SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS 

E TECNOLOGIAS, LIMITADA

ARTIGO l.°
(Denominação)

A sociedade adopta a denominação «ALOGNA q 
Soluções em Serviços Gerais e Tecnologias, Limitada^l 
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com sede social na Província de Luanda, Rua Quarta após 

a Gamek à Direita s/n.°, Bairro Morro Bento, Município de 

Luanda, podendo transferi-la livremente para qualquer outro 

local do território nacional, bem como abrir filiais, sucur

sais, agências ou outras formas de representação dentro e 

fora do País.

ARTIGO 2.°

(Duração)

A sua duração é por tempo indeterminado contando-se o 

início da sua actividade, para todos os efeitos legais, a partir
i

< da data da celebração da presente escritura.

ARTIGO 3.° 

(Objecto)

A sociedade tem como objecto social a prestação de 

serviços gerais no âmbito da Tecnologia da Informação e 

Comunicação (TIC), implantação de sistemas informáticos e 

dispositivos electrónicos, venda de software e licenças, equi

pamentos informáticos, suporte e assistência técnica em todos 

os domínios informáticos, importação e exportação, repre

sentação, formação, capacitação, treinamento, consultoria 

ê auditoria na área tributária, administrativa, contabilística, 

financeira, jurídica, fiscalizadora, tecnológica, compreen

dendo gestão empresarial, gestão de projectos, planeamento 

estratégico, gestão, legalização e alocação de recursos 

humanos, perícias empresariais, avaliações de activos finan

ceiros e patrimoniais, análise de viabilidade económica de 

negócios, fusões, aquisições e transformações societárias, 

planeamento fiscal-tributário, administração imobiliária, 

contratos em geral, serviços aduaneiros, palestras e seminá

rios de assuntos afins, podendo, ainda, dedicar-se a qualquer 

outro ramo do comércio ou indústria em que os sócios acor

dem e seja permitido por lei.

ARTIGO 4.° 

(Associação)

A sociedade pode associar-se a outras entidades nacio

nais ou estrangeiras, colectivas ou singulares, públicas ou 
privadas para a prossecução do objecto social a que se pro

põe.

ARTIGO 5.°

(Capital social)

O capital social é de AOA 100.000,00 (cem mil kwanzas) 

integralmente realizado em dinheiro, dividido e representado 

por duas quotas iguais no valor nominal de AOA 50.000,00 

(cinquenta mil kwanzas), ficando distribuído nas seguintes 

proporções:

1. Uma quota no valor nominal de Kz: 50.000,00 (cin

quenta mil kwanzas), pertencente à sócia Edna Patrícia dos 

Santos;

2. Uma quota no valor nominal de Kz: 50.000,00 (cin

quenta mil kwanzas), pertencente à sócia Nei Augusta 

Alberto Sachipa.

ARTIGO 6.° 

(Cessão dc quotas)

A cessão de quotas a estranhos fica dependente do con
sentimento da sociedade, à qual é sempre reservado o direito 
de preferência deferido às sócias se a sociedade dele não 

quiser fazer uso.

ARTIGO 7.°
(Gerência c administração da sociedade)

A gerência e administração da sociedade, em todos os 

seus actos e contratos, em juízo ê fora dele, activa e passi
vamente, incumbem à sócia Edna Patrícia dos Santos, que 

ficará nomeada gerente, com dispensa de caução, bastando a 

sua assinatura para obrigar validamente a sociedade.
§Único — Fica vedado à gerente obrigar a sociedade em 

actos e contratos estranhos aos negócios sociais da socie

dade, tais como, letras de favor, fiança, abonações ou actos 

semelhantes.

ARTIGO 8.°

(Das Assembleias Gerais)

As Assembleias Gerais serão convocadas por sim

ples cartas registadas dirigidas às sócias com pelo menos 

30 dias de antecedência, isto quando a lei não prescreva 

formalidades, especiais de comunicação. Se qualquer das 

sócias estiver ausente da sede social a comunicação deverá 

ser feita com tempo suficiente para que possa comparecer.

ARTIGO 9.°

(Da apuração do lucro líquido)

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per

centagem para fundos ou destinos especiais criados em 

Assembleia Geral, serão divididos pelas sócias na proporção 

das suas quotas, e em igual proporção serão suportadas as 

perdas se as houver.

ARTIGO 10.°

(Da dissolução da sociedade)

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento 
de qualquer das sócias, continuando a sua existência com a 
sobreviva e herdeiros ou representantes da sócia falecida ou 
interdita, devendo estes nomear um que a todos represente, 
.enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO* 11.°

(Da partilha)

• Dissolvida a sociedade por acordo das sócias e nos 
demais casos legais, todas as sócias serão liquidatárias e a 
liquidação e partilha realizar-se-á, como acordarem. Na falta 
de acordo, e se alguma delas o pretender será o activo social 
licitado em bloco com obrigação do pagamento do passivo e 
adjudicado à sócia que melhor preço oferecer, em igualdade 
de condições.

ARTIGO 12.°

(Amortização dc quotas)

A sociedade reserva-se o direito de amortizar a quota de 
qualquer sócia, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou 
providência cautelar.
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ARTIGO 13.° 
(Do foro)

Para todas as questões emergentes do presente contrato, 

quer entre as sócias, suas herdeiras ou representantes, quer 

entre elas e a própria sociedade, fica estipulado o Foro da 

Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qualquer 

outro.

ARTIGO 14.°
(Encerramento do balanço)

O ano social coincidirá com o ano civil e serão dados 

em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar a 3 I de 

Março imediato. Levantado o Balanço Geral da Sociedade, 

obedecidas as prescrições legais e técnicas pertinentes à 

matéria, os resultados serão divididos entre as sócias propor

cionalmente às suas respectivas quotas de capital, podendo 

os lucros, a critério das sócias, serem distribuídas ou ficarem 

em reserva na sociedade.

ARTIGO 15.° 
(Omisso)

No omisso regularão as deliberações sociais, as dispo

sições da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, que é.a Lei das 

Sociedades Comerciais e demais legislação aplicável.

ARTIGÓ 16.° 
(Exercício social)

O exercício social será encerrado no dia 31 de Dezembro 

de cada ano, quando serão levantados o balanço patrimonial, 

a demonstração do resultado do exercício, e demais demons

trações e relatórios exigidos pelas normas contábeis e pela 

legislação, cabendo às sócias na proporção de suas quotas, 

os lucros ou perdas apuradas.

Das Disposições Gerais e Transitórias

ARTIGO 17.° 
(Da sociedade)

A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar 

filial ou outra dependência, mediante alteração contratual 

assinada por todas as sócias e que sejam estas identificadas.

ARTIGO 18.°
(Dos administradores)

Os administradores declaram, sob as penas da lei, que 

não estão impedidos de exercer a administração da socie

dade, por lei especial, ou em virtude dé condenação criminal, 

ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, 

ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou 

por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, 

concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra 

sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da 

concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou 

a propriedade.

E, por se acharem assim, justos e contratados, assinam 

o presente instrumento juntamente com as testemunhas 

abaixo, em três vias de igual teor.

(J 5-1830-L02)

_________________________________ PIARIO PAREPÚBLlr

GASDURTEM — Prestação de Serviços, Limitada I

Certifico que, por escritura de 28 de Janeiro de 20]J 
lavrada com início a folhas 52, do livro de notas paraeJ 

turas diversas n.° 245-A, do Cartório Notarial do Gtó 

Único da Empresa, a cargo do Notário, Alberto PiresJ 

Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:

Primeiro: — Gaspar da Silva Duarte Tempos, soltei4 
natural do Kwanza-Norte, Província do Kwanza-Norte,d 

dente habitualmente em Malanje, no Município de Malaid 

Bairro da Catepa, casa s/n.°, Zona 1;

Segundo:.— Maria de Lurdes José Caetano, soltei 
natural do Cazengo, Província do Kwanza-Norte, resided 

habitualmente em Malanje, no Múnicípiode Malanje,Bain.r 
da Catepa, rua s/n.°, casa s/n.°;

Uma sociedade comercial por quotas que se regeráns 

termos constantes dos artigos seguintes.

Está conforme.
Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, rJ 

Luanda, aos 29 de Janeiro de 2015. — O auxiliar, í/egnel.

ESTATUTO DA SOCIEDADE ;
GASDURTEM — PRESTAÇÃO DE j

SERVIÇOS, LIMITADA í

ARTIGO I.°
s A sociedade adopta a denominação social de «GASDUK® 

— Prestação de Serviços, Limitada», com sede social w 

zProvíncia de Malanje, rua e casa s/n.°, Zona 4, Bairro 

Catepa, Município de Malanje, podendo transferi-la H 

mente para qualquer outro local do território nacional,tel 

como abrir filiais, sucursais, agências ou outras formasá 

representação dentro e fora do País.

ARTIGO 2.° í
A sua duração é por tempo indeterminado contando-R 

início da sua actividade, para todos os efeitos legais, a p$| 

da data da celebração da presente escritura. 1

ARTIGO 3.° [

A sociedade tem como objecto social, prestação de tfj 
viços de contabilidade, auditoria, consultoria, centro 4 
formação profissional, prestação de serviços, comM 

geral, a grosso e a retalho, agricultura e pecuária, indús^l 

pesca, hotelaria e turismo, restauração, snack bar, iiR 
mática, telecomunicações, publicidade, construção civil, 

obras públicas, consultoria, exploração mineira e floresci 

comercialização de telefones e seus acessórios, transm 
marítimo, camionagem, agente despachante e transitári^l 

cabotagem, rent-a-car, táxi, transportes de mercadortòl 

de passageiros, compra e venda de viaturas, fabricação^1 
blocos e vigotas, comercialização de combustíveis e W 

ficantes, exploração de bombas de combustíveis e esm 
de serviço, comercialização de medicamentos maie^
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cirúrgico, gastável e hospitalar, produtos químicos e farma
cêuticos, centro medico, clínica, perfumaria, plastificação 
de documentos, venda de material de escritório e escolar, 
decorações, serigrafia, impressões, .salão de cabeleireiro, 
boutique, agência de viagens, gestão, promoção e media
ção imobiliária, perfumaria, relações públicas, geladaria, 
panificação, representações comerciais e industriais, venda 
de gás de cozinha, desporto e recreação, vídeo clube, disco
teca, meios industriais, realizações de actividades culturais 
e desportivas, manutenção de espaços verdes, segurança 
de bens patrimoniais, colégio, creche, educação e cultura, 

escola de condução, ensino, saneamento básico, fabrica
ção e venda de gelo, cyber café, electricidade, importação 
eexportação, exercício de operações petrolíferas que inclui 
a pesquisa, desenvolvimento e produção, exercício de 
actividades de formação, organização de seminários e con
ferências, consultoria e representação de companhias e na 

prestação de serviços de apoio às actividades petrolíferas, 
marketing, HSE, consultoria e prestação de serviços aero
náuticos e navais, treino e ensino aeronáutico, manutenção' 

e reparação aeronáutica e naval, indústria, armazenagem, 
comercialização e distribuição de produtos petrolíferos refi

nados e. lubrificantes a grosso e a retalho, a exploração e 

gestão de depósitos de combustíveis e lubrificantes, de pro
dutos petrolíferos refinados para os mercados nacionais 

e internacional e, erh geral, importação, comercialização 

e montagem de equipamentos para sistemas públicos de 
abastecimento de água e electricidade, transporte ferroviá

rio e marítimo de produtos petrolíferos e lubrificantes, bem 

como de quaisquer outras cargas relacionadas ou não com a 
indústria petrolífera, projectos de engenharia de segurança, 

engenharia ambiental e consultoria, recolha e transporte de 

‘ resíduos sólidos e urbanos, recolha e transporte de resíduos 

tóxicos e perigosos, recolha e transporte de resíduos indus
triais, recolha e transporte e resíduos hospitalares, centrais 

de transferências de resíduos sólidos urbanos e industriais, 

engenharia e arquitectura, empreitadas de obras públicas e 

' privadas, reparações, promoção e intermediação imobiliária, 

montagem de elementos pré-fabricados, venda de equipa

mentos, máquinas e ferramentas para construção civil, apoio 

técnico, concepção, execução e reparação de sistemas dé 
abastecimento de água e de redes de esgotos, serviço de 

suporte técnico de tecnologia de formação, fornecimento de 

mão de obra especializada, serviço de recepção e protocolo, 

exploração mineira, prestação de serviços de montagens ez 

manutenção dos equipamentos, empreitadas de construção 

civil e obras públicas, venda de equipamentos dos serviços 

de segurança privada, prestação de serviços de segurança 

privada, importação e comercialização de medicamentos, 

produtos hospitalares, equipamentos laboratoriais diver

sos, fabrico e distribuição de medicamentos, restauração, 

casinos, oficina auto, oficina de frio, fiscalização de obras 

públicas, venda e assistência a viaturas, comercialização de 

material de construção, peças sobressalentes, representações 

comerciais e industriais, Serralharia, carpintaria, marcena
ria, importação e exportação, podendo ainda dedicar-se a 
qualquer outro ramo do comércio ou indústria em que os 
sócios acordem e seja permitido por lei.

ARTIGO 4.°

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas) 
integraímente realizado em dinheiro, dividido e representado 

por duas quotas iguais no valor nominal de Kz: 50.000,00 . 

(cinquenta mil kwanzas) cada uma, pertencentes aos sócios, 

Gaspar da Silva Duarte Tempos e Maria de Lurdes José 

Caetano, respectivamente.

ARTIGO 5.°

A cessão de quotas a estranhos fica dependente do con
sentimento da sociedade, à qual é sempre reservado o direito 
de preferência deferido aos sócios se a sociedade dele não 

quiser fazer uso.

ARTIGO 6.°

A gerência e administração da sociedade, em todos os 

seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passiva

mente, incumbem ao sócio Gaspar da Silva Duarte Tempos, 

que fica desde já nomeado gerente, com dispensa de caução, 

bastando a assinatura do gerente para obrigar validamente a 

sociedade.

1. O gerente poderá delegar num dos sócios ou mesmo 

em pessoa estranha à sociedade parte dos seus poderes de 

gerência, conferindo para o efeito, o respectivo mandato.

2. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos 

e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 

como, letras de favor, fiança, abonações ou actos semelhantes.

ARTIGO 7.°

A Assembleia Geral será convocada por simples cartas 

registadas dirigidas aos sócios com pelo menos 30 dias 

de antecedência, isto quando a lei não prescreva formali

dades especiais de comunicação. Se qualquer dos sócios 

estiver ausente da sede social a comunicação deverá ser 

feita com tempo suficiente para que possa comparecer.

ARTIGO 8.°

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per

centagem para fundos ou destinos especiais criados em 

Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor

ção das suas quotas, e em igual proporção serão suportadas 

as perdas se as houver.

ARTIGO 9.°

•A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento 

de qualquer dos sócios, continuando a sua existência com o 

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou 

interdito, devendo estes nomear um que a todos represente, 

enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 10.°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos 
demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários e a 
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liquidação e partilha realizar-se-á como acordarem. Na falta 

de acordo, e se algum deles o pretender será o activo social 

licitado em bloco com obrigação do paganiento do passivo 

e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em igual

dade de condições.

ARTIGO 11.°
A sociedade reserva-se o direito de amortizar a quota de 

qualquer sócio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou 

. providência cautelar.

ARTIGO 12.°
Para todas as questões emergentes do presente contrato, 

quer entre os sócios, seus herdeiros ou representantes, quer 

entre eles e a própria sociedade, fica estipulado o Foro da 

Comarca de Malanje, com expressa renúncia a.qualquer outro.

ARTIGO 13.° .
Os balanços serão dados em 31 de Dezembro de cada ano, 

devendo estar aprovados até 31 de Março do ano imediato.

ARTIGO 14.°
Os anos sociais serão os civis e os balanços serão 

dados em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar 

a 31 de Março imediato.

ARTIGO 15.°
No omisso regularão as deliberações sociais, as dispo

sições da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, que é a Lei das 

Sociedades Comerciais e demais legislação aplicável.

(15-1838-L02)

Gcare, Limitada

Cessão de quotas, admissão de novo sócio e alteração 

parcial do pacto social da sociedade «Gcare, Limitada».

Certifico que, por escritura de 23 de Janeiro de 2015, 

lavrada com início a folhas 33, do livro de notas para escri

turas diversas n.° 244-A, do Cartório Notarial do Guiché 
Único da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires 

da Costa, compareceram como outorgantes:

Primeiro: — Márcio Valmik Almeida de Oliveira, sol

teiro, maior, natural da Maianga, Província de Luanda, onde 

reside habitualmente, no Município de Luanda, Distrito 

Urbano da Maianga, Bairro Alvalade, Rua Comandante 

Dangereux, Casa n.° 77, que outorga neste acto como man
datário das sociedades «FORSAÚDE — Labalimentar 

' (ANGOLA), Limitada», com sede em Luanda, no Município 

de Belas, Bairro Morro Bento, Avenida 21 de Janeiro, 

Condomínio das Mangueirinhas e «CONFRASILVAS — 

Construção Civil, S.A.», com sede em Luanda, no Município 

de Luanda, Distrito Urbano da Samba, Bairro Morro Bento, 

Avenida 21 de Janeiro, Condomínio das Mangueirinhas, 

Anexo;

Segundo: — Romulo Filipe Alves Branco, solteiro, 

maior, natural de Tomar, Portugal, de nacionalidade ango

lana, residente habitualmente em Luanda, no Município de 

Luanda, Distrito Urbano do Rangel, Bairro Marçal, Rua da 

DIÁRIO DAREPÚBLiç.

Jacó, Casa n.° 5-M A-57-A, que outorga neste acto em rep^ 
sentação do sócio Gonçalo Daniel Alves Branco, sol^ 
maior, natural de Tomar, Portugal, de nacionalidade^ 

lana, residente habitualmente em Luanda, no Município^ 
Luanda, Distrito Urbano do Rangel, Bairro MarçalrRua£ 

Jacó, Casa n.° 5-MA-57-A;

Declaram os mesmos;

Que, as representadas do primeiro outorgante eore^. 

sentado do segundo outorgante são os únicos e aciij> 

sócios da sociedade comercial por quotas denomii^ 

«GCARE, Limitada», com sede em Luanda, no Munity 
de Luanda, Distrito Urbano do Rangel, Bairro Mar^ 

Travessa Comandante Aires de Orneias, casa s/n.°, cot 
tituída por escritura datada de 27 de Março de 2011 
lavrada com início a folha 18 do livro de notas paraesti 

turas diversas n.° 302, alterada por escritura datada del 
de Julho de 2014, lavrada com início a folhas l,dofe 
de notas para escrituras diversas n.° 212-A, deste Cartfà 

Notarial, registadá na Conservatória do Registo Comera 
de Luanda, 2.a Secção do Guiché Único sob o n.° 944-li 

titular do Número de Identificação Fiscal 5417210391 
com o capital social de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzs' 

integral mente realizado em dinheiro, dividido e represe? 
tado por 3 (três) quotas, sendo a primeira no valor nomim 

de Kz: 70.000,00 (setenta mil kwanzas), pertencente! 
sócia «FORSAÚDE — Labalimentar (Angola), Limitadb 
a segunda no valor nominal de Kz: 20.000,00 (vinted 
kwanzas), pertencente à sócia «CONFRASILVAS- 

Construção Civil, S. A.», e a terceira no valor nominalá 
Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas), pertencente ao sôs 

Gonçalo Daniel Alves Branco;

Que, pela presente escritura e conforme deliberado# 
Assembleia Geral datada de 25 de Novembro de 20U 
conforme acta que no fim menciono e arquivo, o p 

meiro outorgante no uso dos poderes à si conferife 

divide a quota da sua primeira representada «FORSAÚK 

— Labalimentar (Angola), Limitada», no vali 
nominal de Kz: 70.000,00 (setenta mil kwanzas),* 

duas novas quotas, sendo uma quota no valor nominal® 

Kz: 40.000,00 (quarenta mil kwanzas) que cede ao represe: 
tado do segundo outorgante Gonçalo Daniel Alves Branco* 

outra quota no valor nominal, de Kz: 30.000,00 (trinta^ 
kwanzas) que cede ao segundo outorgante Rómulo W 

Alves Branco, pelQ seu respectivo valor nominal, valor tf 

já recebido pela sua representada, que aqui lhe dá a resp' 
tiva quitação, apartando-se deste modo definitivamente* 

sociedade, nada mais tendo dela a reclamar;

Acto continuo, cede ainda a totalidade da quota da$> 

segunda representada «CONFRASILVAS — ConsW 

Civil, S. A.» ao'segundo outorgante, pelo seu respecti'* 

valor nominal, valor este já recebido pela sua representa^ 

que aqui lhe dá a respectiva quitação, apartando-se dtf 

modo definitivamente da sociedade, nada mais tendo 

a reclamar;
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Que a sociedade, prescinde do seu direito de preferência 
ao abrigo do artigo 5.° do pacto social, dando o seu consenti
mento e admite o segundo outorgante como sócio;

Em função dos actos praticados altera-se a redacção do 
artigo 4.° do pacto social que passa a ser a seguinte:

ARTIGO 4.°

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil 
kwanzas), integralmente realizado em dinheiro, 
dividido e representado por 2 (duas) quotas 
iguais no valor nominal de Kz: 50.000,00 
(cinquenta mil kwanzas) cada uma, pertencentes 
aos sócios Gonçalo Daniel Alves Branco e Rómulo 
Filipe Alves Branco, respectivamente.

