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Banco Valor, S. A.

Alteração total do pacto social da sociedade anónima 

denominada «Banco Valor, S. A.».

Certifico que, por escritura de 25 de Fevereiro de 2015, 

lavrada com início a folhas 77, do livro de notas pará escri- 

' turas diversas n.° 391, do Cartório Notarial do Guiché Único 

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

Costa, texto integral fica depositado-nesta Conservatória nos 

termos dos n.os 3, 4 do. artigo 169? da Lei n.° 1/97,. com

pareceu como outorgante Isaura Eugênia Gomes Pinto, 

solteira, maior, natural da Maianga, Província de Luanda, 

onde reside habituaimente, no Distrito'Urbano da Maianga, 

Bairro Maianga, Travessa João Seca, n.os 12/14, que outorga 

neste acto como mandatária da sociedade em’ epígrafe; •

É por ela foi dito: • > ' <

Que, a sociedade denominada «Banco Valor, S. A.», 

NIF 5417123021, tem a sua sede em Luanda, no Município 

de Luanda, Distrito Urbano da Maianga, Bairro Alvalade, 

• Rua Hélder Neto, n.° 79, constituída por escritura pública 

datada de 17 de Fevereiro de 2011 e alterada igualmente 

por escritura pública, ambas deste Cartório Notarial, matri

culada na Conservatória do Registo Comercial, 2.a Secção 

do Guiché Único da Empresa, sob o n.° 346-11, com o capi

tal social de Kz: 9.262.000.000,00 (nove bilhões, duzentos 

e sessenta e dois milhões de kwanzas), integralmente rea- . 

lizado em dinheiro, dividido e representado por 4.210.000 

(quatro milhões, duzentas e dez mil) acções de valor nomi

nal de Kz: 2.200,00, (dois mil e duzentos kwanzas), cada 

uma;

Que, pela presente escritura, no uso dos poderes que lhe 

foram conferidose nos termos deliberados em Assembleia de 

Accionistas, tal como resulta da acta que no final se menciona 

e arquiva, altera-.se totalmente os estatutos da sociedade, 

passando a sociedade a reger-se-á pelos artigos constantes 

do documento complementar elaborado 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 da presente escritura e que a outor

gante declara ter lidó, tendo pleno conhecimento do seu 

conteúdo, pelo que é dispensada a sua leitura.

Assim o disse e outorgou. ’ .

Está conforme. y

Cartório Notarial do Guiché Único de Empresa, em Luanda, 

aos 26 de Fevereiro de 2015. — O ajudante, ilegível.
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ESTATUTOS DO BANCO VALOR, S. A.

CAPÍTULO I

Denominação, Sede, Objecto, Duração

ARTIGO l.°
(Natureza jurídica c denominação)

1.0 Banco adopta a denominação «Banco Valor, S.A.» 

podendo usar a sigla comercial «BVB», constitui-se sob a 

forma de sociedade anónima de responsabilidade límiladae 

é constituído por tempo indeterminado.

2. A actividade do Banco será regulada pelos presentes 

Estatutos e pela legislação em vigor na República de Angola.

artigo 2.° •
(Sede c formas dc representação) .

1. O Banco terá a sua sede , social em1 Luanda, na Rua 

Hélder Neto, n.° 79, Bairro Alvalade, Distrito Urbano da 

Maianga. '

2: Por simples deliberação do seu Conselho dc 

Administração, q Banco pode transferir a sua sede para outro 

local dentro do território nacional, bem como abrir ou encer

rar em território nacional ou no estrangeiro, delegações, 

sucursais, filiais, agências e outras formas de representação 

onde mais convenha aos negócios sociais, de acordo coma 

legislação aplicável.

ARTIGO 3.° ■ '
(Objecto social)

1. O objecto social é o exercício da actividade bancária, 

incluindo todas as operações acessórias, conexas ou simila

res compatíveis com essa actividade e permitidas por lei. As 

actividades a serem desenvolvidas pelo Banco, incluindo, 

mas não limitado a, nomeadamente:

• . a) Recepção depósitos e outros fundos reembolsá

veis;

b) Operações de crédito, incluindo a concessão de

garantias e outras obrigações; .

c) Operações de pagamento; ’

d) Operações cambiais;

e) Emissão de cheques, cartões de crédito, traveller

cheques, cartas de crédito e outros documentos 

de natureza semelhante;

f) Quaisquer outras operações bancárias nos termos

da legislação aplicável às instituições financei

ras bancárias em Angola.