Declaram ainda os mesmos que mantém-se firmes e 

válidas todas as demais disposições do pacto social, não 
alteradas.pela presente escritura.

Assim o disseram e outorgaram.
Está conforme.
Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, em 

Luanda, aos 29 de Janeiro de 2015. — O ajudante, ilegível.

(15-1840-L02)

MIX — Pharma, S. A.

Certifico que, por escritura de 22 de Dezembro de 2014, 

lavrada com início a folhas 9, do livro de notas para escri

turas diversas n.° 239-A, do Cartório Notarial do Guiché 
Único de Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto 

Pires, da Costa, cujo texto integral fica depositado nesta 

Conservatória nos termos dos n.os 3, 4 e 5 do artigo 169.° da- 
Lei n.° 1/97, foi constituída uma sociedade anónima deno

minada, «MIX — Pharma, S. A.», com sede em Luanda, no 

Município de Belas, Estrada do Benfica, Shopping Galerias 

Benfica, que tem por objecto e capital social o estipulado 

nos artigos 4.° e 7.° do seu estatuto, que esta sociedade se vai 

reger pelo documento complementar elaborado nos termos 
do artigo 8.° do Código do Notariado, que fica a fazer parte 
integrante desta escritura e cujo conteúdo é perfeitamente 

conhecido de todos os outorgantes.

Está conforme.
Cartório Notarial do Guiché Único de Empresa, em 

Luanda, 23 de Dezembro de 2014. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
MIX —PHARMA, S.A.

CAPÍTULO 1 

Firma, Sede, Objecto e Duração

ARTIGO l.°

(Firma)

É constituída uma sociedade anónima com a firma «MIX 

Pharma, S. A.».

ARTIGO 2? 
(Sede)

A sede fica instalada no Shopping Galerias Benfica, 

Estrada do Benfica, Município de Belas Luanda, podendo 

a administração desloca-la livremente dentro da mesma 

Província.

ARTIGO 3.°

(Formas locais c representação)

A criação ou extinção de formas locais de representação 

não depende de deliberação dos sócios, mas fica sujeita ao 

parecer do Conselho de Administração ainda que se visar o 

estrangeiro.

ARTIGO 4.° 

(Objecto)

A sociedade tem por objecto a compra e venda de produtos 

farmacêuticos, preparação de.manipulados, compra, venda e 

revenda de produtos químicos e outras substâncias de uso 

medicinal, compra e venda de especialidades farmacêuticas, 

calçados, dermocosméticos, consumíveis médico-hospita

lares, meios e ou agentes auxiliares e ou complementares 

de diagnóstico, medicamentos homeopáticos, fitossanitá- 

rios, nutrição, cosmética, perfumaria, esteticista, produtos 

destinados à higiene, profilaxia, puericultura, ortopedia e ' 

próteses, cosméticos e perfumes, bem como a sua comer

cialização em espaços comerciais próprios destinados a esse 

fim e ou a terceiros. A sociedade tem também por objecto a 

importação e exportação de produtos, bem como de equipa

mentos necessários ao cumprimento do seu objecto social.

ARTIGO 5.° 

(Participação)

A sociedade poderá participar em agrupamentos com
plementares de empresas, bem como em sociedades com 

objecto diferente, ou regulada por lei especial, e enclusiva- 

mente como sócia de responsabilidade ilimitada, mas neste 

último caso quer as com deliberação da Assembleia Geral.

ARTIGO 6.°

(Duração)

A sociedade durara por tempo indeterminado. .

CAPÍTULO II 

Capital, Acções e Obrigações

ARTIGO 7.° 

(Capital social)

O capital social é de Kz: 2.000.000,00 (dois milhões de 

kwanzas), representado por 2000 (duas mil) acções do valor 

nominal de Kz: 1.000,00 (mil kwanzas) cada uma, integral

mente subscrito e realizado em dinheiro. •

ARTIGO 8.° 

(Acções)

As acções poderão ser nominativas ou ao portador, sendo 

ao portador as pertencentes aos accionistas.
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ARTIGO 9.°
(Títulos)

Haverá títulos de um, cinco, dez e vinte acções, devendo 

ser entregues aos fundadores no prazo de dois meses a con

tar do registo do contrato social.

ARTIGO 10.°
(Obrigações)

A emissão de obrigações fica expressamente autori

zada, mesmo na forma escriturai, cabendo a deliberação à 

Assembleia Geral. ,

CAPÍTULO III 

Órgãos Sociais

§1.° Disposições Gerais

ARTIGO 11.°
(Estrutura)

A sociedade adopta a estrutura orgânica da Assembl.éia 

Geral, Conselho de Administração e Conselho Fiscal.

§Único: — Conselho de Administração

a) O Conselho de Administração é composto por um

número impar de membros efectivos, sendo um 

deles Presidente;

b) O Conselho de Administração pode nomear uma

Direcção Executiva, composta por um ou mais 

membros, a quem poderá delegar poderes;

c) Os poderes da direcção extinguir-se-ão com os do

delegante.

ARTIGO I2.°
(Eleição e designação)

a) O mandato dos órgãos sociais tem a duração de

três anos;

b) O revisor oficial de contas será designado em

Assembleia Geral, pelo período de três anos, 

coincidindo sempre com o mandato da adminis

tração.

ARTIGO 13.°
(Reeleição)

É permitida a reeleição por uma e mais vezes, mantendo-se 

os titulares em funções até a eleição dos seus sucessores inde

pendentemente do prazo por que tiverem sido designados.

ARTIGO I4.°
(Remuneração)

A Assembleia Geral estabelecerá a remuneração para 

todos os órgãos sociais, mediante a proposta da administra

ção.

ARTIGO 15.°
(Forma de obrigar)

1. A sociedade fica obrigada pela assinatura de dois 

administradores, sendo sempre obrigatória a assinatura do 

seu presidente;

2. Os actos de mero expediente poderão ser assinados 

por qualquer funcionário.

___________________________________ DIÁRIO DA REPÚBiJ

§ 2.° ^ssembleia Geral

ARTIGO 16.° í
(Constituição) |

A Assembleia Geral é constituída por todos os accionJ 

tas e as suas deliberações, quando tomadas nos termosdaU 

e do contrato, são obrigatórias para todos. !

§Único: —A Mesa da Assembleia Geral é compostapd 
um presidente e um secretário, eleitos de três em três anU 

podendo ser reelegíveis por uma ou mais vezes, manteid 

-se os titulares em funções até a eleição dos seus sucessod' 

independentemente do prazo porque tiverem sido desigd 

dos. „ !

ARTIGO 17.° • I

(Convocação) ' i

A convocação far-se-á com a antecedência necessáriil 
para que entre a publicação e a data marcada decorram pd 

menos trinta e cinco dias. j

ARTIGO 18.° |
(Mesa da Assembleia) I

A Mesa da Assembleia Geral poderá ser presidida pa 

accionistas ou pessoa estranha à sociedade. ■

ARTIGO 19.° !

(Participação)

A participação na assembleia será proibida aos obriga-l 

cionistas e a dos accionistas dependerá do seu anúncioel 
do depósito das acções na sede social com antecedênciaà 

cinco dias. * «

ARTIGO 20.° í
(Deliberações)

1. As deliberações sociais são tomadas por maioria sim
ples dos votos emitidos na Assembleia, salvo quando alei» 

o presente contrato dispuserem diferentemente. í
2. Para que a Assembleia Geral esteja regulamentei 

• constituída, em primeira convocação, è necessário que
accionistas presentes ou representados sejam titulares (kl 

pelo menos, cinquenta e um por cento do capital social.

3. É necessário o vóto favorável de pelo menos ses
senta por cento do capital da sociedade, para aprovação & 

seguintes assuntos: |

a) Aumento de capital social; |
b) Alteração do objecto social e demais alteraçõesaM

estatutos da sociedade; j

c) Nomeação da administração; !

d) Nomeação do Fiscal-Único; |

e) Aquisição e alienação de qualquer bem móvel$1

imóvel cujo valor seja superior à metade* 

capital social; |

j) Aprovação do plano orçamental anual, sob a pH 

posta do Conselho de Administração;

g) Celebração de contratos de leasing, locação 

ceira e factoring ou qualquer outro tipo leg^ 

mente admissível de financiamento;



3095nI sÉRIE — N.° 42 — DE 4 DE MARÇO DE 2015

' h) Avais, fianças e subscrição de letras comerciais em 

nome da sociedade;
i) Participação em sociedades seja qual for o seu

objecto;
j) Cessão das acções nominativas, cabendo à socie

dade, em primeiro lugar, e depois, aos restantes 
accionistas na proporção do capital subscrito, 
o direito de preferência, a exercer nos termos 
legais. No caso da não venda totalidade das 
acções haverá um leilão entre os accionistas, 
antes da venda a terceiros.

ARTIGO 21.° 

(Representação)

A representação voluntária dos accionistas acreditar-se- 
-á por carta dirigida ao Presidente da Mesa, com assinatura 
reconhecida presencialmente, entregue na sede com cinco 
dias de antecedência.

ARTIGO 22.° 

(Votos)

Corresponderá um voto a cada duas acções, não podendo 
o acionista votar nas deliberações em que exista conflito de 
interesses entre ele e a sociedade.

§3.° Conselho de Administração

ARTIGO 23.° 

(Competências)

1. Compete à administração o exercício de todos os 
poderes de gestão e representação da sociedade, em juízo e 
fora dele, activa e passivamente.

2. Entre os poderes da administração compreende-se, 
dentro dos limites impostos pelos estatutos da sociedade, 

nomeadamente, e para além daqueles outros que são atribuí
dos por lei, os de:

(i) Adquirir, alienar e onerar quaisquer direitos e bens 

móveis, designadamente viaturas;

b) Adquirir, alienar e onerar quaisquer bens imóveis;
c) Confessar, desistir ou transigir em quaisquer pro

cessos judiciais;
d) Participação em sociedades e participar na sua

constituição, em ambos os casos independénte- 
mente do seu objecto social, celebrar acordos ou 
contratos de cooperação e associação com outras 
empresas e participar em agrupamentos comple
mentares de empresas e consórcios;

e) Celebrar contratos de Leasing mobiliário, lea
sing imobiliário, celebrar contratos de mutuo, 
podendo oferecer o património em hipoteca 
como garantia de quaisquer operações de finan
ciamento junto de particulares, instituições ban-. 
cárias ou outras instituições financeiras;

J) Aplicar disponíveis da sociedade; conforme o inte
resse e as conveniências desta;

g) Financiar ou prestar garantias a sociedades parti
cipadas ou associadas, ou nas quais á sociedade 
tenha interesses que justifiquem tais financia
mentos ou prestação dé garantia;

h) Nomear mandatários ou procuradores.

§ 4.° Conselho Fiscal

ARTIGO 24.°
(Composição do órgão fiscal)

1. A fiscalização da sociedade será exercida por um 
Conselho Fiscal, composto de dois membros efectivos, e um 
suplente que será um revisor oficial de contas ou sociedade 
de revisores oficiais de contas, eleitos em Assembleia Geral 
pelo período de dois anos, reelegíveis uma ou mais vezes.

2. Os membros do Conselho Fiscal poderão ser pessoas 
exteriores ao corpo accionista da sociedade.

3. A Assembleia Geral que eleger o Conselho Fiscal desig
nará o respectivo presidente de entre os membros efectivos.

ARTIGO 25.° ’

(Atribuições do Conselho Fiscal)

1. Ao fiscal compete fiscalizar a administração da socie
dade e cumprir as demais atribuições constantes da lei ou 
dos presentes estatutos.

2. O Presidente do Conselho Fiscal assistirá a todas as 
reuniões do Conselho de Administração, competindo-lhe, 
designadamente, emitir pareceres quanto à alienação e one
ração de bens imóveis, bem como quanto à prestação de 
cauções e garantias pessoais ou reais pela sociedade.

ARTIGO 26.°

(Reuniões do Conselho Fiscal)

O Conselho Fiscal reúne, ordinariamente, uma vez por 
trimestre ou sempre que for convocado por ele ou pelo 

Conselho de Administração.

CAPÍTULO IV 

Lucros e Reservas

ARTIGO 27.°

(Reserva legal)

A reserva legal será destinada uma décima parte dos 

lucros da sociedade, até a concorrência do capital social.

ARTIGO 28.°

(Reserva contratual)

Será constituída uma reserva destinada a aquisição de 
participações sociais, atribuindo-se-lhe dez por cento dos 

lucros de exercício até perfazer metade do capital.

ARTIGO 29.°

(Lucros)

Os lucros remanescentes serão atribuídos as acções, des

contada a participação da direcção conforme o que tiver sido 

deliberado pela Assembleia Geral nos termos deste contrato.

ARTIGO 30.°

(Adiantamentos)

Fica autorizada a distribuição de adiantamentos sobre lucros 

no decurso do exercício, até ao máximo permitido por lei.

CAPÍTULO V .

Transformação, Dissolução e Liquidação

ARTIGO 31.° 

(Transformação)

Fica proibida a transformação da sociedade, salvo apro

vação por 80% (oitenta por cento) do capital social.
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ARTIGO 32.°
(Dissolução)

A sociedade dissolver-se-á na data em que se completar 

o prazo convencionado ou, antes dessa data, se os sócios o 

deliberarem por maioria de quatro quintos dos votos corres

pondentes ao capita! social.

ARTIGO 33.°
* (Liquidação)

A* liquidação será concluída no prazo de um ano, adju

dicando-se todo o activo e passivo ao accionista que mais 

oferecer, contanto que preceda acordo escrito de todos os 

credores da sociedade.

ARTIGO 34.°
(Liquidatário)

Será liquidatário o Presidente do Conselho de Administração 

que estiver em funções a data da dissolução, com poderes 

para alienar globalmente a terceiros o património social no 

caso de o mesmo não interessar a nenhum accionista.

CAPÍTULO VI

Disposições Transitórias

ARTIGO 35.° 
(Nomeações)

Ficam desde já nomeados, para o priméiro mandato:

Conselho de Administração:

Presidente: Inácio Vicente Henriques

Vogal: Eufrásio Patrício Jacques da Costa

Vogal: António Tita Curimona

Mesa da Assembleia Geral:

Presidente: Fernando Manuel Seixas Araújo

Secretário: Gisela Esperança José Baptista Quaresma 

Lima

Conselho Fiscal:

Presidente: Francisco Pedro Faustino

Secretário: Agostinho Quizanga Bande

ARTIGO 36.° 
(Autorização)

A sociedade começa imediatamente a funcionar, pelo 

que o administrador praticará.desde já em seu nome quais

quer actos e negócios jurídicos no âmbito do objecto social, 

podendo levantar da soma depositada as quantias que forem 

necessárias para pagar as despesas de constituição, escri

tura, publicações e registo ou de aquisição de equipamentos 

e acessórios industriais.

ARTIGO 37.°
(Despesas de constituição)

As despesas de constituição serão suportadas pela socie

dade.

(15-1841-L02)

_______________ DIÁRIO DA REPÚBUç,

Escola de Condução 3NZ, Limitada

Certifico que, por escritura de 18 de Dezembro de201' 

lavrada com início a'folhas 73, do livro de notas paraescrí 
turas diversas n.° 382, do Cartório Notarial do Guiché Úfe. 

da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires^ 
Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:

Primeiro: — José Nzau, solteiro, maior, natural $ 
Cabinda, Província de Cabinda, residente em Luanda,r( 

Distrito Urbano da Maianga, Bairro Morro Bento, Rua£ 
Coca Cola, Casa n.° 49;

Segundo: — Elísio José Nzau, casado com Lígia daSfe 
Capha Nzau, sob o regime de comunhão de adquiridos,na& 

ral da Maianga,'Província de Luanda, residente em Luani 

Maianga, Bairro Morro BenJ.o, Rua Coca Cola, Casan’^

Terceiro: — Adilson José Nzau, casado com fc 

Coimbra Mendonça Nzau, sob o regime de comunhàoíi’ 

adquiridos, natural da Ingombota, Província de Luandi 

residente em Luanda, no Município do Cacuaco, Bafe 

Cacuaco, Rua do Kifangondo, casa s/n.°;

Uma sociedade comercial por quotas que se regeráns 

termos constantes dos artigos seguintes.

Está conforme.

Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, te 

Luanda, 18 de Dezembro de 2014. — O ajudante, ilegível

ESTATUTO DA SOCIEDADE 
ESCOLA DE CONDUÇÃO 3NZ, LIMITADA

ARTIGO l.°
A sociedade adopta a denominação social de «Escolaà 

Condução 3NZ, Limitada», com sede social na Provínciaá 
Luanda, Rua 16, Casa n.° 235, Município de Luanda, Bafe 

Mártires do • Kifangondo, Distrito Urbano da Maiangi 
podendo transferi-la livremente para qualquer outro irf 

território nacional, bem como abrir filiais, sucursais,agên

cias ou outras formas de representação dentro e fora do

ARTIGO 2.°
A sua duração é por tempo indeterminado, contando^ 

início da sua actividade, para todos os efeitos legais,ap$ 

da data da celebração da presente escritura.

ARTIGO 3.°

A sociedade tem como objecto social a escola 
condução, prestação de serviços, consultoria, formação 

fissional, comércio geral a grosso e a retalho, serralhan* 

jcaixilharia de alumínios, avicultura, agro-pecuária, indúsU* 

pesca, hotelaria e turismo, informática, telecomunica^ 

publicidade, construção civil e obras públicas, consulto^ 

exploração mineira e florestal, comercialização de telefo^ 

e seus acessórios, transporte marítimo, camionagem, ag^ 

despachante e transitários, cabotagem, rent-a-car, $ 

pra e venda de viaturas, novas ou usadas e seus acessóri^ 

aluguer de viaturas, com ou sem condutor, venda e rep^ 
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çào de veículos automóveis, concessionária de material e 

peças separadas de transporte, fabricação de blocos e vigo

tas, medicamentos, material cirúrgico, gastável e hospitalar, 

produtos químicos e farmacêuticos, centro médico, clínica, 

perfumaria, plastificação de documentos, venda de material 

de escritório e escolar, decorações, serigrafia, impressões, 

salão de cabeleireiro, boutique, agência de viagens, promo

ção e mediação imobiliária, perfumaria, relações públicas, 

pastelaria, geladaria, panificação, representações comerciais 

e industriais^ venda de gás de cozinha, desporto e recrea

ção, vídeo clube, discoteca, meios industriais, realizações de 

actividades culturais e desportivas, manutenção de espaços 

verdes, segurança de bens patrimoniais, jardim-de-infan- 

cia, educação e cultura, ensino, importação e exportação, 

saneamento básico, fabricação e venda de gelo, cyber café, 

electricidade, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro 

ramo do comércio ou indústria em que os sócios acordem e 

seja permitido por lei.

ARTIGO 4.°

0 capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), 

integralmente realizado em dinheiro, dividido e repre

sentado por 3 (três) quotas, sendo I (uma) quota no valor 

nominal de Kz: 50.000,00 (cinquenta mil kwanzas), perten

centes ao sócio José Nzau e outras 2 (duas) quotas iguais no 
valor nominal de Kz: 25.000,00 (vinte e.cinco mil kwanzas), 

cada uma, pertencentes aos sócios Adilson José Nzau, Elísio 

José Nzau, respectivamente.

ARTIGO 5.°

A cessão de quotas a estranhos fica dependente do con

sentimento da sociedade, à qual é sempre reservado o direito t 
de preferência, deferido aos sócios se a sociedade dele não 

quiser fazer uso.

ARTIGO 6.°

1. A gerência e administração da sociedade, em todos os 

seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passiva

mente, incumbe ao sócio Elísio José Nzau, que fica desde já 

nomeado gerente, com dispensà de caução, bastando a sua 

assinatura, para obrigar validamente a sociedade.

2. O gerente poderá delegar num dos sócios ou mesmo 

em pessoa estranha à sociedade parte dos seus poderes de 

gerência, conferindo para o efeito o respectivo mandato.

3. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos 

e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 

como letras de favor, fiança, abonações ou actos semelhantes.

ARTIGO 7.°

As Assembleias Gerais serão convocadas por simples 

cartas registadas, dirigidas aos sócios com pelo menos 

30 (trinta) dias de antecedência, isto quando a lei não pres

creva formalidades especiais de comunicação. Se qualquer 

dos sócios estiver ausente da sede social, a comunicação 

deverá ser feita com tempo suficiehte para que possa com

parecer.

ARTIGO 8.°

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per

centagem para fundos ou destinos especiais criados em 

Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor

ção das suas quotas, e em igual proporção serão suportadas 

as perdas se as houver.
■ i

ARTIGO 9.°

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento 

de qualquer dos sócios, continuando a sua existência com o 

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou 

interdito, devendo estes nomear um que a todos represente, 

enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 10.°

. Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos 

demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários e a 

liquidação e. parti lha verificar-se-á como acordarem. Na falta 

de acordo, e. se algum deles o pretender será o activo social 

licitado em globo com obrigação do pagamento do passivo 

e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em igual

dade de condições.

ARTIGO 11.°

A sociedade reserva-se o direito de amortizar a quota de 
qualquer sócio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou 

providência cautelar.

ARTIGO 12.°

Para todas as questões emergentes do presente contrato, 

quer entre os sócios, seus herdeiros ou representantes, quer 

entre eles e a própria sociedade, fica estipulado o Foro da 

Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qualquer 

outro.

ARTIGO 13.°

Os anos sociais serão os civis e os balanços serão 

dados em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar 

a 31 de Março imediato.

ARTIGO 14.°

No omisso regularão as deliberações sociais, as dispo

sições da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, que é a Lei das 

Sociedades Comerciais, e demais legislação aplicável.

(15-1842-L02)

Alegroupz, Limitada
X

Certifico quê, por escritura de 29 de Janeiro de 2015, 

lavrada com início a folhas 71, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 387, do Cartório Notarial do Guiché Único 

da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires da 

Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:

Sérgio Benedito António Alexandre, solteiro, maior, 

natural do Soyo, Província do Zaire, residente em Luanda, 

no Distrito Urbano da Samba, Bairro Samba, Casa n.° 9, que 

outorga neste acto por si e en) nome e representação de sua 
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filha menor, Joseane Felícia Jorge Alexandre, de 4 anos de 

idade, natural de Luanda, e consigo convivente;

Uma sociedade comercial por quotas que se regerá nos 

termos constantes dos artigos seguintes.

Está conforme.
Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, em 

Luanda, 29 de Janeiro de 2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 

ALEGROUPZ, LIMITADA 

ARTIGO l.°
A sociedade adopta a denominação social de «Alegroupz, 

Limitada», com sede social na Província de Luanda, Distrito 

Urbano e Bairro da Samba, Rua Direita da Samba, casa 

s/n.°, ao lado da Administração Distrital da Samba, podendo 

transferi-la livremente para qualquer outro local do territó

rio nacional, bem como abrir filiais, sucursais, agências ou 

outras formas de representação dentro e fora do País.

ARTIGO 2.°

A sua duração é por tempo indeterminado, contando-se o 

início da sua actividade, para todos os efeitos legais, a partir 

da data da celebração da escritura.

ARTIGO 3.°
A sociedade tem como objecto social a prestação de ser

viços, consultoria, formação .profissional, comércio geral a 

grosso e a retalho, serralharia, caixilharia de alumínios, avi

cultura, agro-pecuária, indústria, pesca, hotelaria e turismo, 

informática, telecomunicações, publicidade, construção civil 

e obras públicas, consultoria, exploração mineira e florestal, 

comercialização de telefones e seus acessórios, transporte 

marítimo, camionagem, agente despachante e transitários, 

cabotagem, rent-a-car, compra e venda de viaturas, novas 

ou usadas e seus acessórios, aluguer de viaturas, com ou 

sem condutor, venda e reparação de veículos automóveis, 

concessionária de material e peças separadas de transporte, 

fabricação de blocos e vigotas, medicamentos, material 

cirúrgico, gastável e hospitalar, produtos químicos e farma

cêuticos, centro médico, clínica, perfumaria, plastificação 

de documentos, venda de material de -escritório e escolar, 

decorações, serigrafia, impressões, salão de cabeleireiro, 

boutique, agência de viagens, promoção e mediação imo

biliária, perfumaria, relações públicas, pastelaria, padaria, 

geladaria, panificação, representações comerciais e indus

triais, venda de gás de cozinha, desporto e recreação, vídeo 

clube, discoteca, meios industriais, realizações de activida

des culturais e desportivas, manutenção de espaços verdes, 

segurança de bens patrimoniais, colégio, creche, educação e 

cultura, escola de condução, ensino, importação e exporta

ção, saneamento básico, fabricação e venda de gelo, cyber 

café, electricidade, podendo ainda dedicar-se a qualquer 

outro ramo do comércio ou indústria em que os sócios acor

dem e seja permitido por lei.

ARTIGO 4.°
O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanz^ 

integralmente realizado em dinheiro, dividido e represeni# 
por 2 (duas) quotas, sendo 1 (uma) quota no valor non^ 
de Kz: 85.000,00 (oitenta e cinco mil kwanzas), pertence» 
ao sócio, Sérgio Benedito António Alexandre e a outraqi# 
no valor nominal de Kz: 15.000,00 (quinze mil kwanzgj, 
pertencente à sócia, Joseane Felícia Jorge Alexandre,^ 
pectivamente.

ARTIGO 5.°
A cessão de quotas a estranhos fica dependente do 

sentimento da sociedade, à qual é sempre reservado o dii^ 
de preferência, deferido aos sócios se a sociedade deleoj 
quiser fazer uso.

ARTIGO 6.°

1. A gerência e administração da sociedade, em todoss 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e pi? 

sivamente, incumbe ao sócio Sérgio Benedito Antóni: 

Alexandre, que fica desde já nomeado gerente, com dispens 
de caução, bastando a sua assinatura, para obrigar vaB 

mente a sociedade.

2. O gerente poderá delegar num dos sócios ou mesE 

em pessoa estranha à sociedade parte dos seus poderesê 
gerência, conferindo para o efeito o respectivo mandato. !

3. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em acis 
e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade,lè 
como letras de favor, fiança, abonações ou actos semelham

ARTIGO 7.° 8
As Assembleias Gerais serão convocadas por simptei 

cartas registadas, dirigidas aos sócios com pelomení 
30 (trinta) dias de antecedência, isto quando a lei nàoprd 

creva formalidades especiais de comunicação. Se qualqrf 

dos sócios estiver ausente da sede social, a comunicaçJ 

deverá ser feita com tempo suficiente para que possacoul 

parecer. i

ARTIGO 8.° !

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzidaap 

centagem para fundos ou destinos especiais criados h 

Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na proq 
ção das suas quotas, e em igual proporção serão suportai 
as perdas se as houver. * í

ARTIGO 9.°
A sociedade não se dissolverá por morte ou impedinrt 

de qualquer dos sócios, continuando a sua existência cor 
sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido^ 

interdito, devendo estes nomear um que a todos represemH 

enquanto a quota se mantiver indivisa. I

ARTIGO 10.°
Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e 

demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários*1 

liquidação e partilha verificar-se-á como acordarem. Na$ 

de acordo, e se algum deles o pretender, será o activo 

licitado em globo com obrigação do pagamento do pas$" 

e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em 

dade de condições.
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ARTIGÒII.0

A sociedade reserva-se o direito de amortizar a quota de 
qualquer sócio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou 

providência cautelar.

ARTIGO I2.°

Para todas as questões emergentes do presente contrato, 
quer entre os sócios, seus herdeiros ou representantes, quer 
entre eles e a própria sociedade, fica estipulado o Foro da 

Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qualquer outro.

ARTIGO 13.°

Os anos sociais serão os civis e os balanços serão 
dados em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar 
a 31 de Março imediato.

ARTIGO 14.°

No omisso regularão as deliberações sociais, as dispo
sições da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, que é a Lei das 
Sociedades Comerciais, e demais legislação aplicável.

(15-1850-L02)

Costa Libre (Angola), Limitada

Certifico que, por escritura de 29 de Janeiro de 2015, 
lavrada com início a folhas 73, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 387, do Cartório Notarial do Guiché Único 

da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires da 
Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:

Primeiro: — Daniel Mateus Manuel, casado com Teresa 
Manuel Adriano Serafim Manuel, sob o regime de separa-, 
ção de bens, natural do Kilamba.Kiaxi, Província de Luanda, 
onde reside habitualmente, no Distrito Urbano da Maianga, 
Bairro Cassenda, Rua Unidade e Luta, Casa n.° 75;

Segundo: — Ana Carla Neto Manuel, solteira, maior, 
natural do Cazenga, Província de Luanda, onde reside habi
tualmente, no Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi, Bairro 
Kapolo 1, casa s/n.°, Zona 20;

Uma sociedade comercial por quotas de responsabi
lidade limitada, que se regerá nos termos constantes dos' 
artigos seguintes.

Está conforme.
Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, em 

Luanda, 29 de Janeiro de 2015. — O ajudante, ilegível..

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
COSTA LIBRE (ANGOLA), LIMITADA

ARTIGO l.° 

(Denominação c sede)

A sociedade adopta a denominação de «Costa Libre 

(Angola), Limitada», tem a sua sede social em Luanda, 

Bairro Cassenda, Rua Unidade e Luta, Casa n.° 75, Distrito 

Urbano da Maianga, Município de Luanda, podendo trans

feri-la livremente para qualquer outro local do território 

nacional, bem como abrir filiais, sucursais, agências ou 

outras formas de representação dentro e fora do País.

. ARTIGO 2.° 

(Duração)

A duração da sociedade é por tempo indeterminado, con- 
tando-se o seu início para todos os efeitos legais, a partir da 
data da celebração da escritura.

ARTIGO 3.° , 
(Objecto)

O seu objecto social é o exercício do comércio geral, a 
grosso e a retalho, panificação e pastelaria, agro-pecuária, 
pesca, turismo e hotelaria, transportes, prestação de serviço, 
indústria, construção civil, farmácia, transitário, logística, 
importação e exportação, educação e ensino, podendo ainda 
dedicar-se a qualquer outro ramo do comércio ou indústria, 

em que os sócios acordem e seja permitida por lei.

ARTIGO 4.°

(Capital)

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), 

integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen
tado por 2 (duas) quotas assim distribuídas: uma no valor 
nominal de Kz: 80.000,00 (oitenta mil kwanzas), perten
cente ao sócio Daniel Mateus Manuel e outra quota no valor 
de Kz: 20.000.00 (vinte mil kwanzas), pertencente à sócia 

Ana Carla Neto Manuel.

ARTIGO 5.° • 

(Cessão por quotas)

A cessão de quotas a estranhos fica dependente do con

sentimentos da sociedade, à qual è sempre reservado o 

direito de preferência, diferido aos sócios se a so.ciedade 

dele não quiser fazer uso.

• ARTIGO 6.° 

(Gerência)

A gerência e administração-da sociedade, em todos os 
actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passivamente, 

incumbem ao sócio Daniel Mateus Manuel, que fica desde já 

nomeado gerente, com dispensa de caução, bastando a sua 

assinatura, para obrigar validamente a sociedade.

1. Fica vedado à gerência obrigar a sociedade em actos 

e contratos estranhos aos negócios sociais.da sociedade, tais 

como, fianças, abonações, letras de favor ou actos seme

lhantes.

ARTIGO 7°

(Assembleia)

As Assembleias Gerais serão convocadas por simples 

cartas registadas, dirigidas aos sócios com pelo menos trinta 

(30) dias de antecedência, isto quando a lei não prescreva 

formalidades especiais de comunicação. Se qualquer dos 

sócios estiver ausente da sede social, a comunicação deverá 

ser feita com o tempo suficiente para que possa comparecer.

ARTIGO 8.°

(Divisão dos lucros)

- Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per

centagem legal para ò fundo de reserva e quaisquer outras 

percentagens para fundos ou destinos especiais criados em 
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Assembleia Geral, serão repartidos pelos sócios na propor

ção das suas quotas e em igual proporção, serão suportadas 

as perdas, se as houver.

ARTIGO 9.°
(Dissolução)

A sociedade não se dissolverá por morte ou interdição 

de qualquer dos sócios, continuando com os sobrevivos ou 

capazes, e os herdeiros ou representantes do sócio falecido 

ou interdito, devendo estes, nomear um que a todos repre

sente enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 10.° 
(Liquidação)

Dissolvida a sociedade, por acordo dos sócios e nos 

demais casos legais, todos serão liquidatários e a liquida

ção e partilha realizar-se-á. Na falta de acordo e se algum 

dos sócios o pretender, será o activo sociallicitado em globo, 

com obrigação do pagamento do passivo e adjudicado ao 

sócio que melhor preço oferecer, em igualdade de condições.

ARTIGO II.0
(Preferência na amortização)

A sociedade reservà-se o direito de amortizar a quota de 

qualquer sócio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou 

providência cautelar.

•’ ARTIGO 12.°
(Foro competente)

Para todas as questões emergentes deste contrato, quer 

entre os sócios, seus herdeiros ou representantes, quer entre 

eles e a própria sociedade, fica estipulado o Foro da Comarca 

de Luanda, com expressa renúncia a qualquer outro.

ARTIGO 13.°
(Balanços)

Os anos sociais serão os civis e os balanços serão 

dados em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar 

a 31 de Março imediato.

ARTIGO 14.°
(Omisso)

No omisso regularão as disposições da Lei n.° 1/04, 

de 13 de Fevereiro, que é a Lei das Sociedades Comerciais, 

e demais legislação aplicável.

(15-1851-L02).

Socie-Sermac, Limitada

Certifico que, por escritura de 29 de Janeiro de 2015, 

lavrada com início a folhas 77, dó livro de notas para escri

turas diversas n.° 387-A, do Cartório Notarial do Guiché 

Único da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto pires 

da Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entré:

Primeiro: — Bento André Sermão, solteiro, maior, 

natural de Malanje, Província de Malanje, onde reside habi

tualmente, no Município de Malanje, Bairro Azul, Rua 

Bento Roma, Casa n.° 20;

DIÁRIO DAREPÚBL1(

Segundo: — Correia Andre Teca Sermão, solteiro,^ 

natural de Malanje, Província de Malanje, onde reside^ 

tualmente, no Município de Malanje, Bairro Ritondo,^ 

casa, s/n.°, de Fevereiro de 2; -

Uma sociedade comercial por quotas de respoi^ 
lidade limitada, que se regerá oos termos constantes^ 
artigos seguintes.

Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa,» 
Luanda, aos 29 de Janeiro de 2015. — A Ajudante Pri^j 

Lourdes Mingas Kativa.

ESTATUTO DA SOCIEDADE 

SOCIE-SERMAC, LIMITADA

ARTIGO l.°

A sociedade adopta a denominação social de «Sor * 
-Sermac, Limitada», com sede social na Provínciaj! 

Malanje, Rua Quizanga, casa s/n.°, Bairro Quizanga,Municç 
de Malanje, podendo transferi-la livremente paraqiialíp 
outro local dò território nacional, bem como abrir filiú 
sucursais, agências ou outras formas de representaçãofc 

tro e fora do País.

ARTIGO 2.°

A sua duração é por tempo indeterminado, contando-» 
início da sua actividade, para todos os efeitos legais,apí 

da data da celebração da presente escritura. x

ARTIGO 3.°

A sociedade tem como objecto social a prestaçàoõ 
serviços laboratoriais, farmacêuticos, centro médico, tó 

máticos, comércio a grosso e a retalho, importação 
exportação, cultura e ensino geral, agro-pecuária, tó 

ria e turismo, telecomunicações, construção civil eote 

publicas, saneamento básico, compra e venda de morê 

modas e confecções, transportes terrestre de passageitosí 
de mercadorias, comercialização de combustíveis e tf 

cantes, exploração de bombas de combustíveis, estacão* 
serviço, perfumaria, pastelaria e panificadora, serralham5 

carpintaria, segurança de bens patrimoniais, podendo aio* 
dedicar-se a qualquer outro ramo do comércio ou inW 

em que os sócios acordem e seja permitido por lei.

ARTIGO 4.°
O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwan£ 

integralmente realizado em dinheiro, dividido e representa 
por (2) quotas, iguais no valor nominal de Kz: 50.0R 
(cinquenta mil kwanzas) cada uma, pertencentes aoss$ 

Bento André Sermão e Correia André Teca Sermão, res?' 

tivamente.

ARTIGO 5.°
A cessão de quotas a estranhos fica dependente'do 

sentimento da sociedade, à qual é sempre reservado o 

de preferência, deferido aos sócios se à sociedade dele0 

quiser fazer uso.
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ARTIGO 6.°

A gerência e administração da sociedade, em todos os 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passi- 
vamente, incumbem ao sócio Correia André Teca Sermão, 
que fica desde já nomeado gerente, com dispensa de caução, 
bastando a assinatura do gerente para obrigar validamente a 
sociedade.

1. O gerente poderá delegar num dos sócios ou mesmo 
em pessoa estranha à sociedade parte dos seus poderes de 
gerência, conferindo para o efeito o respectivo mandato.

2. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos 
e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 
como letras de favor, fiança, abonações ou actos seme
lhantes.

ARTIGO 7.°

A Assembleia Geral será convocada por simples car
tas registadas, dirigidas aos sócios com pelo menos 
30 (trinta) dias de antecedência, isto quando a lei não 
prescreva formalidades especiais de comunicação. Se 
qualquer dos sócios estiver ausente da sede social, a 
comunicação deverá ser feita com tempo suficiente para 
que possa comparecer.

ARTIGO 8.°

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per
centagem para fundos ou destinos especiais criados em 
Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor
ção das suas quotas, e em igual proporção serão suportadas 
as perdas se as houver.

ARTIGO 9.°

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento 
de qualquer dos sócios, continuando a sua existência com o 
sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou 
interdito, devendo estes nomear um que a todos represente, 
enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 10.°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos 
demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários e a 
liquidação e partilha realizar-se-á como acordarem. Na falta 
de acordo, e se algum deles o pretender, será o activo social 
licitado em bloco com obrigação do pagamento do passivo 
e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em igual
dade de condições.

ARTIGO 11°

■ A sociedade reserva-se o direito de amortizar a quota de 

qualquer sócio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou ‘ 

providência cautelar.

ARTIGO 12.°

Para todas as questões emergentes do presente contrato, 

quer entre os sócios, seus herdeiros ou representantes, quer 
entre eles e a própria sociedade, fica estipulado o Foro da 

Comarca de Malanje, com expressa 'renúncia a qualquer 

outro.

ARTIGO 13.°

Os balanços serão dados em 31 de Dezembro de cada 
ano, devendo estar aprovado até 31 de Março do ano’ ime

diato.

/

ARTIGO 14.°

Os anos sociais serão os civis e os balanços serão 
dados em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar 
a 31 de Março imediato.

ARTIGO 15.°

No omisso regularão as deliberações sociais, as dispo
sições da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, que é a Lei das 
Sociedades Comerciais, e demais legislação aplicável..