CAPÍTULO II
Capital Social, Acções e Obrigações

ARTIGO 4.° . - ' ’
(Capital social)

1.0 capital social, integralmente subscrito e reali

zado é de Kz: 9.262.000.000,00 (nove biliões, duzentos 

e sessenta e dois milhões de kwanzas), representado por 

4.210.000 (quatro milhões, duzentos e dez mil) acçõesno 

valor de Kz: 2.200,00, cada. • . .
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2. As acções serão nominativas e representadas por 

títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 1000, 5000, 10.000 e 100.000 . 

acções, que deverão ser assinados por dois administradores, 

devidamente autorizados e selados.

3. É permitido ao Banco a aquisição de acções e obri

gações próprias, bem como a realização de operações sobre 

elas, nos termos previstos na lei e uma vez obtidas as auto

rizações necessárias.

4. Enquanto permanecerem na titularidade do Banco 

ficarão suspensos todos os direitos sociais inerentes às 

acções próprias, excepío o direito de receber novas acções 

eiíi caso de aumento de capital por incorporação de reservas.

ARTIGO 5.°

(Emissão dc obrigações e outros valores mobiliários)
í. Por deliberação da Assembleia Geral ou do Conselho 

de Administração, se pára tal estiver autorizado, o Banco 

poderá emitir obrigações e outros valores mobiliários con

vertíveis em.acções ou que dêem direito à sua subscrição ou 

aquisição, os quais poderão revestir forma escriturai.

2. O Banco poderá, por deliberaçãp do Conselho de 

Administração, emitir obrigações ou quaisquer outros ins

trumentos ou valoreá mobiliários representativos de dívida, ’ 

que poderão revestir qualquer tipo ou modalidade que sejam 

ou venham a ser legal mente perm itidos.

3. O Banco pode emitir acções preferenciais sem voto, . 

dentro dos limites legais, remíveis com ou sem prémio ou 

não remíveis. ■

4. As acções preferenciais remíveis apenas poderão ser 

subscritas pelos accionistas, ficando sujeitas à remissão em 

data fixa nos termos da deliberação que as autorizar e da 

legislação aplicável.

5. As referidas acções deverão ser remidas em conformi

dade com ás seguintes alíneas:

a) As acções devem estar inteiramente liberadas antes 

de serem remidas;

. b) A remissão é feita pelo valor nominal das acções, 

salvo se na deliberação de emissão se previr a 

concessão de um prémio;

c) A contrapartida da remissão de acções, incluindo o

prémio, só pode ser retirada de fundos que pos

sam ser distribuídos aos accionistas, sendo que 

a situação líquida da sociedade não se pode tor

nar inferior à soma do capital social e da reserva 

legal como resultado do pagamento do valor da 

remissão e do prémio de remissão, se o houver;

d) A partir da remissão, uma importância igual ao

valor nominal das acções remidas deve ser 

levada a uma reserva especial, que só pode ser 

utilizada para incorporação no capital social, 

sem prejuízo da sua eliminação no caso de o 

capital ser reduzido;

e) A remissão de acções não importa redução do capi

tal podendo o Banco por deliberação da Assem

bleia Geral emitir novas acções da mesma 

espécie em substituição das acções remidas;

j) A remissão de acções deverá ser- registada e publi

cada;

g) A remissão pode ter lugar em data certa ou a deter

minar pelo Conselho de Administração e nos ter

mos da legislação aplicável.

ARTIGO 6.°
(Aumento do capital social)

1. O capital social poderá ser aumentado, mediante deli

beração de, pelo menos, três quartos dos votos presentes ou 

representados na Assembleia Geral de Accionistas.

2. Os accionistas gozam de direito de preferência na 

subscrição das acções representativas dos aumentos de capi

tal por novas entradas em dinheiro, na proporção das suas 

participações sociais.

3. O Banco poderá emitir warrants, nós termos previs- , 

tos na lei e nas condições que para o efeito forem fixadas 

.pela Assembleia Geral ou, com prévia autorização específica 

desta, pelo Conselho de Administração.

4. O Conselho de Administração fixará as condições das 

nòvàs emissões, bem como as formas e prazos em que poderá 

ser exercido o direito de preferência dos accionistas, salvo 

deliberação da Assembleia Geral de limitação ou supressão, 

tomada com os requisitos legais, sem prejuízo de a parte da 

atribuição preferencial não subscrita pelos accionistas poder 

eventualmente ser oferecida à subscrição de terceiros, nos ’ 

termos permitidos pela lei e deliberação de emissão.

ARTIGO 7.” 
(Amortização de acções)

. 1. Assiste ao Banco o direito de amortizar acções sempre

que se verifique algum ou alguns dos seguintes factos:

a) Por acordo do respectivo titular;

b) Quando as acções sejam objecto de penhora,

arresto, arrolamento Ou qualquer outra forma de 

apreensão ou venda judicial ou ainda quando se 

verifique a iminência destas situações;

c) Quando o. titular ou possuidor das acções viole os

seus deveres e obrigações para com o Banco ou 

pelo seu comportamento desleal perturbar gra

vemente o funcionamento do Banco, implicando 

prejuízos relevantes em qualquer área inerente à 

actividade da empresa;

d) Quando qualquer accionista utilizar as informações

obtidas, no exercício do seu direito à informação 

ou no exercício das suas funções no Banco ou 

sociedades participadas, de modo a causar pre

juízo a este ou a qualquer accionista;

e) Quando por morte ou inabilitação do respectivo

accionista os herdeiros não promovam a sua 

habilitação dentro dos 90 dias seguintes à morte 

ou sentença de inabilitação do seu titular.

2. A decisão ,de amortizar as acções do Banco será 

tomada em reunião da Assembleia Geral convocada para o
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efeito e a realizar até 90 dias após o conhecimento do facto 

pela administração.

3. A contrapartida da amortização será, o valor que vier 

a ser acordado, no caso dà alínea a), e o valor nominal das 

acções amortizadas nos restantes casos, salvo se o valor das 

acções resultante do último balanço for inferior, pois neste

- caso será este o valor da contrapartida a pagar pela amorti

zação.

4. O pagamento dos.valores previstos no número ante- 

- rior será efectuado mediante depósito do respectivo preço,

em seis prestações semestrais, em conta aberta no Banco 

para o efeito, à ordem de quem de direito, salvo se outro 

prazo e outras .condições de pagamento forem deliberados 

em Assembleia Geral.

ARTIGO 8.°
(Comunicação dc participações)

1. A pessoa singular ou colectiva que, directa ou indi

rectamente, haja adquirido ou alienado participação igual . 

ou superior a 2% (dois por cento) do capital social do 

Banco, comunicará tal facto ao Presidente do Conselho de 

Administração, no prazo de três dias úteis, por carta regis

tada com aviso de recepção, nela indicando os termos e 

condições em que teve lugar.

2. Á comunicação prevista no número anterior deverá 

igualmente ser realizada, no mesmo prazo, sempre que, em 

consequência de alienação ou aquisição, seja ultrapassado 

algum dos limites previstos na lei relativamente à detenção 

de participações qualificadas. .

ARTIGO 9.°
(Transmissão e aquisição dc acções)

1. A transmissão da totalidade ou de parte de acções 

nominativas para outros accionistas exige o consenti

mento da Sociedade, a ser prestado pelo Conselho de 

Administração, consentimento esse que apenas poderá ser 

negado com fundamento em interesse relevante da socie

dade, devendo, em qualquer caso, a comunicação de recusa 

' oú de consentimento ter lugar no prazo de 30 dias a contar 

do pedido formulado, com fundamentação dos motivos da 

. recusa, se aplicável.

2. No caso de a transmissão não ser autorizada pelo 

' Conselho de Administração da Sociedade, deverá este fazer

adquirir as acções por outra pessoa, nas condições de preço 

e pagamento do negócio para que foi solicitado o consen

timento. Tratando-se de transmissão a título gratuito ou 

provando a sociedade que em qualquer dos casos antes men

cionados houve simulação de preço ou de condições, serão 

as mesmas adquiridas pelo valor nominal, determinado 

nos termos dos artigos 351.° e 109.° da Lei das Sociedades 

Comerciais. .

3. Na transmissão de acções a não sócios os demais 

accionistas gozam do' direito de preferência, na proporção 

das respectivas participações que à data detenham no capital 

socialda Sociedade.

4. O accionista que pretenda transmitir, tôtal ou parcial, 

mente, a.sua participação no capital social da Sociedade 

deverá comunicar previamente, por escrito, a sua intenção 

à Sociedade, especificando o nome do terceiro adquirente,0 

preço da aquisição e todos os demais termos e condições do 

negócio projectado.

5. Nos casos em que o preço da transmissão, nos ter- 

mos do número anterior, não for fixado em dinheiro, deverá 

este ser fundamentado pelo parecer de um avaliador inde

pendente, indicando o valor de mercado desse pagamento 

não pecuniário..