(15-1861-L02)

Cosama, Limitada

Certifico que, por escritura de 19 de Janeiro de 2015, 

lavrada com início a folhas 70, do livro de notas para escri

turas diversas n.° 245-A, do Cartório Notarial do Guiché 
Único da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires 

da Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:

Primeiro: — Joaquim Avelino Artur, solteiro, maior, 

natural de Caconda, Província da Huíla, residente habi

tualmente em Luanda, no Distrito Urbano de Viana, Bairro 

Viana II, Rua D, Casa n.° 12;

Segundo: — Lídia Cristina Mateus Fernandes, solteira, 

maior, natural do Lubango, Província da Huíla, residente 

habitualmente em Luanda, no Distrito Urbano de Viana, 

Bairro Zango Zero/Bloco 3;

Terceiro: — Mauro Ernesto Mariano Pedro, solteiro, 

maior, natural do Lobito, Província de Benguela, residente 

habitualmente em Luanda, no Distrito Urbano de Viana, 

Bairro Viana, Rua da Madeira, casa s/n.°;

Uma sociedade comercial por quotas que se regerá nos - 

termos constantes dos artigos seguintes.

Está conforme.
Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, em 

Luanda 30 de Janeiro de 2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTO DA SOCIEDADE 
COSAMA, LIMITADA

ARTIGO l.°

A sociedade, constituída sob a forma de sociedade por 

quotas, adopta a denominação de «Cosama, Limitada», 

com sede social em Luanda, Rua Sezinando Marques, 

n.° 1, 8.° andar esquerdo, Município de Luanda, Província 

de Luanda, Bairro e Distrito Urbano da Maianga, podendo 

transferi-la livremente para qualquer outro local do territó

rio .nacional, bem como abrir filiais, sucursais, agências ou 

outras formas de representação dentro e fora do País.

ARTIGO 2.°

A sua duração é por tempo indeterminado, contando-se o 

início da sua actividade, para todos efeitos legais, a partir da 

data da celebração da presente escritura.
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ARTIGO 3.°
A sociedade tem como objecto social a indústria trans

formadora, comércio geral, a grosso e a retalho, construção 

civil, prestação de serviços, exploração de inertes, mate
riais de construção, agro-pecuária, consultoria, importação e 

exportação, fiscalização de obras de construção civil, trans

porte, hotelaria e turismo, assistência técnica, podendo ainda 

dedicar-se a qualquer outro ramo do comércio ou indústria 

em que os sócios acordem e seja permitido por lei. é livre

mente permitida a participação da sociedade no capital social 

de outras sociedades, mesmo com objecto diferente do seu 

ou reguladas por leis especiais, ou em agrupamentos de 

empresas, consórcios ou entidades de natureza semelhante, 

desde que o faça como sócia de responsabilidade limitada.

ARTIGO 4.°
O capital social é de Kz: 105,000,0.0 (cento e cinco mil 

kwanzas), integralmente, realizado ém dinheiro, dividido e 

representado por 3 (três) quotas iguais no valor nominal de 

Kz: 35.000,00 (trinta e cinco mil kwanzas) cada uma, per

tencentes aos sócios Mauro Ernesto Mariano Pedro, Lídia 

Cristina Mateus Fernandes e Joaquim Avelino Artur, respec- 

•tivamente.

ARTIGO 5.°
1. É livre a cessão de quotas entre os sócios.

2. A cessão de quotas a estranhos fica dependente do con

sentimento da sociedade, à qual é sempre reservado o direito 

de preferência, deferido aos sócios se a sociedade dele não 

quiser fazer uso.

ARTIGO 6.°
A gerência e administração da sociedade,- em todos os 

seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e pas

sivamente,'incumbe a todos os sócios, que ficam desde já 

nomeados gerentes, com dispensa de caução, bastando 2 

(duas) assinaturas conjuntas de quaisquer dos gerentes para 

obrigar validamente a sociedade.

1. Os gerentes poderão delegar mesmo em pessoa 

estranha à sociedade parte dos seus poderes de gerência, 

conferindo para o efeito, o respectivo mandato.

2. Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade em actos 

e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 

como letras de favor, fiança, abonações ou actos seme

lhantes.

ARTIGO 7.°
As Assembleias Gerais serão convocadas por simples 

cartas registadas, dirigidas aos sócios com pelo menos 

30 (trinta) dias de antecedência, isto quando a lei não pres

creva formalidades especiais de comunicação. Se qualquer 

dos sócios estiver ausente da sede social, a comunicação 

deverá ser, feita com tempo suficiente para que possa com

parecer.

ARTIGO 8.°
Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per

centagem para fundos ou destinos especiais criados em 

Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor

ção das suas quotas, e em igual proporção serão suportadas 

as perdas se as houver.

\

__________________________________ DIÁRIO DA REPÚBUc.

ARTIGO 9.°
A sociedade não se dissolverá por morte ou impedim^ 

de qualquer dos sócios, continuando a sua existênciac^,, 

sobrevivo e herdeiros ou representante do sócio falecido^ 
interdito, devendo estes nomear um que a todos represe?, 
enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO io.°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e^, 
demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários, 

a liquidação e partilha verificar-se-ão como acordarei^ 
falta de acordo, e se algum deles o pretender, será oacv. 

social licitado em globo com obrigação do pagamento^ 

passivo e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer^ 
igualdade de condições.

ARTIGÒII.0
A sociedade reserva-se o direito de amortizar a qutM 

qualquer sócio, quando sobre ela recaia arresto, penhoract 
providência cautelar.

ARTIGO 12.°

Para todas as questões emergentes do presente conte: 
quer entre os sócios, seus herdeiros ou representantes,q» 

entre eles e a própria sociedade, fica estipulado o Foroó 
Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qualqs 

outro.

ARTIGO 13.°
Os anos sociais serão os civis e os balanços serí 

dados em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encení 

a 31 de Março imediato.

ARTIGO 14.°
No omisso regularão as deliberações sociais, as 

sições da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, que é a Lei& 
Sociedades Comerciais, e demais legislação aplicável.

(15-1862-W*

Da Tuca Cakes, Limitada

Certifico que, por escritura de 29 de Janeiro de 20- 

lavrada com início a folhas 64, do livro de notas para 
turas diversas h.° 245-A, do Cartório Notarial do Gtô' 

Único da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto^ 

da Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:
Rita Aribela de Carvalho Oliveira Ferreira, casada*' ’ 

Lídio Maria da Silva Ferreira, sob o regime de conw^ 

de adquiridos, natural do Sambizanga, Província de Lu^ 

residente em Luanda, no Distrito Urbano do Kilamba 
Bairro Neves Bendinha, Rua António Lisboa, Casan.0*'' 

que outorga neste acto por si individualmente e em^ 

e representação de suas filhas menores, Assira deO^ 

Ferreira, de 14 anos de idade, natural do Kilamba^' 

Província de Luanda e Ana Lídia de Oliveira Fe^ 

de 10 anos de idade, natural da Ingombota, Provínç’8 

Luanda e todas consigo conviventes;
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Uma sociedade comercial por quotas de responsabi
lidade limitada, que se regerá nos termos constantes dos 

artigos seguintes.
Está conforme.
Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, em 

Luanda, 29 de Janeiro de 2015. — O ajudante, ilegíveL

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
DATUCA CAK.ES, LIMITADA 

ARTIGO l.°

A sociedade adopta a denominação social de «Da Tuca 
Cakes, Limitada», com sede social na Província de Luanda, 
Rua António Lisboa, n.° 112, Bairro Neves Bendinha, 

r Distrito Urbano de Kilamba Kiaxi, Município Luanda, 
podendo transferi-la livremente para qualquer outro local do 
território nacional, bem como abrir filiais, sucursais, agên
cias ou outras formas de representação dentro e fora do País.

ARTIGO 2.°

A sua duração é por tempo indeterminado, contando-se o 
início da sua actividade, para todos os efeitos legais, a partir 
da data da celebração da presente escritura.

ARTIGO 3.°

Asociedade tem como objecto social a prestação de servi

ços, pastelaria, geladaria, panificação, consultoria, formação 

profissional, comércio geral, a grosso e a retalho, serralharia, 

caixilharia de alumínios, avicultura, agro-pecuária, indústria, 

pesca, hotelaria e turismo, informática, telecomunicações, 

publicidade, construção civil e obras públicas, consultoria, 

exploração mineira e florestal, comercialização de telefones 

eseus acessórios transporte marítimo, camionagem, agente 

despachante e transitários, cabotagem, rent-a-car, com

pra e venda de viaturas, novas ou usadas e seus acessórios, 

aluguer de viaturas, com ou sem condutor, venda e repara

ção de veículos automóveis, concessionária de material e 

peças separadas de transporte, fabricação de blocos e vigo

tas, medicamentos, material cirúrgico, gastável e hospitalar, 

produtos químicos e farmacêuticos, centro médico, clínica, 

perfumaria, plastificação de documentos, venda de material 

de escritório e escolar, decorações, serigrafia, impressões, 

salão de cabeleireiro, boutique, agência de viagens, promo

ção e mediação imobiliária, perfumaria, relações públicas, 

representações comerciais e industriais, venda de gás de 

cozinha, desporto e recreação, vídeo clube, discoteca, meios 

industriais, realizações de actividades culturais e despor

tivas, manutenção de espaços verdes, segurança de bens 

patrimoniais, colégio, creche, educação e cultura, escola 

de condução, ensino, importação e exportação, saneamento 

básico, fabricação e venda de gelo, cyber café, electricidade, 

podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo do-comér

cio ou indústria em que os sócios acordem e seja permitido 

por lei.

. ARTIGO 4.°

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), 
integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen
tado por 3 (três) quotas sendo uma quota no valor nominal 
de Kz: 60.000,00(sessenta mil kwanzas), pertencente à sócia 
Rita Aribela de Carvalho Oliveira Ferreira, e 2 (duas) quotas 
iguais, no valor nominal de Kz: 20.000,00 (vinte mil kwan
zas) cada uma, pertencentes às sócias Assira de Oliveira 
.Ferreira e Ana Lídia de Oliveira Ferreira.

ARTIGO 5.°

A cessão de quotas a estranhos fica dependente do con
sentimento da sociedade, à qual é sempre reservado o direito 
de preferência, deferido aos sócios se a sociedade dele não 
quiser fazer uso.

ARTIGO 6.°

1. A gerência e administração da sociedade, em todos os 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passiva
mente, incumbe à sócia, Rita Aribela de Carvalho Oliveira 
Ferreira, que fica desde já nomeada gerente, com dispensa 
de caução, bastando a assinatura, da gerente para obrigar 
validamente a sociedade.

2. A gerente poderá delegar numa das sócias ou mesmo 
em pessoa estranha à sociedade parte dos seus poderes de 
gerência, conferindo para o efeito o respectivo mandato.

3. Fica vedada à gerente obrigar a sociedade em actos e 
contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 
como letras de favor, fiança, abonações ou actos seme
lhantes.

ARTIGO 7.°

As Assembleias Gerais serão convocadas por simples 
cartas registadas, dirigidas aos sócios com pelo menos 
30 (trinta) dias de antecedência, isto quando a lei não pres
creva formalidades especiais de comunicação. Se qualquer 
das sócias estiver ausente da sede social, a comunicação 
deverá ser feita com tempo suficiente para que possa com
parecer.

ARTIGO 8.°

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per
centagem para fundos ou destinos especiais criados em 
Assembleia Geral, serão djyididos pelas sócias na proporção 
das suas quotas, e em igual proporção serão suportadas as 
perdas se as houver.

ARTIGO 9.° .

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento 

de qualquer das sócias, continuando a sua existência com a 

sobreviva e herdeiros ou representantes da sócia falecida ou 

interdito, devendo estes nomear um que a todos represente, 
enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 10.°

Dissolvida a sociedade por acordo das sócias e nos 

demais casos legais, todas as sócias serão liquidatários e a 

liquidação e partilha verificar-se-á como acordarem. Na falta 

de acordo, e se alguma delas o pretender será o activo social 

licitado em globo com obrigação do pagamento do passivo e 

adjudicado à sócia que melhor preço oferecer, em igualdade 

de condições.
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ARTIGO 11.°
A sociedade reserva-se o direito de amortizar a quota de 

qualquer sócio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou 

providência cautelar.

ARTIGO 12.°
Para todas as questões emergentes do presente contrato, 

quer entre às sócias, seus herdeiros ou representantes, quer 

entre eles e a própria sociedade, fica estipulado o Foro da 

Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qualquer outro.

ARTIGO 13.°
Os anos sociais serão os civis e os balanços serão 

dados em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar 

a 31 de Março imediato.

ARTIGO 14.°
No omisso regularão as deliberações sociais, as dispo

sições da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, que é a Lei das 

Sociedades Comerciais, e demais legislação aplicável.

(15-1863-L02)

Distrihealth, S. A.

Certifico que; por escritura de 29, lavrada com início a 

folhas 56, do livro de notas para escrituras diversas 
n.°245-A do Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, 

a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires da Costa, cujo texto 

integral fica depositado nesta Conservatória nos termos 

dos n.05 3, 4, e 5, do artigo 169.° da Lei n.° 1/97, foi cons

tituída uma sociedade anónima denominada, «Distrihealth, 

S. A.», com sede em Luanda,1 Município de Luanda, Bairro 

da Ingombota, Distrito Urbano da Ingombota, Rua Cónego 

Manuel das Neves n.° 214, que tem por objecto e capital 

social o estipulado hos artigos 3.° e 4.° do seu estatuto, que 

esta sociedade se vai reger pelo documento complementar 

elaborado nos termos do artigo 8.° do Código do Notariado, 

que fica a fazer parte integrante desta escritura e cujo con

teúdo é perfeitamente conhecido de todos os outorgantes.

Está conforme.
Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, em 

Luanda, 29 de Janeiro de 2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE

DISTRIHEALTH, S.A.

CAPÍTULO I

Da Firma, Tipo, Sede, Duração e Objecto Social

ARTIGO l.°
(Natureza jurídica, denominação e duração)

A sociedade adopta o tipo de sociedade anónima com a 

denominação de «Distrihealth, S. A.».

A sociedade durará por tempo indeterminado, e com 

início para todos os efeitos legais a partir da celebração da 

escritura pública.

___________________________________DIÁRIO DA REPÚB||ç

ARTIGO 2.°
• (Sede social)

1. A sociedade tem a sede na Província de Lua^ 
Município de Luanda, Bairro da Ingombota, Distrito 

da Ingombota, Rua Cónego Manuel das Neves n.°]b 

podendo abrir filiais, sucursais e agências ou qualquer^ 
forma de representação onde e quando lhes convier.

2. O Conselho dé Administração poderá deliberar^ 
a transferência ou deslocação da sede social dentro do 

estabelecer delegações, filiais, sucursais, agências ouoi^ 

formas de representação no interior e exterior do Pais.ç 
termos da legislação vigente.

ARTIGO 3.° 
(Objecto)

1. A sociedade tem por objecto social o comércio $ 

a grosso e a retalho, prestação de serviços, representaçòe 
e projectos, construção civil em todas as suas modalidafc 
obras públicas, pescas e seus derivados, educação eenài 

saúdej compra e venda, importação e exportação demeà 

mentos, materiais cirúrgicos, hospitalares e de diagnósiifò 
e equipamento hospitalar, hotelaria e turismo, indúsfe 
agro-pecuária, pastelaria, panificação, geladaria, transi
tes, representações comerciais, venda de combustíveis: 
lubrificantes, telecomunicações, agência de viagensete 

tários, gestão de empreendimentos, informática, exploraçà 
mineira e florestal e sua comercialização, importação: 
exportação, podendo em geral dedicar-se a outras aé 
dades no domínio comercial e industrial, por si ou atrase 
da associação' ou participação em sociedades, nos temei 
e amplitude permitidos por lei e mediante deliberação^ 

Assembleia Geral.
2. A sociedade pode participar em agrupamentos cd 

plementares de empresas e, bem assim, adquirir originàíl 

ou subsequentemente, acções ou quotas em sociedade 

responsabilidade limitada, que seja o objecto destas.

CAPITULOU I

Capital Social, Acções e Obrigações

ARTIGO 4.° i
s (Capital social c constituição)

1. O capital social, integralmente subscrito e reali# 

é de Kz: 2.000.000,00 (dois milhões de kwanzas), dividi 

em 2.000 (duas mil) acções com o valor nominaU 

Kz: 1.000,00 (mil kwanzas) cada uma.

2. O capital social poderá ser elevado uma ou $ 

vezes, por deliberação da Assembleia Geral, obtido o pí 

cer favorável do Conselho Fiscal, fixando àquele nostert1 

legais, as condições de subscrição, as categorias deací 

e os direitos de preferência na subscrição das novas acçô

ARTIGO 5.°
(Aumento do capital social)

1. Os aumentos de capital social que de futuro se t( 

necessários à equilibrada expansão e gestão das actividí 

da sociedade serão deliberados em Assembleia Geral.
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2. Sempre que os aumentos de capital sejam realizados 
por entradas em dinheiro, os accionistas terão direito de pre
ferência na subscrição de novas acções, na proporção das 
que ao tempo possuírem, salvo se a Assembleia Geral pela 
maioria exigida no n.° 4 do artigo 15.° do presente estatuto 
deliberar limitar ou suprimir aquele direito, desde que o inte
resse social o justifique.

ARTIGO 6.°

(Representação do capital)

1. Todas as acções representativas do capitai social são 
nominativas, podendo quando legalmente admissível e nos 
(ermos em que o seja, ser convertidas na forma escriturai.

2. As acções são registadas, obrigatoriamente, no livro 
de registo de acções da sociedade.

3. Haverá títulos de 100, 500, 1.000, 5.000, 10.000 e 
múltiplos de 10.000 acções, mas os accionistas podem a 
todo o tempo solicitar o desdobramento ou a concentração 
dos títulos.

4. Os títulos são assinados por 2 (dois) administradores, 
podendo as assinaturas ser por chancela, por aqueles auto
rizados.

5. As despesas de conversão das acções bem como as de 
desdobramento ou concentração de títulos corre por conta 
dos accionistas que queiram tais actos.

ARTIGO 7.° 

(Categoria dc acções)

1. Quando permitido por lei e sob proposta do Conselho 
de Administração, a Assembleia Geral pode autorizar a 
sociedade a emitir acções preferenciais sem voto e, bem 
assim, acções remíveis, com ou sem voto definindo a forma 
de determinação do respectivo dividendo prioritário.

2. Nos aumentos de capital por incorporação de reser
vas poderão, quando permitido por lei e por deliberação da 
Assembleia Geral, ser emitidas acções preferenciais sem 
voto, proporcionais às acções desta categoria já existentes, a 
distribuir exclusivamente pelos titulares destas.

3. Quando permitido por lei as acções preferenciais sem 
voto podem, na sua emissão, ficar sujeitos à remissão na data 
ou prazo que for deliberado pela Assembleia GeraL

4. As acções remíveis sê-lo-ão pelo valor nominal ou 
com o prémio que for fixado pela Assembleia Geral.

ARTIGO 8.°

(Acções próprias)

A sociedade pode adquirir acções próprias, nas condi

ções e dentro dos limites autorizados por lei.

ARTIGO 9.°

(Obrigações)

1. A sociedade poderá emitir qualquer tipo de obrigações 

convertíveis em acções quando autorizada por delibera

ção da Assembleia Geral, sob proposta do Conselho de 

Administração.

2. Por deliberação do Conselho de Administração, a 

sociedade pode emitir obrigações não convertíveis em 

acções.
3. As obrigações emitidas pela sociedade podem ter qual

quer modalidade de juro ou reembolso permitidos por lei.
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CAPÍTULO III
. Órgãos Sociais

ARTIGO 10.° 
(Enumeração c mandatos)

1. São órgãos da sociedade:

a) Assembleia Geral;

b) Conselho de Administração;

c) Conselho Fiscal.

SECÇÃO i

ARTIGÒII.0 . '

(Assembleia Geral)

1. A Assembleia Geral é constituída por todos os accio
nistas. com direito a votó, que satisfaçam as condições 

referidas no número seguinte;

2. Só poderão participar na assembleia os titulares de 

acções averbadas em seu nome, no livro de registo de acções 

da sociedade, até 15 (quinze) dias antes do dia da reunião.

3. Para os efeitos do disposto no número anterior, as 

acções deverão manter- se registadas em nome dos accio

nistas, pelo menos, até ao encerramento da reunião da 

Assembleia Geral.

4. Os accionistas sem direito a voto e os obrigacionistas 

não podem assistir às reuniões da Assembleia GeraL

5. Os membros do Conselho de Administração e do 

Conselho Fiscal deverão estar presentes nas reuniões da 

Assembleia Geral, podendo intervir nos trabalhos, apresen

tar propostas, participar nos debates.

ARTIGO 12.°
(Representação na Assembleia Geral)

1. Os accionistas que pretendem fazer-se representar 

nas Assembleias Gerais poderão fazê-lo mediante simples 

carta assinada e dirigida ao Presidente da Mesa e pòr este 

recebida com 5 (cinco) dias de antecedência em relação ao 

dia designado para a reunião respectiva, contando que o 

representante seja membro do Conselho de Administração, 

cônjuges, ascendentes, descendente ou outro accionista com 

direito a voto.

2. Dentro do prazo fixado no número anterior pela mesma 

forma, as pessoas colectivas devem indicar, ao Presidente da 

Mesa, quem as representará.

<3.0 Presidente da Mesa pode, contudo, admitir a par

ticipação na Assembleia dos representantes não indicados 

dentro do prazo fixado nos números anteriores, quando veri

fica que isso prejudica os trabalhos da Assembleia.

ARTIGO 13.°

(Voto c unidade de voto)

1. A cada grupo de 100 acções corresponde um voto.

2. Os accionistas que não possuam o número de acções 

necessárias a terem direito a voto poderão agrupar-se de 

forma a perfazê-lo, devendo designar, por acordo, um só de 

entre eles para os representar na Assembleia GeraL
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ARTIGO 14.°
(Convocação da Assembleia Geral)

1. As convocatórias para as reuniões da Assembleia 

Geral devem ser feitas com antecedência mínima de 30 dias 

pelas formas prescritas por lei.
2. Sem prejuízo do disposto no número anterior os titu

lares de acções nominativas residentes no estrangeiro serão 

convocados por carta registada expedida para o endereço 

que, expreSsamente para esse efeito, tiverem indicado à 

sociedade, através de carta registada, dirigida ao Presidente 

da Mesa da Assembleia Geral.

ARTIGO I5.° 
(Quórum c maiorias)

I . Em primeira data de convocação a Assembleia Geral 

não pode réunir-se sem estarem presentes ou representados 

accionistas titulares de acções representativas de 50% de 

capital social sejam quais forem os assuntos da ordem de 

trabalhos. }

2. Em segunda convocação, a Assembleia Geral pode 

deliberar independentemente do número de accionistas pre

sentes ou representados e o capital por eles representado.

3. A Assembleia Geral delibera por maioria dos votos 

emitidos, salvo o disposto no número seguinte.

4. As deliberações sobre a alteração do contrato de socie

dade, fusão, cisão, transformação, dissolução da sociedade, 

ou outros assuntos para os quais a lei exige a maioria quali

ficada, sem especificar devem ser aprovadas por dois terços 

dos votos emitidos, quer a assembleia se reúna em primeira, 

quer em segunda convocação sem prejuízo do cumprimento 

de outros requisitos impostos pela legislação aplicável.

ARTIGO 16.°
(Mesa da Assembleia Geral)

1. A Mesa da Assembleia Geral é composta por um pre

sidente, um vice-presidente e por um secretário eleitos pela 

Assembleia Geral e que poderão ser accionistas.

2. Os membros da Mesa são eleitos por período de 4 anos 

sendo permitido a sua reeleição.

3. Os membros da Mesa mantêm-se em efectividade de 

funções até à posse dos membros que substituirão.

ARTIGO 17.°
(Competência da Assembleia Geral)

Compete à Assembleia Geral, designadamente:

a) Eleger os membros da Mesa da Assembleia Geral,

do Conselho de Administração e do Conselho 

Fiscal e designar os respectivos presidentes.

b) Apreciar o relatório do Conselho de Adminis

tração, discutir e votar o balanço e contas, e o, 

parecer do Conselho Fiscal e deliberar sobre a 

aplicação do resultado do exercício;

c) Deliberar sobre quaisquer alterações dos estatutos

inclusive aumentos do capital social.

ARTIGO 18.°
(Reuniões da Assembleia Geral)

A Assembleia Geral reúne-se ordinariamente até 31 

de Março de cada ano e extraordinariamente a pedido de um 

dos outros órgãos sociais, ou dos accionistas que represen

tem pelo menos 5% do capital social.

_______ ___________________ DIÁRIO DAREP||R,|t

SECÇÃO II
Conselho dc Administração

ARTIGO 19.°
(Natureza c composição)

1. A administração da sociedade é exercida 

Conselho de Administração, eleito pela Assembleia 

constituída por um número ímpar de membros, nummí^ 

de três e num máximo de sete administradores dentre- 
accionistas ou estranhos.

•2. A Assembleia Geral fixará o número de administrai 
res, na falta de deliberação expressa considera-se fixadJ 

número de administradores eleitos.
3. O mandato dos administradores designadoséj

4 anos sendo permitida a sua reeleição.

4. Na falta ou impedimento definitivo de qualqueraq 
nistrador proceder-se-á à cooptação de um substituto.' 
mandato do novo administrador terminará no fim do perimi 

para o qual o administrador substituído tenha sido eleito.
5. Os administradores designados estão dispensados» 

prestar caução nos termos da lei.

ARTIGO 20.°
(Atribuições do Conselho dc Administração)

1. Ao Conselho de Administração compete, semprejÉf 

das demais atribuições que lhe sejam atribuídas por leia 
pelos presentes estatutos:

a) Gerir os negócios sociais praticando todos os afiei

e operações conforme o seu objecto social;

b) Nomear a direcção;
c) Elaborar os documentos provisionais daactiviiW

da sociedade e os correspondentes relatónoso| 

execução;
d) Adquirir, onerar ou alienar quaisquer bensedit&l

tos móveis ou imóveis sempre que o enleri 

conveniente para sociedade; '

e) Decidir sobre a participação no capital de outr*|

sociedades; í

f) Estabelecer a organização interna da sociedade1
as normas de funcionamento interno, conrt 

empregados, fixar os seus vencimentos, regalai 

sociais e outras prestações pecuniárias e exei^l 

o correspondente poder directivo e disciplinar, I
g) Representar a sociedade em juízo e fora dele, acM

e passivamente, podendo contrair obrigaçR 

propor e seguir pleitos, desistir ou transigirei 

processos, comprometer-se em arbítrio, assw 

termos de responsabilidade, cabendo-lhe os nq 

amplos poderes de gerência assim como delM 

sobre quaisquer assuntos da sociedade querèj 

caibam na competência de outros órgãos; I 

, h) Constituir mandatários para o exercício de acq 

determinados e delegar os poderes nos ^1 

membros, nos termos estatutários;

i) Exercer as demais competências que lhe sejam 

buídas pela Assembleia Geral.
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2. O Conselho de Administração estabelecerá as regras 
do seu funcionamento, por regulamento, incluindo a forma 

de suprir os impedimentos do seu presidente.

ARTIGO 21.°

(Presidente do Conselho dc Administração)

Compete especialmente ao Presidente do Conselho de 

Administração:
a) Representar o Conselho de Administração;

b) Convocar e dirigir as reuniões do Conselho de

Administração e coordenar a respectiva activi

dade;

c) Exercer o voto de qualidade.

ARTIGO 22.°

(Reunião c deliberação) '

1. O Conselho de Administração reunir-se-á em sessão 
ordinária pelo menos uma vez em 2 (dois) meses.

2.0 Conselho de Administração reunir-se-á extraordina
riamente sempre que for convocado pelo presidente ou pela 
maioria dos seus membros.

3. As deliberações do Conselho de Administração serão 
tomadas pela maioria dos administradores presentes e devem 
constar de acta.

4. Em caso de empate nas votações o presidente ou quem 
o substituir terá voto de qualidade.

ARTIGO 23.°

(Delegação dc poderes c mandatários)

1. O Conselho de Administração poderá delegar, numa 
comissão executiva, poderes e competências de gestão cor
rente e de representação social, exercendo este órgão com 
necessárias adaptações as atribuições do artigo 20.° do pre
sente estatuto.

2. O Conselho de Administração poderá conferir man
datos com ou sem a faculdade de substabelecimento mesmo 

para pessoas estranhas à sociedade para o exercício dos 
poderes ou tarefas que julgue conveniente atribuir-lhes.

ARTIGO 24.°

(Forma dc obrigar a sociedade)

A sociedade fica obrigada:
a) Pelo Presidente do Conselho de Administração,

juntamente com qualquer dos administradores;
b) Pela assinatura de um só administrador e de um' 

x procurador ou pela assinatura de 2 (dois) pro
curadores dentro dos limites da procuração con
ferida;

c) Pela assinatura de um só administrador agindo 
dentro dos poderes que lhe tenham sido conferi
dos por deliberação do Conselho de Administra
ção consignado em acta;

d) Pela assinatura de um procuràdor constituído para

prática de acto certo e determinado;
e) Nos actos de mero expediente é suficiente a assi

natura dos membros do Conselho de Adminis
tração a que tenham sido delegados poderes e 
competências de gestão corrente e de represen
tação social ou de um procurador devidamente 
•autorizado para o efeito.

ARTIGO 25.°
(Remunerações)

As remunerações e outras prestações ou benefícios com
plementares, dos membros dos órgãos sociais, serão fixados 

por uma comissão de remunerações, constituída por accio
nistas designados pela Assembleia Geral.

SECÇÃO III

Conselho Fiscal

ARTIGO 26.°
(Fiscalização da sociedade)

1. A fiscalização dos negócios sociais é exercida por um 
Conselho Fiscal composto por 3 membros sendo um deles o 
presidente, ou por um Fiscal-Único no caso de ser uma pes

soa colectiva.
2. Os membros do Conselho Fiscal podem ser ou não 

accionistas.
3. Os membros do Conselho Fiscal serão designados 

pela Assembleia Geral por um período de 4 anos, podendo 
ser reeleitos. A Assembleia Geral deverá designar dentre os 
membros eleitos, o presidente do órgão.

4. Um dos membros efectivos terá de ser necessaria
mente técnico de contas ou revisor oficial de contas ou 

sociedade de revisores oficial de contas.
5. O Conselho Fiscal exerce as funções que por lei lhe 

são acometidas.

ARTIGO 27.°

(Reunião)

1.0 Conselho Fiscal reúne-se ordinariamente nos prazos 

estabelecidos por lei e extraordinariamente sempre que con
vocado pelo seu presidente, pela maioria dos seus membros 

ou pelo Conselho de Administração.

2. As deliberações do Conselho Fiscal serão tomadas por 
maioria de votos e com a presença de mais metade dos mem

bros em exercício.
3. No caso de empate nas votações, o presidente tem 

voto de qualidade.
4. Os membros do Conselho Fiscal, sempre que o jul

guem conveniente, poderão assistir às reuniões do Conselho 

de Administração sem direito de voto.

CAPÍTULO IV

Disposições Gerais e Transitórias

ARTIGO 28.°

(Ano social)

O ano social coincide com o ano civil.’

ARTIGO 29.°

(Aplicação de resultados)

1. Os lucros líquidos apurados em cada exercício terão a 

aplicação que a Assembleia Geral determinar, deduzidas as 

percentagens que por lei tenham de destinar-se à constitui

ção ou reforço de fundos de reserva legal e de garantia.

2. Cobertura de prejuízo de exercícios anteriores.

3. Gratificações a atribuir aos trabalhadores, se disso for 

caso, segundo critério a definir em Assembleia Geral.
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4. Reintegração ou reforço de reservas não impostas por 

lei ou para dividendo dos accionistas conforme for delibe

rado em Assembleia Geral. '

ARTIGO 30.°
(Litígios c foro competente)

Em caso de litígios que oponham a sociedade aos accio- 

- nistas, seus herdeiros ou representantes, emergentes ou não 

destes estatutos, fica estipulado, para sua resolução, o Foro 

da Comarca da Sede com expressa renúncia a qualquer 

outro.

ARTIGO 31.°
(Dissolução)

A sociedade dissolve-se mediante deliberação tomada 

em Assembleia Geral por maioria representativa de 75% do 

seu capital social, observados que sejam os condicionalis

mos legais aplicáveis.

ARTIGO 32.°
(Liquidação)

Dissolvida a sociedade, será ela liquidada em conformi- 

• dade com as respectivas disposições legais.

ARTIGO 33.°
(Remuneração, percentagem dos lucros)

À remuneração fixa dos membros do Conselho de 

Administração poderá acrescer uma percentagem global 

dos lucros.da sociedade, a deliberar pela Assembleia Geral. 

A percentagem global destinada aos administradores não 

poderá exceder 2% dos lucros líquidos de exercício.

ARTIGO 34.°
(Exercício dos cargos sociais)

1. Os titulares dos órgãos sociais são eleitos por período 

de 4 anos sendo sempre permitida a sua reeleição.

2. Os eleitos consideram-se empossados logo após a sua 

eleição, sem dependência de quaisquer outras formalidades, 

e permanecerão no exercício das suas funções até à eleição 

de quem deva substitui-los.

(15-1864-L02)

Fazenda Josias Buta (SU), Limitada

Israel Carlos de Sousa Nambi, Conservador-Adjunto da 

Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 2.a Secção 

do Guiché Único da Empresa.

Certifico que Josias Sozinho Buta, solteiro, maior, de 

nacionalidade angolana, natural do Huambo, residente no 

Kuito, Município do Kuito, Bairro Helena de Almeida, casa 

s/n.°, constituiu uma sociedade unipessoal por quotas deno

minada, «Fazenda Josias Buta (SU), Limitada», registada 

sob o n.° 467/15, que se vai reger pelo disposto nos termos 

seguintes.

Está conforme.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda,
2.a Secção do Guiché Único da Empresa, em Luanda, 29 

de Janeiro de 2015. — O ajudante, ilegíveL

___________________  PIARIQ DA

ESTATUTO DA SOCIEDADE

FAZENDA JOSIAS BUTA (SU),LIMITADA 

ARTIGO l.°
(Denominação c sede)

A sociedade adopta a denominação de «FazendajJ 

Buta (SU), Limitada», com sede social na Provinda 
Luanda, Via Expressa, Km 3, junto ao Instituto 

Politécnico de Angola — ISEA, Bairro Benfica, Muifc 

de Belas, podendo, transferi-la livremente para qual; • 

outro local do território nacional, bem como abrir fiV 

sucursais, agências ou outras formas de representação^ 

tro e fora do País.

ARTIGO 2.°
(Duração)

A sua duração é por tempo indeterminado, contando^ 

início da sua actividade, para todos os efeitos legais, api- 
do respectivo registo.

ARTIGO 3.° 
(Objecto)

A sociedade tem como objecto social principal a«f 

ração agrícola de uma fazenda, no projecto terra do fc 

de Nhareia e o desenvolvimento de actividades conexas! 

âmbito agro-florestal, pecuária e afins.

ARTIGO 4.° 
(Capital)

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem milkwaníl 

integralmente realizado em dinheiro, representado pord 

quota no valor nominal de Kz: 100.000,00 (cem mM 

zas), pertencente ao sócio Josias Sozinho Buta. ' 

ARTIGO 5.° I
(Cessão dc quotas) I

A cessão de quotas implica a saída do sócio cedenteíj 

transformação da mesma em sociedade pluripessoal. |

ARTIGO 6.°
(Gerência) j

A gerência e administração da sociedade, em toM 

seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa epasR 

mente, incumbem ao sócio-único, bastando a sua assim 

para obrigar validamente a sociedade. ,

I. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em H 

e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade^! 

como letras de favor, fiança, abonações ou actos seCl 

lhantes. í

2.0 sócio-único poderá nomear pessoa estranha a s(4 

dade para assumir as funções de gerência.

ARTIGO 7.° >
(Decisões) I

As decisões do sócio-único de natureza igual as deW 

ções da Assembleia Geral deverão ser registadas em acm 

ele assinadas e mantidas em livro de actas. i
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ARTIGO 8.°

(Dissolução)

A sociedade não 'se dissolverá por morte ou impedi
mento do sócio-único, continuando a sua existência com o 
sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou 

interdito, devendo estes nomear um que.a todos represente, 
enquanto a quota.se mantiver indivisa.

ARTIGO 9.°

(Liquidação)

A liquidação da sociedade far-se-á nos ermos da Lei das 
Sociedades Comerciais.

ARTIGO 10.°

(Balanços)

Os anos sociais serão os civis e os balanços serão 
dados em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar 
a 31 de Março imediato.

ARTIGÒII.0

(Omisso)

No omisso regularão as deliberações sociais, as disposi
ções da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro.

(15-I865-L02)

Fazenda Pedro Kachanjo (SU), Limitada

Israel Carlos de Sousa Nambi, Conservador de 3.a Classe 

da Conservatória do Registo Comercial de Luanda,
2.a Secção do Guiché Único da Empresa.

Certifico que Pedro Selalo Njinga Kachanjo, solteiro, 

maior, natural de Andulo, Província do Bié, onde reside 

habitualmente, no Município de Andulo, Bairro Hospital, 

casa s/n.°, constituiu uma sociedade unipessoal por quotas 

denominada «Fazenda Pedro Kachanjo (SU), Limitada», 

registada sob o n.° 485/15, que se vai reger pelo disposto no 

documento em anexo.

Está conforme.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 
2,a Secção do Guiché Único da Empresa, em Luanda 30 de 

Janeiro de 2015. — O ajudante, ilegível.

. ESTATUTO DA SOCIEDADE
FAZENDA PEDRO KACHANJO (SU), LIMITADA

ARTIGÓ 1..° 

(Denominação e sede)

A sociedade adopta a denominação de «Fazenda Pedro 

Kachanjo (SU), Limitada», com sede social na Província 
de Luanda, Via-Expressa, Km 3, junto ao Instituto Superior 

Politécnico de Angola— ISEA, Bairro Benfica, Município 

de Belas, podendo transferi-la livremente para qualquer 

outro local do território nacional, bem como abrir filiais, 

sucursais, agências ou outras formas de representação den

tro e fora do País.

ARTIGO 2.°
(Duração)

A sua duração é por tempo indeterminado, contando-se o 
início da sua actividade, para todos os efeitos legais, a partir 
do respectivo registo.

ARTIGO 3.°
(Objecto)

A sociedade tem como objecto social principal a explo
ração agrícola de uma fazenda, ho Projecto Terra do Futuro 
de Nhareia e o desenvolvimento de actividades conexas no 
âmbito agro-florestal, pecuária e afins.

ARTIGO 4.°
(Capital)

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwan
zas), integralmente realizado em dinheiro, representado por 
uma quota no valor nominal de Kz: 100.000,00 (cem mil 
kwanzas),pertencente ao único-sócio Pedro Selalo Ngunga 
Kachango.

ARTIGO 5.°

(Cessão dc quotas)

A cessão de quotas implica a saída do sócio cedente ou a 

transformação da mesma em sociedade pluripessoal.

ARTIGO 6.°

(Gerência)

A gerência e administração da sociedade, em todos os 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passiva
mente, incumbem ao sócio-único, bastando a sua assinatura 
para obrigar validamente a sociedade.

1. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos 
e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 
como letras de favor, fiança, abonações ou actos seme
lhantes.

1. O sócio-único poderá nomear pessoa estranha a socie- 
w dade para assumir as funções de gerência.

ARTIGO 7°

(Decisões)

As decisões do sócio-único de natureza igual as delibera

ções da Assembleia Geral deverão ser registadas em acta por 

ele assinadas e mantidas em livro de actas.

ARTIGO 8.°

(Dissolução)

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedi

mento do sócio-único, continuando á sua existência com o 

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou 

interdito, devendo estes nomear um que a todos represente, 
enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 9.°

(Liquidação)

A liquidação da sociedade far-se-á nos ermos da Lei das 

Sociedades Comerciais.

ARTIGO 10.°

(Balanços)

Os anos sociais serão os civis e os balanços serão 

dados em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar 
a 31 de Março imediato.

quota.se
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ARTIGO Il.° 
(Omisso)

No omisso regularão as deliberações sociais, as disposi

ções da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro.