6. Recebida a notificaçãq de transmissão, as partes pre

ferentes dispõem de um prazo de 30 dias durante o qual 

poderão: '

a) Notificar q vendedor de que não pretendem adqui

rir as acções objecto de transmissão;

b) Notificar o vendedor de que pretendem adquiriras

acções objecto de transmissão.

' 7. Caso alguma das partes preferentes não pretenda exer

cer o seu direito de preferência, o direito de preferência 

acresce às demais partes preferentes, repartindo-se, em caso 

de concurso, proporcional mente ao capital da Sociedade 

detido por cada uma delas, podendo o direito acrescido ser 

exercido no prazo de 15 dias após a notificação adicional 

que o vendedor fará dos resultados das no.tificações referi

das no n.° 6.

' . 8. A transmissão de acções para as partes preferentes 

referida na presente cláusula deverá estar concluída num 

prazo de 45 dias a contar do final do prazo referido no 

numero anterior. ,

9. Nos 10 dias seguintes às declarações efectuadasem

resposta à notificação adicional, o vendedor pode, se o exer

cício do direito de .preferência não tiver abrangido todas as 

acções incluídas na notificação de transmissão, efectuar a 

transmissão da totalidade das acções ao terceiro adquirente 

ou retirar a notificação de transmissão, mas se o fizer não 

poderá efectuar alienações sem nova notificação de trans

missão. . ' ■ ' ■

10. Se nenhuma das partes preferentes fizer a notificação 

a que se refere a alínea b) do n.° 6, ou no caso previsto no 

número anterior em que o exercício do direito de preferência 

não tiver abrangido todas as acções incluídas na notificação 

de transmissão, o vendedor poderá efectuar a venda ao ter

ceiro adquirente nos exactos termos indicados na notificação 

de transmissão.

CAPÍTULO III

Órgãos Sociais

ARTIGO 10.°
(Órgãos sociais e.comissões dc apoio)

1. São órgãos sociais do Banco a Assembleia Geral, o 

Conselho de Administração e o Conselho Fiscal.

2. A Sociedade terá ainda como Comissão de Apoio à 

Assembleia Geral uma Comissão de Remunerações.
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3. O Conselho de Administração delegará numa 

Comissão Executiva a gestão diária corrente da Sociedade.

4. A Sociedade terá ainda como órgãos consultivos e 

de apoio ao Conselho de Administração uma Comissão 

de Gestão de Risco, Auditoria e Controlo Interno e uma 

Comissão de Nomeação, Avaliação e Remuneração. .

. . . secção 1 . '

Assembleia Geral

ARTIGOli.0

(Assembleia Geral)
I. A Assembleia Geral é constituída por todos os accio

nistas com direito a voto, sendo as suas deliberações 

vinculativas para todosreles quando tomadas nos termos da 

' lei e dos estatutos.

. 2. A cada 5000 acções ordinárias corresponde um voto.

3. Os accionistas que não possuam o número mínimo de 

acções necessário para teremdireito  de voto poderão agru-*

. par-se de forma a perfazê-lo, devendo designar por acordo 

um só de entre eles para os representar na Assembjeia Geral.'

4. Os accionistas poderão ser representados em 

Assembleia Geral pelo cônjuge, descendente ou ascendente,

‘ advogado, membro do Conselho de Administração ou outro 

accionista. •

5. A Sociedade será representada por quem para o efeito 

v designarem.

6. Todas as representações previstas nos números anterio

res serão comunicadas ao Presidente da Mesa da Assembleia 

Geral por documento escrito, com a assinatura certificada 

pelo Banco, entregue na sede social até às 12 horas do dia 

anterior ao dia designado para a reunião da Assembleia 

Geral.

ARTIGO 12.” >

‘ (Suspensão da Assembleia Geral)

Em caso de suspensão jda Assembleia Geral, e sempre 

que o intercalo entre a sessão inicial e a nova sessão seja 

í superior a vinte dias, só poderão participar e votar na nova 

sessão os accionistas que, relativamente à data desta última, 

satisfizerem os requisitos fixados no artigo anterior.

ARTIGO 13.°

(Mesa da Assembleia Geral)
A Mesa da Assembleia Geral é composta por um 

Presidente e um Secretário, eleitos pela Assembleia Geral, 

os quais poderão não ser accionistas do Banco, em cujo 

caso, não terão direito a voto.