(15-1866-L02)

Verosímil, Limitada

Certifico que, por escritura de 29 de Janeiro de 2015, 

lavrada com início a folhas 82, do livro de notas para escri

turas diversas n.° 245-A, do Cartório Notarial do Guiché 
Único da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires 

da Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:

Primeiro: — Manuel Francisco Neto, casado com Indira 

Matilde .Magalhães Coca Neto, sob regime de comunhão de 

adquiridos, natural do Rangel, Província de Luanda, onde 

reside habitualmente, no Distrito Urbano do Rangel, Bairro 

Maculusso, Rua Rei Katyavala, Prédio n.° 1, rés-do-chão, 

Apartamento 1;

Segundo: — Maria Francisco Neto, solteira, maior, 

natural do Rangel, Província de Luanda, onde reside habi

tualmente, no Distrito Urbano do Rangel, Bairro Terra Nova, 

Rua da Estremadura, Casa n.° 1;

Uma sociedade comercial por quotas que se regerá nos 

termos constantes dos artigos seguintes.

Está conforme:
Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, em 

Luanda, 30 de Janeiro de 2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
VEROSÍMIL, LIMITADA

ARTIGO L°
A sociedade adopta a denominação social de «Verosímil, 

Limitada», com sede social na Província de Luanda, Rua 

da Estremadura, Casa n.° 152, Bairro Terra Nova, Distrito 

Urbano do Rangel, Município de Luanda, podendo trans- 

feri-la livremente para qualquer outro local do território 

nacional, bem como abrir filiais, sucursais, agências ou 

outras formas de representação dentro e fora do País.

ARTIGO 2.°
A sua duração é por tempo indeterminado, contando-se o ■ 

início da sua actividade, para todos os efeitos legais, a partir ’ 

da data da celebração da escritura.

ARTIGO 3.°
A sociedade tem como objecto social a prestação de ser

viços, consultoria, formação profissional, comércio geral, a 

grosso e a retalho, serralharia, caixilharia de alumínios, avi

cultura, agro-pecuária, indústria, pesca, hotelaria e turismo, 

informática, telecomunicações, publicidade, construção civil 

e obras públicas, consultoria, exploração mineira e florestal, 

comercialização de telefones e seus acessórios, transporte 

marítimo, camionagem, agente despachante e transitários,

P1ARIO DA REPÚ^

cabotagem, rent-a-car, compra e venda de viaturas, 

ou usadas e seus acessórios, aluguer de viaturas, co^ 
sem condutor, venda e reparação de ‘veículos automo* 
concessionária de .material e peças separadas de transai 
fabricação de blocos e vigotas, medicamentos, m^! 

cirúrgico, gastável e hospitalar, produtos químicos e faj> 

cêuticos, centro médico, clínica, perfumaria, plastifica 
de documentos, venda de material de escritório e es«^ 

decorações, serigrafia, impressões, salão de cabelefe 
boutique, agência de viagens, promoção e mediação h 
biliária, perfumaria, relações públicas, pastelaria, pad>;: 

geladaria, panificação, representações comerciais e nt 

triais, venda de gás de cozinha, desporto e recreação,$ 

clube, discoteca, meios industriais, realizações de act® 

des culturais e desportivas, manutenção de espaços vei 

segurança de bens patrimoniais, colégio, creche, educaçi 

cultura, escola de condução, ensino, importação eexpcc 

ção,, saneamento básico, fabricação e venda de gelo,qh' 
café, electricidade, podendo ainda dedicar-se a qualçx 
outro ramo do comércio ou indústria em que os sóciosac-i 
dem e seja permitido por lei.

ARTIGO 4.°
O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwane 

integralmente realizado em dinheiro, dividido e represente 
por 2 (duas) quotas, sendo uma quota no .valor nominais 
Kz: 75.000,00 (setenta e cinco mil kwanzas), pertenceniea 
sócio Manuel Francisco Neto e outra quota no valor nonÈj 

de Kz: 25.000,00 (vinte e cinco mil kwanzas), pertencente; 
sócia Maria Francisco Neto, respectivamente.

ARTIGO 5.°
A cessão de quotas a estranhos fica dependente do«4 

sentimento da sociedade, à qual é sempre reservado o direi 
de preferência, deferido aos sócios se a sociedade delecí 

quiser fazer uso.

ARTIGO 6.° ;
1. A gerência e administração da sociedade, em todosí 

seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activaepH 

sivamente, incumbe ao sócio Manuel Francisco Neto,ç4 

fica desde já nomeado gerente, com dispensa de caução.tèi 

tando a sua assinatura, para obrigar validamente asociem

2. O gerente poderá delegar num dos sócios ou nieíi 
em pessoa estranha à sociedade parte dos seus poderá! 

gerência, conferindo para o efeito, o respectivo mandato. I

3. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em R
e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade,$ 

como letras de favor, fiança, abonações ou actos se4 

lhantes. [

ARTIGO 7.° *
As Assembleias Gerais serão convocadas por sim 

cartas registadas, dirigidas aos sócios com pelo 

30 (trinta) dias de antecedência, isto quando a lei não 

creva formalidades especiais de comunicação. Se qurf 

dos sócios estiver ausente da sede social, a còmunictf 

deverá ser feita com tempo suficiente para que possa 

parecer.
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ARTIGO 8.°

j Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per
centagem para fundos ou destinos especiais criados em 
Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor
ção das suas quotas, e em igual proporção serão suportadas 
as perdas se as houver.

ARTIGO 9.° .

Asociedade não se dissolverá por morte ou impedimento 
de qualquer dos sócios, continuando a sua existência com o 
sobrevivo e herdeiros ou representantes db sócio falecido ou 
interdito, devendo estes nomear um que a todos represente, 
enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 10.°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos 
demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários e a 
liquidação e partilha verificar-se-á como acordarem. Na falta 
de acordo, e se algum deles o pretender, será o activo social 
licitado em globo com obrigação do pagamento do passivo 
e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em igual
dade de condições.

ARTIGO 11,°

Asociedade reserva-se o direito de amortizar a quota de 
qualquer sócio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou 
providência cautelar.

ARTIGO 12.°

Para todas as questões emergentes do presente contrato, 
quer entre os sócios, seus herdeiros ou representantes, quer 
entre eles e a própria sociedade, fica estipulado o Foro da 
Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qualquer outro.

ARTIGO! 3.°

Os anos sociais serão os civis e os balanços serão 
dados em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar 
a 31 de Março imediato.

ARTIGO 14.°

No omisso regularão as deliberações ^sociais, as dispo
sições da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, que é a Lei das 
Sociedades Comerciais, e demais legislação aplicável.

(15-1867-L02)

Projarte, Limitada

Certifico que, por escritura de 29 de Janeiro de 2015, 
lavrada com início a folhas 74 do livro de notas para escri

turas diversas n.° 245-A, do Cartório Notarial do Guiché 
Único da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires 

da Costa Licenciado em Direito, foi constituída entre:
Primeiro: — Louis Estanislau Wedeingue, solteiro, 

maior, natural da Maianga, Província de Luanda, onde 
reside habitualmente, no Distrito Urbano da Maianga, 

Bairro Maianga, Avenida Comandante Gika, Prédio h.° 191,

2.°  andar, Apartamento A;
Segundo: — Bruno Domingos Matoso Matuvança, sol

teiro, maior, natural da Ingombota, Província de Luanda, 

onde reside habitual mente, no Distrito Urbano da Ingombota, 

Bairro Kinaxixi, Avenida de Portugal, Prédio n.° 85,5.° andar, 

Apartamento B;

Terceiro: — Gilmar Edivaldo Torrão Bartolomeu, sol
teiro, maior, natural da Ingombota, Província de Luanda, 
onde reside habitualmente, no Município do Cazenga, 
Bairro Tala-Hady, Rua da 10.a Esquadra, Casa n.° 25;

Uma-sociedade comercial por quotas que se regerá nos 
termos constantes dos artigos seguintes.

Está conforme. ,
Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, em 

Luanda, aos 30 de Janeiro de 2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
PROJARTE, LIMITADA

1. °

A sociedade adopta a denominação social de «Projarte, 

Limitada».

2. °

A sede social é em Luanda, Município de Luanda, 
Distrito Urbano da Samba, Bairro da Samba, Rua Sagrada 
Esperança, Casa n.° 3, podendo ser transferida para outo 
local em território nacional, desde que os sócios assim o 

deliberem.

3. °

A sua duração é por tempo indeterminado, e o seu início 

contar-se-á para todos os efeitos a partir da celebração da 

presente escritura.

4. °

d seu objecto social é o exercício de elaboração de pro

jecto, consultoria e fiscalização de construção civil e obras 

públicas.

5. °

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), 
integralmente realizado em dinheiro, dividido e repre
sentado por 3 (três) quotas, sendo 2 (duas) iguais de valor 
nominal de Kz: 35.000,00 (trinta e cinco mil kwanzas) cada 
uma, pertencentes aos sócios Louis Estanislau Wedeingue e. 
Bruno Domingos Matoso Matuvança e uma quota no valor 
nominal de Kz: 30.000,00(trinta mil kwanzas) pertencente 
ao sócio Gilmar Edivaldo Torrão Bartolomeu.

■

Não serão exigíveis prestações suplementares de capital, 

mas os sócios poderão fazer à sociedade os suprimento de 

que ela necessita mediante o juro e nas condições que forem 

estipuladas.

7.°

A cessão de quotas é livre entre os sócios, mas quando 

feita a estranhos fica dependente do consentimento da socie

dade, à qual é sempre reservado o direito de preferência, 
deferido aos sócios se aquela dele não quiser usar.
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8. °

. A gerência e administração da sociedade em juízo e 
fora dele activa e passivamente, incubem aos sócios Louis 

Estanislau Wedeingue, Bruno Domingos Matoso Matuvança 
e Gilmar Edivaldo Torrão Bartolomeu, que desde já ficam 

nomeados gerentes, com despensa, de caução, sendo neces
sária as 3(três) assinaturas, para obrigar validamente a 

sociedade em todos os seus actos.
Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade em actos e 

contratos estranhos aos negócios sociais, tais como letra de 

favor ou documentos semelhantes.

9. °

Os lucros líquidos, depois de deduzidas a percentagem 
de 15% para o fundo de reserva legal, quando e quais

quer outras percentagens para funplos especiais criadas em 

Assembleia Geral serão distribuídos pelos sócios na propor

ção das suas quotas.

10. °

As Assembleias Gerais são convocadas, quando a lei não 

prescreva outras formalidades, por carta registada, dirigida 

aos sócios com pelo menos 10 dias de antecedência, se qual
quer dos sócibs estiver ausente da sede social, a convocação 

deverá fazer-se com a dilatação suficiente para o efeito.

11. °

Os anos sociais serão os civis, e os balanços serão dados 

em 31 de Dezembro de cada ano, devendo estar aprovado e 

assinado até nos fins de Março do imediato.

12. °

A sociedade não se dissolverá por morte ou interdição de 

qualquer dos sócios, continuando com os sobrevivos capazes 

e com os hérdeiros ou representantes dos sócios falecidos ou 

interditos, devendo estes nomearem um que a todos repre

sente, enquanto a quota estiver indivisa.

13. °

Dissolvida a sociedade por acordo ou nos termos da lei, 

todos os sócios serão liquidatários, procedendo a liquidação e 

partilha como então acordarem. Na falta de acordo e se algum 

dos sócios o pretender, será o activo social licitado em globo, 

com a obrigação do pagamento do passivo e adjudicado ao 

sócio que melhor preço oferecer em igualdade de condições.

14. °

Para todas as questões emergentes deste contrato, quer 

entre sócios, seus herdeiros ou representes, quer eles e a pró

pria sociedade fica estipulado o Foro da Comarca de Luanda, 

com expresso renúncia a qualquer outro.

15. °

No omisso regularão as deliberações sociais, as disposi

ções da Lei n.° 1/04, de Feverèiro, que é a Lei das Sociedade 

Comerciais, e demais legislação aplicável.

(15-I868-L02)

Fazenda Avelino Chilela (SU), Limitada

Israel Carlos de Sousa Nambi, Conservador de 3.acu 
da Conservatória do Registo Comercial de Luail

2.a Secção do Guiché Único da Empresa. í

Certifico que Avelino Cutunda Vissapa Chilela,solj 

maior, natural do Kuito, Província do Bié, residente U 
tualmente no Bié, Município do Kuito, Bairro Piloto, sj 
constituiu uma sociedade unipessoal por quotas deU 

nada, «Fazenda Avelino Chilela (SU), Limitada», regM 

sob o n.° 484/14, que se vai reger pelo disposto no doJ 

mento em anexo. ;

Está conforme. <
Conservatória do Registo Comercial deLuaod

2.a Secção do Guiché Único da Empresa, em Luanda,- 
de Janeiro de 2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTO DA SOCIEDADE

FAZENDA AVELINO CHILELA (SU), LIMITADA 

ARTIGO 1° .
(Denominação c sede)

A sociedade adopta a denominação de «Fazenda ávé 
Chilela (SU), Limitada», com sede social na Províncias 
Luanda, Via Expressa, Km 3, junto ao Instituto Supení 

Politécnico de Angola — ISEA, Bairro Benfica, Munida 

de Belas podendo, transferi-la livremente para quara 

outro local do território nacional, bem como abrir filÉI 

sucursais, agências ou outras formas de representação Kl 

tro e fora do País;

ARTIGO 2.° í
(Duração) |

A sua duração é por tempo indeterminado, contandm 

início da sua actividade, para todos os efeitos legais, apl 

do respectivo registo. J

ARTIGO 3.° |

(Objecto) . í

A sociedade tem como objecto social principal a em

ração agrícola de uma fazenda, no Projecto Terra do Fum 
de Nhàreia e o desenvolvimento de actividades conexasH 

âmbito agro-florestal, pecuária e afins. |

ARTIGO 4.° j

(Capital) [

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil M 

zas), integralmente realizado em dinheiro, representado^ 

uma quota no valor nominal de kz: 100.000,00 (cenií 

kwanzas),pertencente ao sócio Avelino Cutunda Vissaj 

Chilela.

ARTIGO 5.°
(Cessão dc quotas)

A cessão de quotas implica a saída do sócio cedente#* 

transformação da mesma em sociedade pluripessoaE
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ARTIGO 6.°
(Gerência)

A gerência e administração da sociedade, em todos os 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passiva
mente, incumbem ao sócio-único, bastando a sua assinatura 
para obrigar validamente a sociedade.

1. Fica vedado ao gerente obrigar a* sociedade em actos 
e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 
como letras de favor, fiança, abonações ou actos semelhantes.

2.0 sócio-único poderá nomear pessoa estranha á socie
dade para assumir as funções de gerência.

ARTIGO 7.° 4 

(Decisões)

As decisões do sócio-único de natureza igual ás delibera
ções da Assembleia Gerai deverão ser registadas em acta por 
ele assinadas e mantidas em livro de actas.

ARTIGO 8.°
(Dissolução)

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedi
mento do sócio-único, continuando a sua existência com o 
sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou 
interdito, devendo estes nomear um que a todos represente, 
enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 9.°

(Liquidação)

A liquidação da sociedade far-se-á nos termos da Lei das 

Sociedades Comerciais.

ARTIGO 10.°

(Balanços)

Os anos sociais serão os civis e os balanços serão 
dados em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar 
a 31 de Março imediato.

ARTIGÒII.0 

(Omisso)

No omisso regularão as deliberações sociais, as disposi
ções da Lei n.° 1/Õ4, de 13 de Fevereiro.

(15-1869-L02)

. Transmor, Limitada

Certifico que, por escritura de 18 de Dezembro de 2014, 
lavrada com início a folhas 61, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 382, do Cartório Notarial do Guiché Único 

da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires da 
Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:

Primeiro: — Morais Fançony, casado com Luzia da 
Conceição Domingos Diogo Fançony, sob regime de comu
nhão de adquiridos, natural da Gabela, Amboím, Província 
do Kwanza-Sul, residente em Luanda, no Distrito Urbano 
da Maianga, Bairro Sagrada Esperança, Rua 12, Casa n.° 9, 
Zona 6;

Segundo: — Luzia da Conceição Domingos Diogo 
Fançony, casada com Morais Fançony, sob regime acima 
mencionado, natural da Maianga, Província de Luanda, resi
dente em Luanda, no Distrito Urbano da Maianga, Bairro 
Sagrada Esperança, Rua 12, Casa n.° 9, Zona 6;
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Uma sociedade comercial por quotas que se regerá nos 

termos constantes dos artigos seguintes.
Está conforme.
Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, em 

Luanda, aos 18 de Dezembro de 2014. — O ajudante, ile
gível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
TRANSMOR, LIMITADA

ARTIGO l.° 

(Denominação e sede)

A sociedade adopta a denominação de «Transmor, 
Limitada», com sede social na Província de Luanda, 
Município de Luanda, Distrito Urbano da Ingombota, Bairro 
da Ingombota, no Largo do Pelourinho 1.° andar, Sala n.° 4, 

podendo transferi-la livremente para qualquer outro local do 
território nacional, bem como abrir filiais, sucursais, agên
cias ou outras formas de representação dentro e fora do País.

ARTIGO 2.° 

(Duração)

A sua duração é por tempo indeterminado contando-se o 
início da sua actividade, para todos os efeitos legais, a partir 
da data da celebração da escritura.

ARTIGO 3.° 

(Objecto)

A sociedade tem como objecto social a prestação de ser
viços, transitário, cabotagem, comércio geral a grosso e a 
retalho, consultoria, auditoria, prestação de serviços, indús
tria, hotelaria e turismo, restauração, pescas, agro-pecuária, 
informática, telecomunicações, construção civil e obras 
públicas, fiscalização de obras, saneamento básico, modas 
e confecções, transportes, marítimo, aéreo e- terrestres de 
passageiros ou de mercadorias, oficina auto, salão de cabe
leireiro, botequim, assistência técnica, comercialização de 
petróleo e lubrificantes, exploração de bombas de combus
tíveis, farmácia, centro médico, clínica geral, perfumaria, 
agência de viagens, promoção e mediação imobiliária, rela
ções públicas, pastelaria e panificação, exploração de 
parques de diversões, realização de espectáculos culturais, 
recreativos e desportivos, exploração mineira e florestal 
estação de serviços, representações comerciais, serralha
ria, carpintaria, venda de alumínio e sua utilização, cultura, 
educação e ensino geral, segurança de bens patrimoniais, 
importação e exportação, podendo ainda dedicar-se a qual
quer outro ramo do comércio ou indústria em que os sócios 
acordem e seja permitido por lei.

ARTIGO 4.° 

(Capital)

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas) 

integralmente realizado em dinheiro, dividido e representado 

por duas quotas iguais no valor nominal de Kz: 50.000,00 

(cinquenta mil kwanzas) cada uma, pertencentes aos sócios, 

Morais Fançony e Luzia da Conceição Domingos Diogo 

Fançony, respectivamente.
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ARTIGO 5.’ 
(Cessão dc quotas)

ARTIGO 12.°
(Foro competente)

A cessão de quotas a estranhos fica dependente do con

sentimento da sociedade, à qual é sempre reservado o direito 

de preferência deferido aos sócios se a sociedade dele não 

quiser fazer uso.

ARTIGO 6.°
(Gerência)

1. A gerência e representação da sociedade, em todos os 

seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passiva

mente, incumbe ao sócio Morais Fançony, que fica desde já 

nomeado gerente, com dispensa de caução, bastando a sua 

assinatura para obrigar validamente a sociedade.

2. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos 

e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 

como, letras de favor, fiança, abonações ou actos semelhantes.

3. O gerente poderá delegar mesmo a pessoas estranhas 

à sociedade parte dos seus poderes de gerência, conferindo 

para o eleito o respectivo mandato.

ARTIGO 7.°
. (Assembleia)

As Assembleias Gerais serão convocadas por simples 

cartas registadas dirigidas aos sócios com pelo menos 

30 dias de antecedência, isto quando a lei não prescreva for

malidades especiais de comunicação. Se qualquer dos sócios 

estiver ausente da sede social a comunicação deverá ser feita 

com tempo suficiente para que possa.comparecer.

ÀRTIGO 8.°
(Divisão dos lucros)

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per

centagem para fundos ou destinos especiais criados em 

Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor

ção das suas quotas, e em igual proporção serão suportadas 

as perdas se as houver. _

• ■’ ARTIGO 9.° 
(Dissolução)

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento 

de qualquer dos sócios, continuando a sua existência com, o 

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou 

interdito, devendo estes nomear um que a todos represente, 

enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 10.° 
(Liquidação)

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos 

demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários e a 

liquidação e partilha realizar-se-á, como acordarem. Na falta 

de acordo, e se algum deles o pretender será o activo social 

licitado em bloco com obrigação do pagamento do passivo 

e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em igual

dade de condições.

ARTIGO 11.°
(Preferência na amortização)

A sociedade reserva-se o direito de amortizar a quota de * 

qualquer sócio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou 

providência cautelar.

as questões emergentes do presente 

(ócios, seus herdeiros ou repr:;;..^, 

própria sociedade, fica estipulado o Foro'
representantes^

Para todas 

quer entre os : 

entre eles e a 

Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qualquer^

) ARTIGO 13.°
(Balanços)

Os anos sociais serão os civis e os .balanços 
dados em 31 de Dezembro de cada ano, devendoencç> 

a 31 de Março imediato.

ARTIGO I4.°
(Omisso)

No omisso regularão as deliberações sociais, asdi^ 

sições da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, que é aLei( 
Sociedades Comerciais e demais legislação aplicável. !

(15-172$

Eliezer Construções, Limitada

Certifico que, com início a folhas 83 a 84, do livrai 
notas para escrituras diversas n.° 27, do 5.° CartórioNoiá 
da Comarca de Luanda, se encontra lavrada a escriturai 
teor seguinte:

Constituição da sociedade «Eliezer Construçôt 
Limitada».

No dia 18 de Novembro 2014, nesta Cidade de Liiató 
no 5.° Cartório Notarial da Comarca, perante mim, EvaRí 
Soares Caracol, Licenciada em Direito e Notaria do referi: 
cartório, compareceram como outorgantes: Felimou Paií- 

Capata, solteiro, maior, natural da Maianga, Província: 
Luanda, onde reside habitualmente na Rua 58, Casan.°l.v 

Zona 9, Bairro da Madeira, Distrito Urbano da Maiang^è 
lar do Bilhete de Identidade n.° 000031736LA032, emfè 
pela Direcção Nacional de Identificação Civil e Crirnií 

a 1 de Abril de 2010, que outorga este acto por si tf 

dualmente e em representação de seu filho menor, Eliezer® 
Nascimento Carifete Capata, de 1 ano de idade, natirf 

Maianga, Província de Luanda e consigo convivente.
Verifiquei a identidade do outorgante pelo menctf 

documento de identificação.

E por ele foi dito:

Que, pela presente escritura, constituem entre ele eo^ 

representado uma sociedade comercial por quotas de p 

ponsabilidade limitada, denominada «Eliezer ConsW5 

Limitada», com sede em Luanda, Distrito Urbano da Mai$ 

Zona 9, Rua 56, Casa n.° 1536, podendo transferi-la livretf 

para qualquer òutro local do território nacional, bem como# 

filiais, sucursais, agências ou outras formas de represenw 

dentro e fora do País.

Que, dita sociedade tem por objecto social o estim 
no artigo 3.° todo seu estatuto e possui o capital social 

valor de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), integral^ 

realizado em dinheiro, dividido e representado porduasQ* 
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1 tas, sendo uma de valor nominal de Kz: 60.000,00 (sessenta 
■ mil kwanzas) pertencente ao sócio Felimou Paulino Capata 
e outra quota de valor nominal de Kz: 40.000,00 (quarenta 
mil kwanzas), pertencente ao sócio Eliezer do Nascimento 

Carifete, respectivamente.
Que a sociedade, ora constituída reger-se-á, pelos estatu

tos, que são constantes de um documento complementar, dos 
quais constam todos elementos essenciais legalmente exigi
dos, elaborado em separado nos termos do n.° 2 do artigo 55.° 
da Lei da Simplificação e Modernização dos Registos Predial, 
Comercial e Serviço Notarial, que fica a fazer parte integrante 
desta escritura e que os outorgantes declaram ter lido^ tendo 
pleno conhecimento do seu conteúdo, pelo que é dispensada 
a sua leitura.

Assim o disseram e outorgaram.
Instruem este acto:

a) Documento complementar a que atrás se faz refe

rência assinado pelos outorgantes e por mim 

Notária;

b) Certificado de admissibilidade, emitido pelo

Ficheiro Central de Denominação Sociais em 

Luanda, 7 de Julho de 2014;.

c) Comprovativo do depósito efectuado no.Banco

BAI, aos 16 de Setembro de 2014.
Ao outorgante e na sua presença, fiz em voz alta a leitura 

desta escritura, a explicação do seu conteúdo e a advertência 
da obrigatoriedade do registo do acto no prazo de noventa dias.

Imposto de selo: 350,00 (trezentos e cinquenta kwanzas)

ESTATUTO DA SOCIEDADE 
ELIEZER CONSTRUÇÕES, LIMITADA

í
l.°

Asociedade adapta a denominação «Eliezer Construções, 
Limitada», tem a sua sede em Luanda, Distrito Urbano da 

| Maianga, Zona 9, Rua 56, Casa n.° 1536, podendo abrir 

| afiliais, sucursais, agências ou qualquer outra forma de 

; representação no território nacional ou no estrangeiro.

2°

A duração da sociedade-é por tempo indeterminado, con
tando o seu início, para todos os efeitos legais, a partir da 

•data da escritura pública.

3.°

, A sociedade tem por objecto social o exercício de comér
cio geral, por grosso e a retalho, construção civil e obras 
públicas, prestação de serviços, indústria, pesca, agro- 
‘pecuária,. agricultura, hotelaria, turismo, informática, 
telecomunicações, comercialização de telefones e seus aces
sórios, exploração mineiral, florestal e madeira, transportes 
camionagem, agente de despachante transitários, compra 
e venda de viaturas novas e seus acessórios, fabricação de 
material de construção, comercialização de combustíveis e 

lubrificantes, estação de serviços, plastificação de documen
tos venda de material escolar, escritório decorações, salão 
de cabeleireiro, boutique, imobiliários, pastelarias, gelada
ria, panificação, representações comerciais e industriais, 
venda de gás de cozinha, desporto e recreação, vídeo clube, 
venda de equipamento de caça, manutenção de espaço ver
des e jardinagem, segurança privada, ensino geral escola de 
condução, oficinas, importação e exportação, podendo dedi
car-se a qualquer outro ramo de comércio ou indústria em 
que os sócios acordem e seja permitido por lei.

§Único: — Para prossecução do seu objecto social, 

a sociedade poderá agrupar-se com outras sociedades ou 
empresas nacionais ou estrangeiras com objectos similares 
e de acordo com a lei.

4. °

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), 
integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen
tado por duas quotas sendo uma quota do valor nominal de 
Kz: 60.000,00, (sessenta mil kwanzas), pertencente ao sócio 
Felimou Paulino Capata e outra quota do valor nominal de 
Kz: 40.000,00, (quarenta mil kwanzas), pertencente ao sócio 
Eliezer do Nascimento Carifete Capata.

5. °

Não serão exigíveis prestações suplementares de capital, 
mas os sócios poderão fazer á sociedade os suprimentos que 
ela necessitar de acordo com as condições a estabelecer.

6. °

A cessão de quotas no todo ou em parte, é livremente 
permitida, porém, quando feita a estranhos, fica dependente 
do consentimento da sociedade, à qual é sempre reservado 
o direito de preferência, deferido aos sócios se a sociedade, 

dele não quiser faze uso.

7?

1. A gerência e a administração da sociedade, em todos 
os seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e pas
sivamente será exercida pelo sócio Felimou Paulino Capata, 
que desde já fica nomeado como gerente, com dispensa de 
caução, bastando a sua assinatura para obrigar validamente 
à sociedade.

2. O sócio-gerente poderá delegar a outro socio ou 
mesmo em pessoas estranha á sociedade, todos ou partes dos 
seus poderes de gerência, conferindo para o efeito o respec
tivo mandato.

3. Fica vedado á gerente obrigar a sociedade em actos 
e contratos estranhos aos negócios sociais, designadamente 
em letras de favor, fianças, abonações ou documentos seme
lhantes.

8.°

A sociedade reserva-se o direito de adquirir ou amortizar 

a quota de qualquer sócio quando, sobre ela recaia arresto, 

penhora, arrolamento ou qualquer outra medida judicial ou 

de outra natureza de que possa resultar a sua alienação.
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9. °

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per

centagem para o fundo de reserva legal, quando devida, ou 

quaisquer outras percentagens para fundos ou destinos espe

ciais, criados em Assembleia Geral, serão repartidos pelos 

sócios na proporção das suas quotas, e na mesma proporção 

serão suportadas as perdas que houver.-

10. °

A sociedade não se dissolverá em caso de morte ou 

. interdição de qualquer dos sócios os herdeiros legalmente 

constituídos do falecido ou representante do interdito, exer

cerão os referidos direitos e deveres sociais desde que se 

elabora uma acta da Assembleia GeraL

11. °

Dissojvida a sociedade por acordo dos sócios e nos 
demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários e a 

liquidação e partilha, procederão como então acordarem na 

falta de acordo e se algum dos sócios o pretender, será o 

activo social licitado em globo com a obrigação do paga

mento do passivo e adjudicação ao sócio que melhor preço 

. oferecer em igualdade de condições.

12. °

As Assembleia Gerais serão convocadas, quando a lei 

não prescreva outras formalidades, por cartas registadas, 

dirigidas os sócios com pelo menos 15 dias de antecedência.

13. °

Se qualquer deles estiver ausente da sede social, a con

vocatória será feita com a dilatação suficiente para que ele 

possa comparecer, mas nunca com um prazo superior a ses

senta dias.

No omisso regularão as disposições da Lei n.° 1/04, 

de 13 de Fevereiro, as deliberações sociais tomadas em 

forma legal e demais legislação aplicável.

Esta conforme.

E certidão que fiz extrair e vai conforme o original.

5.° Cartório Notarial da Comarca de Luanda, em Luanda, 

aos 18 de Novembro de 2014. — A notária, ilegível.

(15-2539-L06)

Conservatória do Registo Comercial do SIAC — Zango

CERTIDÃO

Ana Antónia Agostinho Sebastião Van-Dúnem, Licen

ciada em Direito, Conservadora-Adjunta, da Conservatória 

do Registo Comercial do SIAC — Zango.

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre

sentada sob o n.° 4 do livro-diário de 4 de Novembro do 

corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.

Certifico que, sob o n.° 580 a folhas 300 verso, do livro B-01, 

se acha matriculado o comerciante em nome individual 

Diawara Abdoul Karim, solteiro, maior, residente em Luanda 

no Município do Cazenga, Bairro Hoji-ya-Henda, que/ 

firma o seu nome, exerce a actividade de comércio 

lho em estabelecimento não especificado, tem escrift 

estabelecimento denominados, «D. A. K. — Comer/ 

situados em Luanda, no Distrito do Kilamba Kiaxi, 

Calemba II, Rua Direita do Calemba II.

Por ser verdade se passa a presente certidão, querfej. 

de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda,^ 
— Zango, em Luanda, 4 de Novembro de 2014. —Ac! 

servadora adj unta, ilegível. (14-18967-t

Conservatória do Registo Comercial de Bengudi:

CERTIDÃO

a) Que a cópia apensa a esta certidão estáconfc

o original;

b) Qye foi requerida sob Apresentação n.°0001.IKí

’ em 2011-08-10;

c) Que foi extraída dos registos respeitantes àsocieè

comercial denominada Correia Sapalo (M 

com a Identificação Fiscal 2111081744; j

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, Ite

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula Inscrições — Averbamentos — Anotações I 

Correia Sapalo Catombo;

Identificação Fiscal: 2111081744;

AP. 1/2011-08-10 Inscrição
Início de actividade do comerciante em nomeindivwfl 

Correia Sapalo Catombo, solteiro, maior; ( i
Data: 1 O de Agosto de 2011; i
Nacionalidade: angolana; |
Ramo da actividade: manutenção e reparação dev.| 

culos automóveis; Estabelecimento principal denomitM 

«Cosaca de Cprreia Sapalo Catombo», localizado 1 

Benguela, no Bairro da Calomanga, Casa n.° 2156, ZoH

Por ser verdade se passa a presente certidão, quem 
de revista e consertada assino. I

Conservatória Registo Comercial de Benguela, aosWj 

Agosto de 2011. — A Conservadora, Isabel BeatriM 

da Cruz. (15-061R

Conservatória dos Registos da Comarca da Huíb

CERTIDÃO

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conftf*

o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 0002.14$

c) Que foi extraída do registo respeitante ao
ciante em nome individual Sebastião da Sí 

com o NIF, registada sob o n.° 2014.761;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, le^

o selo branco desta Conservatória.
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Matrícula — Averbamentos — Anotações
Sebastião da Silva
Identificação Fiscal:
AP.2/2014-12-08 1nscrição
Sebastião da Silva, solteiro maior, natural do Luena, Província 

do Moxico, residente no Lubango, Província da Huíla;
Nacionalidade: Angolana;
Firma: Sebastião da Silva
Ramo de actividade: comércio geral, a grosso e a reta

lho, indústria, agro-pecuária, medicamentos e produtos 
agro-pecuário, comercialização de gado e seus derivados, 

I construção civil e obras públicas, hotelaria e turismo, cate- 

■ ring, prestação de serviços, lavandaria, pronto-socorro, 
| transporte de inertes, venda de viaturas e seus acessórios, 

exploração florestal, curtumes de pele, representação de 
marcas, eventos, diversos, imobiliários e mobiliários, prá
tica desportiva, material informático, venda de combustível 
e seus derivados, mecânica, rent-a-car, oficinas, pesca, casa 
fotográfica, geologia e minas, serviços, telecomunicações, 

transporte, assistência médica, medicamentosa, importação 
j e exportação;

Escritório e estabelecimento: Situado no Lubango, 
Bairro Benfica, Município do Lubango, Província da Huíla;

Início de actividade: 8 de Dezembro de 2014.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória dos Registos da Comarca da Huíla, aos 10 
de Dezembro de 2014. — A Conservadora-Adjunta, Emília 
Albertina Cacuhu. (15-1904-LO 1)

Conservatória dos Registos da Comarca da Huíla

CERTIDÃO

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 0001.130930; 

' c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Evaristo Tito, com o 

NIF 2171025824, registada sob o n.° 2010.2301;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 

o selo branco desta Conservatória.
.Matrícula — Averbamentos — Anotações

Evaristo Tito

Identificação Fiscal: 2171025824
. AP. 1/2010-02-05 Constituição dê Empresa em. Nome 

.Individual

Sede: Lubango-Huíla
Objecto: Comércio geral, a grosso, misto e a retalho.

Proprietário: Evaristo Tito, solteiro, maior, residente no 
Lubango.

Denominação: Evaristo Tito.

Gerência: Exercida pelo próprio.

Forma de obrigar: Pela sua assinatura.

AP. 1/2013-04-07 Aumento do Objecto Social
A requerimento de'Evaristo foi autorizado o acréscimo 

das seguintes actividades: transporte, estação de serviços, 
lavandaria, salão de beleza, boutique, escola de condução, 
creche, padaria, agro-pecuária, construção civil e obras públi
cas, turismo e hotelaria, prestação de serviços, exploração 
de madeira, agência de viagem, pronto-socorro, transporte 
de inertes, venda de viaturas, vendas de peças de viaturas, 
material de informático, livraria, recauchutagem, serviço de 
serralharia, rent-a-car, pesca, casa fotográfica, geologia e ' 
minas, serviços farmacêuticos, assistência médica e medica
mentosa, importação e exportação.

Anotação. 2013-05-09
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória dos Registos da Comarca da Huíla, aos 30 

de Setembro de 2013. — A Conservadora-Adjunta, Emília 
Albertina Cacuhu. (15-1905-L01)

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — 
SIAC

CERTIDÃO

Andrade Manuel Neto, Licenciado em Direito, Conservador 
do Registo Comercial de Luanda.

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição 
Apresentada sob o n.° 1, do livro-diário de 11 de Dezembro 
do corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.

Certifico que, sob o n.° 3049, a folha 81, do livro B-6, se 
acha matriculado o comerciante em nome individual Manuel 
Alberto Domingues, solteiro, maior, residente em Luanda, 
Edifício E 31, l.° andar, Apartamento 13, Distrito Urbano 
do Kilamba Kiaxi, nacionalidade angolana, ramos de acti
vidades a rádio e de televisão, escritório e estabelecimento 
denominados «Manuel Alberto Domingues» situados no 
mesmo local do domicílio.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda, em 
Luanda, 12 de Dezembros de 2014. — O conservador, ilegí
vel. (15-2547-L06)

Conservatória do Registo Comercial de Luanda

CERTIDÃO

Andrade Manuel Neto, Licenciado em Direito; Conservador 
do Registo Comercial de Luanda. .

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre
sentada sob o n.° 10, do livro-diário de 25 de Novembro 
de 2011, à qual fica arquivada nesta Conservatória.

Certifico que, sob o n.° 7397 a folha 92, verso, do livro B-64, 
se acha matriculado o comerciante em nome individual 
Manuel Alfredo Gomes, solteiro, maior, residente em 
Luanda, Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi, Bairro Golf 2, Casa 
n.° 18, que usa a firma o seu nome, exerce as actividades de 
comércio a retalho de produtos alimentares n.e., e de tabaco
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e outras actividades de serviços prestados, principalmente, 

tem escritório e estabelecimento' denominados «Novo 

Método», situados no local do domicílio, nesta cidade.
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatórià do Registo Comercial de Luanda, em 

Luanda, 29 de Novembro de 201L — O conservador, ilegí

vel. (15-2548-L06)

Conservatória do Registo Comercial de Luanda

CERTIDÃO

Identificação Fiscal: 2197009907;

• AP.6/2014-07-30 Matrícula

Tavares Venda, solteiro, maior, residente em Luar 
Município da Quissama, Bairro Pixi, casa s/n.°, que 

firma o seu nome, exerce a actividade dç comércioar^ 

de produtos novos, tem o escritório e estabelecimento 

minado «Tavares Venda», situado no local do domicílio
Por ser verdade se passa a presente certidão, quedepr. 

de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial — BUE Mn\j> 

aos 30 de Julho de 2014. — O Conservador,^ 

Gomes. (15-1049-Bi:

a/Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 

o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.°041701.141114;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Mauro Roberto Fer- 

nandes Sebastião, com o NIF 2462039163, 

registada sob o n.° 2014.04170100001;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações

Mauro Roberto Fernandes Sebastião — Serviços de 

Electrónica;

Identificação Fiscal: 2462039163;

Mauro Roberto Fernandes Sebastião, solteiro, maior, resi

dente em Luanda, Município de Luanda, Bairro Nelito Soares, 

Rua C 7, Casa n.° 19, Zona 11, que usa a firma o seu nome, 

exerce a actividade .de montadores dé aparelhos electróni

cos, tem escritório e estabelecimento denominado «MAURO 

ROBERTO FERNANDES SEBASTIÃO — Serviços de 

Electrónica — Comercial», situado em Luanda, Município de 

Viana, Bairro Capalanga.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda, aos 14. 

de Novembro de 2014. — O conservador, ilegível.

(15-1100-B12)

Conservatória do Registo Comercial — BUE Muxima

CERTIDÃO

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 0005.140730;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Tavares Venda, com o 

NIF 2197009907, registada sob o n.° 2014.765;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, levã(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula —Averbamentos — Anotações

Tavares Venda;

Conservatória do Registo Comercial — BUE Muxim

CERTIDÃO

a) Que a cópia apensa a esta certidão está confoc

o original;
b) Que foi requerida sob Apresentação n.°0007.1401}

c) Que foi extraída do registo respeitante ao c®
ciante em nome individual Domingos lo 

Domingos, com o NIF 2197009885, registei 

sobon.0 2014.767;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, levad

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações

Domingos José Domingos;

Identificação Fiscal: 2197009885;

AP.8/2014-07-30 Matrícula •
Domingos José Domingos, solteiro, maior, residented 

Luanda, Município da Quissama, Bairro Catambor, casas4 

que usa a firma o seu nome, exerce a actividade de coméni 

a retalho de produtos novos, tem o escritório e estabekí 

mento denominados «Domingos José Domingos», stó 

no local do domicílio.
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depí 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial — BUE Mm 

aos 30 de Julho de 2014. — O Conservador, ÀfcrJ 

Gomes. (15-1050-BÍ

Conservatória do Registo Comercial — BUE Viant | 
Sede I

CERTIDÃO {

a) Que à- cópia apensa a esta certidão está cònfofl

o original; |

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 0007.14R

c) Que foi extraída do registo respeitante à cor

ciante em nome individual Carla Maria j 
Salema, com o NIF 2462017372, registadas 

*on.° 2014.1950;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, lerf

o selo branco desta Conservatória.
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Matrícula — Averbamentos — Anotações

Carla Maria de Salema;
Identificação Fiscal: 2462017372;
AP.6/2014-08-25 Matrícula
Carla Maria de Salema, solteira, maior, residente em 

Luanda,.Município de Viana, Bairro Km 12, Casa n.° 500, 
que usa a firma o seu nome, exerce a actividade de cerveja
rias e bares, tem escritório e estabelecimento denominado 
«Carla Maria de Salema», situado'no local do domicílio, 
nesta cidade.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial — BUE Viana 
Sede, aos 29 de Agosto de 2014. — O Conservador, Júnior 
Epamba. (15-1093-B12)

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
KM 30

CERTIDÃO

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;

b) Qúe foi requerida sob Apresentação n.° 0005.140721;

c) Que foi extraída do registo respeitante à comer

ciante em nome individual Luzia da Silva Men

des, com o NIF 2457017882, registada 

sob o n.° 2014.1301;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Luzia da Silva Mendes;

Identificação Fiscal: 2457017882; -

AP.5/2014-07-21 Matrícula
Luzia da Silva Mendes, solteira, maior, residente em 

Luanda, Município de Viana, Bairro Vila Sede, casa s/n.°, que 

usa a firma o seu nome, exerce actividade.de restaurantes com 
lugares ao balcão (snack-bares), tem o escritório e estabele

cimento denominado «Luzia Mendes», situado no Zango 1.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e cojisertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda —BUE 
KM 30, aos 31 de Julho de 2014.,— A Conservadora- 

•Adjunta, Francisca Fernandes Mart,a de Carvalho.

(15-1116-B04)

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
KM 30

CERTIDÃO

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 

o original;
ó/Que foi requerida sob Apresentação n.° 0008.140721;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Maluatiwa Ramiro 

Uana Caxala, com o NIF 2457005841, registada 

sob o n.° 2014.1304;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações

Maluatiwa Ramiro Uana Caxala;

Identificação Fiscal: 2457005841;

AP.8/2014-07-21 Matrícula

Maluatiwa Ramiro Uana Caxala, solteiro, maior, resi

dente em Luanda, Município de Viana, Bairro Bita Vacaria, 

Sector E, Q. 3, casa s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce 

actividade de moto táxi, tem o escritório e estabelecimento 

denominado «Uana Caxala», situados no local do domicílio.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 

KM 30, aos 31 de Julho de 2014. — A Conservadora- 

- Adjunta, Francisca Fernandes Marta de Carvalho.

(15-1117-B04)

Conservatória do Registo Comercial de Luanda —- BUE 
KM 30

CERTIDÃO

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 0004.140717;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Francisco Domingos 

Neto, com o NIF 2457017610, registada sob o 

n.° 2014.1295;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações

Francisco Dõmingos Neto;

Identificação Fiscal: 2457017610;

AP.4/2014-07-17 Matrícula

Francisco Domingos Neto, solteiro, maior, residente em 

Luanda, Município de Viana, Bairro Capalanga, Sector 5, 

Zona 2, Q. 8, Rua 4, Casa n.q 21, que usa a firma o seu nome, 

exerce a actividade de ensino geral, tem o escritório e estabe

lecimento denominado «Francisco Domingos Neto», situados 

no local do domicílio.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 

KM 30, aos 31 de Julho de 2014. —A Conservadora- 

- Adjunta, Francisca Fernandes Marta de Carvalho.

(15-1118-B04)

actividade.de
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Conservatória do Registo Comercial de Luanda - BUE 

KM 30

CERTIDÃO

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 0003.140717;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao

comerciante em nome individual Wilson João 

Domingos, com o NIF 2457017637, registada 

sob on.° 2014.1294;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 

. o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações

Wilson João Domingos;

Identificação Fiscal: 2457017637;

AP.3/2QI 4-07-17 Matrícula

Wilson João Domingos, solteiro, maior, residente em 

Luanda, Município de Viana, Bairro Vila Sede, Zona A, 

Sector A, Rua Comandante Bula, casa s/n.°, que usa a firma 

o seu nome, exerce actividade de construção geral de edi

fícios, tem o escritório e estabelecimento denominado 

«Wilson João Domingos», situados no local do domicílio.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 

KM 30, aos 31 de Julho de 2014. — A Conservadora- 

- Adjunta, Francisca Fernandes Marta de Carvalho.

(15-1119-B04)

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 

KM 30

CERTIDÃO

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 0001.140724;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual José Luís, com o NIF 

2405245760, registada sob o n.° 2014.1305;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações

José Luís;

Identificação Fiscal: 2405245760;

AP. 1/2014-07-24 Matrícula

José Luís, solteiro, maior, residente em Luanda, 

Município de Viana, Bairro Capalanga, Sector 2, Zona 2, Q. 9, 

Casa n.° 19, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade 

de comércio a retalho, tem o escritório e estabelecimento 

denominado «José Luís», situados no local do domicílio.

________________________ ' PIARIODAREPÚBUf

Por ser verdade se passa a presente certidão, que 

de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda 
BUE KM 30, aos 28 de Julho de 2014. —A Conserva^ 

Francisca Fernandes Marta de Carvalho. (15-1122$'

Conservatória do Registo Comercial de Luanda-^ 

t KM 30

CERTIDÃO

a) Que a cópia apensa a esta certidão está confo^
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 0007.14061;

c) Que foi extraída do registo respeitante à cw

ciante em nome individual Laurinda Domiiç 
Satuala, cóm o NIF 2457007933, registadas 
o n.° 2014.1262;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, levati
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações

Laurinda Domingas Satuala;

Identificação Fiscal: 2457007933;

AP.7/2014-06-12 Matrícula

Laurinda Domingas Satuala, solteira, maior, resides 
em Luanda, Município de Viana, Bairro Viana II» casas* 
que usa a firma o seu nome, exerce a actividade de cozia 

tem o escritório e estabelecimento denominado «Laurii 

Domingos Satuala», situados no Bairro das 500 Casas.
Por ser'verdade se passa a presente certidão, que dep 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda 

BUE KM 30, aos 31 de.Julho de 2014. — A Conservai 

Francisca Fernandes Marta de Carvalho. (15-1123-E

Conservatória do Registo Comercial de Luanda-1 

KM 30

CERTIDÃO

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conf

o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 0003.H

c) Que foi extraída do registo respeitante ao ci

ciante em nome individual Gonçalves Fai

António, com o NIF 2457006929, registai 

on.° 2014.1299;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, le

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula —Averbamentos —Anotações

Gonçalves Faustino António;

Identificação Fiscal: 2457006929;

AP.3/2014-07-21 Matrícula

Gonçalves Faustino António, casado, resider 

Luanda, Município de Viana, Bairro Viana Sede, caí 

que usa a firma o seu nome, exerce a actividade de
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cio a retalho em estabelecimentos não especificados, tem 
o escritório e estabelecimento denominado «Gonçalves 

António», situados no Km 9 A.
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assi no.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 

KM 30, aos 31 de Julho de 2014. — A Conservadora- 
-Adjunta, Francisca Fernandes Marta de Carvalho.

(15-1124-B04)

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE
KM 30

CERTIDÃO

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 0014.140724;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Baptista João, com o 

NIF 2457001927, registada sob o n.° 2014.1318;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula — Averbamentos — Anotações
Baptista João;
Identificação Fiscal: 2457001927;

AP. 14/2014-07-24 Matrícula
Baptista João, solteiro, maior, residente em Luanda, 

Município de Viana, Bairro Km 9-A, Rua dos Quartéis 57, 
Sector A, Zona 3, Q. 7, casa s/n.°, que usa a firma o seu 

nome, exerce a actividade de moto táxi, tem o escritório e 
estabelecimento denominado «Baptista João», situados no 
local do domicílio.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
KM 30, aos 31 de Julho de 2014. — A Conservadora- 
Adjunta, Francisca Fernandes Marta de Carvalho.

(15-1125-B04)

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 

. KM 30

CERTIDÃO

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 0001.140717;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Adão Aníbal Rodri

gues, com o NIF 2457017297, registada sob o 

n.°2014.1292;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Adão Aníbal Rodrigues;
Identificação Fiscal: 2457017297;
AP. 1/2014-07-17 Matrícula
Adão Aníbal Rodrigues, solteiro, maior, residente em 

Luanda, Município de Viana, Bairro Zango I1J-A, Quadra J 3, 
Casa n.° 50, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade 
de comércio a retalho em estabelecimentos não especifica
dos, tem o escritório e estabelecimento denominado «Adão , 
Aníbal Rodrigues», situados no local do domicílio.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — 
BUE KM 30, aos 31 de Julho de 2014. — A Conservadora, 
Francisca Fernandes Marta de Carvalho. (15-1126-B04)

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
KM 30

CERTIDÃO

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;
b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 0007.140721;

c) Que foi extraída do registo respeitante à comer

ciante em nome individual Rosária Natchitué 

Cambanda Correia, com o NIF 2457009332, 

registada sob o n.° 2014.1303;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Rosária Natchitué Cambanda Correia;

Identificação Fiscal: 2457009332;

AP.7/2014-07-21 Matrícula
Rosária Natchitué Cambanda Correia, solteira, maior, 

residente em Luanda, Município de Viana, Bairro Vila Sede, 

casa s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade de 

restaurantes do tipo tradicional, tem o escritório e estabeleci

mento denominado «Rosária Natchitué», situado no Zango.
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois. 

de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — , 

BUE KM 30, aos 31 de Julho de 2014. — A Conservadora, 

Francisca Fernandes Marta de Carvalho. (15-1127-B04)

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
KM 30

CERTIDÃO

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 0006.140721;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Adilson Frederico -
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CERTIDÃO

dos Santos, com o NIF 2457005680, registada Conservatória do Registo Comercial de Luanda^, 
sobon.°2014.1302; KM 30 1

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações

Adilson Frederico dos Santos; ‘

Identificação Fiscal: 2457005680;

AP.6/2014-07-21 Matrícula

Adilson Frederico dos Santos, solteiro, maior, residente 

em Luanda, Município de Viana, Bairro Regedoria, Zona 1, 

casa s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade de 

prestação de serviço, tem o escritório e estabelecimento deno-

' minado «Adilson Santos», situado no local do domicílio.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois

de revista e consertada assino. •

Conservatória do Registo Comercial de Luanda —

BUE KM 30, aos 31 de Julho de 2014. —A Conservadora,

Francisca Fernandes Marta de Carvalho. (15-1128-B04)

e 
í

a) Que a cópia apensa a esta certidão está confe •
o original; ’

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 0007.I>

c) Que foi-extraída do registo respeitante à

ciante em nome individual Lucrécia João V i 
tura Neto da Silva, com o NIF 24570105;. 
registada sob o n.° 2014.1311;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim,te

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações 

Lucrécia João Ventura Neto da Silva;

Identificação Fiscal: 2457010918;

AP.7/2014-07-24 Matrícula

Lucrécia João Ventura Neto da Silva, casada, resiife 
em Luanda, Município de Viana, Bairro MulenvosdeCi: 
Zona 1, Q. I, Sector C, Rua Projectada, Casa n.° 435,ç 

, usa a firma 0 seu nome, exerce a actividade de fabricação: 
gelados e sorvetes, tem o escritório e estabelecimento te 

minado «L. J. V. N. S.», situado no local do domicilio.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que dep- 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda—BU 

KM 30, aos 31 de Julho de 2014. — A Consemd® 

-Adjunta, Francisca Fernandes Marta de Carvalho.

(15-1130$

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE

KM 30

CERTIDÃO

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 0004:140724;

c) Que foi extraída do registo respeitante à comer

ciante em nome individual Inês Pambani 

Samuel, com o NIF 2457005604, registada sob 

o n.° 2014.1308;

d) Que oçupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula—Averbamentos — Anotações

Inês Pambani Samuel;

Identificação Fiscal: 2457005604;

AP.4/2014-07-24 Matrícula

Inês Pambani Samuel, solteira, maior, residente em 

Luanda, Município de Viana, Bairro Caop A, casa s/n.°, 

que usa a firma o seu nome, exerce a actividade de salão de 

cabeleireiro e institutos de beleza, tem o escritório e estabe

lecimento denominado «Inês Pambani», situado no local do 

domicílio.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 

KM 30, aos 28 de Julho de 2014. — A Conservadora- 

- Adjunta, Francisca Fernandes Marta de Carvalho,

(15-1J29-B04)

Conservatória do Registo Comercial de Luanda-Bl

KM 30

CERTIDÃO

a) Que a cópia apensa a esta certidão está confi# 

o original;
b) Que foi requerida sob Apresentação n.°0009.1#

c) Que foi extraída do registo respeitante à coí 

ciante em nome individual Angelina Fi 

Miguel, com o NIF 2457010721, registada 

o n.° 2014.1313;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim,leví 

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações 

Angelina Filipe Miguel;

Identificação Fiscal: 2457010721;

AP.9/2014-07-24 Matrícula

Angelina Filipe Miguel, solteira, maior, resident 

Luanda, Município da Caop A, casa s/n.°, que usa a 

o seu nome, exerce a actividade de comércio a retall1 

estabelecimentos não especificados, tem o escritório í 

belecimentó denominado «Angelina Filipe — Comei 

situado no local do domicílio.
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>or ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

evista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE
30, aos 31 de Julho de 2014. — A Conservadora-, 

junta, Francisca Fernandes Marta de Carvalho.
(15-1131-B04)

iservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
KM 30

CERTIDÃO

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 0003.140724;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Lino Edívaldo Lopes 
Teixeira, com o NIF 2457017629, registada sob 
o n.°2014.1307;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Lino Edivaldo Lopes Teixeira;
Identificação Fiscal: 2457017629;
AP.3/2014-07-24 Matrícula
Lino Edivaldo Lopes Teixeira, solteiro, maior, residente 
Luanda, Município de Viana Sede, Zona A, Sector A, 
t Comandante Bula, casa s/n.°, que usa a firma o seu 
ie, exerce aa ctividade de consultoria em gestão de pro- 
os, tem o escritório e estabelecimento denominado «Lino 
teira», situado no local do domicílio.
Por ser verdade se passa a. presente certidão, que depois 
avista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
' 30, aos 31 de Julho de 2014. — A Conservadora- 
junta, Francisca Fernandes Marta de Carvalho.

(15-1132-B04)

®servatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
KM 30

CERTIDÃO

Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 
.ooriginal;’

’ Que foi requerida sob Apresentação n.° 0005.140724;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Manuel Pereira Ven
tura, com o NIF 2457010900, registada sob o 
n.° 2014.1309;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula—Averbamentos — Anotações
Manuel Pereira Ventura;
identificação Fiscal: 2457010900; -
^•5/2014-07-24 Matrícula
Manuel Pereira Ventura, solteiro, maior, residente em 

^da, Município de Viana, Bairro Km 9-A, Sector B, 

Zona I, Q. 2, casa s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce 
actividade de outras actividade de cyber café,, tem o escri
tório e estabelecimento denominado «Cyber Veperema», 
situado no local do domicílio.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
KM 30, aos 31 de Julho de 2014. — A Conservadora- 
- Adjunta, Francisca Fernandes Marta de Carvalho.

- (15-1133-B04)

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
KM 30

CERTIDÃO

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 0002.140717;
c) Que foi extraída do registo respeitante à comer

ciante em nome individual Rosalina Tchilombo 
Francisco, com o NIF 2457017440, registada 
sob o n.° 2014.1293;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Rosalina Tchilombo Francisco;
Identificação Fiscal: 2457017440;
AP.272014-07-17 Matrícula
Rosalina Tchilombo Francisco, solteira, maior, residente em 

Luanda, Município de Viana, Bairro 4 de Abril, Sector A, Casa 
n.° 111, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade de paste
laria, tem o escritório e estabelecimento denominado «Rosalina 
Tchilombo Francisco», situado no local do domicílio.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
KM 30, aos 31 de Julho de 2014. — A Conservadora- 
- Adjunta, Francisca Fernandes Marta de Carvalho.

(15-1134-B04)

Conservatória, do Registo Comercial de Luanda — BUE 
KM 30

CERTIDÃO

a) Que â cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 0003.140814;

c) Que foi extraída do registo respeitante à comer

ciante em nome individual Cecília Cassova, 

com o NIF 2457008492, registada sob o 

n.° 2014.1335;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula — Averbamentos — Anotações
Cecília Cassova;
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Identificação Fiscal: 2457008492;

AP.3/2014-08-14 Matrícula

Cecília CasSova, solteira, maior, residente em Luanda, 

Município de Viana, Bairro Km 9, casa s/n.°, que usa a firma 

o seu nome, exerce actividade de conexas a informática, tem 

o escritório e estabelecimento denominado «Cyber C. C.», 

situado no local do domicílio.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 

KM 30, aos 21 de Agosto de 2014. — A Conservadora-, 

-Adjunta, Francisca Fernandes Marta de Carvalho.

(15-1135-B04)

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 

KM 30

CERTIDÃO

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 0001.140805;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nomé individual Vieira Quissua Dala, 

com o NIF 2457001463i registada sob o 

n.° 2014.1322;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula —r Averbamentos—Anotações

Vieira Quissua Dala;

Identificação Fiscal: 2457001463;

. AP. 1/2014-08-05 Matrícula

Vieira Quissua Dala, solteiro, maior, residente em 

Luanda, Município de Viana, Bairro Km 9 A, Casa n.° 15, 

que usa a firma o seu nome, exerce actividade de comér

cio a retalho em estabelecimentos não especificados, tem o 

escritório e estabelecimento denominado «Vieira Quissua», 

situado no local do domicílio.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda - BUE 

KM 30, aos 21 de Agosto de 2014. — A Conservadora- 

-Adjunta, Francisca Fernandes Marta de Carvalho.

(15-1136-B04)

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 

KM 30

CERTIDÃO

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.°0002.140805;

c) Que foi extraída do registo respeitante^
ciante em nome individual Isaias ty: 

com o NIF 2457016940, regista 

n.° 2014.1323;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) pormijí
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações

Isaias Diz Ernesto;

Identificação Fiscal: 245701640;

AP. 1/2014-08-05 Matrícula

Isaias Diz Ernesto, solteiro, maior, residentes 
Município de Viana, Bairro Km 30, MussequesBiit 

Q. 3, Rua 14, casa s/n.°, que usa a firma o seunoci 

a actividade de serviço, tem o escritório e estafe 
denominado «Isaias Diz Ernesto», situado no localdoi

Por ser verdade se passa a presente certidão,ç; 

de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanó- 
KM 30, aos 21 de Agosto de 2014. —Ate 

-Adjunta, Francisca Fernandes Marta de CarvA\

(15-lli

Conservatória do Registo Comercial de Luandi- 

KM 30

CERTIDÃO'

a) Que a cópia apensa a esta certidão estác

o original;

b) Que foi requerida sob Apresentaçãon.°0B

c) Que foi extraída do registo respeitantes

ciante em nome individual André f; 

Cunha, com o NIF 2457008697, regis 

o n.° 2014.1324;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) pormint

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbaméntos — Anotações 

André Pedro da Cunha;

.Identificação Fiscal: 2457008697;

AP.3/2014-08-05 Matrícula
André Pedro da Cunha, solteiro, maior, re$ 

Luanda, Município de Viana, Bairro BitaVacariM. 

Q. 6, Casa n.° 297, que usa a firma o seu nome,’ 

actividade de produção de gelo, tem o escritório* 

lecimento denominado «A. P. C. — ComerciaM 

local do domicílio.

Por ser verdade se passa a presente certidão,^ 

de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luani 

KM 30, aos 21 de Agosto de 2014.—ACon*' 

-Adjunta, Francisca Fernandes Marta de Carvfll^ 
(15-lt