. . ARTIGO 14.°

(Reuniões c convocação)
1. Ao Presidente da Mesa cortipeté convocar a Assembleia 

, Geral para reunir nos termos legais, a fim de deliberar sobre 

. as matérias que sejam da sua competência e, ainda, para 

tratar de quaisquer assuntos de interesse para o Banco que 

sejam expressamente indicados na respectiva convocatória.

. 2. O Presidente da Mesa deverá.convocar extraordina

riamente a Assembleia Geral sempre que tal seja solicitado 

pelo Conselho de Administração, pelo Conselho Fiscal 

ou por accionistas titulares de acções correspondentes ao 

número mínimo imposto por lei imperativa e que lho requei

ram em carta com as assinaturas legalmente reconhecidas ou 

certificadas pelo Banco em que se indiquem, com precisão, 

os assuntos que deverão constituir a ordem do dia e se justi

fique a necessidade de reunir a Assembleia Geral.

3. Os accionistas que preencham os requisitos referi

dos no número anterior e pretendam requerer a inclusão 

de assuntos na ordem do dia de uma reunião já convocada 

deverão fazê-lo nos cinco dias posteriores á última publica

ção do aviso convocatório, por carta dirigida ao Presidente 

da Mesa da Assembleia Geral, com a respectiva assinatura 

legalmente reconhecida ou certificada pelo Banco, indicando 

com precisão esses assuntos e justificando a necessidade da 

suá inclúsão na ordem do dia.

4. A Assembleia Geral. convocada a requerimento de 

accionistas nos terinos do número dois, não se realizará e 

não serão discutidos os assuntos incluídos na ordem do dia 

nos termos do n.° 3, se não estiverem presentes requerentes 

desta convocatória, ou dessa inclusão, que sejam titulares 

de acções que totalizem, no mínimo, o valor exigido para 

o feito.

5. Os accionistas devem ser convocados pára as Reuniões 

Ordinárias da Assembleia Geral ou Extraordinárias, por 

escrito, devendo as convocatórias ser assinadas pelo 

Presidente da Mesa da Assembleia Geral, e enviadas por 

correio ou, em alternativa, publicadas nos meios de comuni

cação com uma antecedência mínima de 30 dias sobre a data 

marcada para a reunião.

6. Em primeira convocação a Assembleia Geral só 

poderá reunir e deliberar validamente, se estiverem presen

tes os accionistas que representem á maioria absolúta do 

capital social.

• . ’ . . • ARTIGO I5.°

. (Competência da Assembleia Geral)

1. Para além do disposto na lei e nos presentes estatutos, 

compete, em especial, à Assembleia Geral:

a) Eleger a respectiva Mesa;

b) Eleger os membros do Conselho de Administra

ção, o seu Presidente e o seu Vice-Presidente;

c) Eleger o Conselho Fiscal;

_ . d) Eleger os membros da Comissão de Remuneração 

e o seu Presidente.

2. Serão aprovadas por maioria de três quartos dos votos 

presentes ou representados as seguintes deliberações:

a) Aumento do capital social;

b) Fusão, Cisão e Transformação da Sociedade, salvo

nos casos de deliberação de fusão em que o 

Banco seja a sociedade incorporante de Socie

dades de si dependentes ou de deliberação de 

cisão de sociedades dependentes do Banco com 

, a inclusão neste;

■c) Aprovação dos relatórios e contas anuais do Banco.
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3. As deliberações seguintes devem ser tomadas por, no 

mínimo, dois terços dos votos presentes ou representados:

a) Aquisição e anulação de acções próprias do Bancó

ou qualquer outro acto que leve a esse resultado;

b) Emissão e amortização de obrigações próprias do

Banco;

c) Aprovação de decisão de admissão de acções do

Banco em qualquer bolsa de valores;

^Aprovação de transferência de acções próprias do 

Banco para uma terceira entidade.

4. As abstenções não são contadas.

5. Os accionistas com participação maior ou igual a 5% 

do capital social não podem exercer cargos executivos no 

Banco.

6. Os accionistas com participação superior ou igual a. 

5% poderão nomear um administrador.. . ' ,

7. Os accionistas com participação inferior a 5% poderão 

constituir um grupo de accionistas perfazendo a participação

' superior ou igual a 5%, de modo a poder nomear um admi

nistrador.

’ ARTIGO 16.°
(Comissão dc Remunerações)

. LA Comissão de Remunerações é um órgão consultivo 

da Assembleia Geral, mas não permanente, cuja competên

cia consiste em recomendar a política remuneratória dos 

órgãos sociais do Banco, nomeadamente do Conselho de 

Administração, Conselho Fiscal, podendo encomendar, por 

conta do Banco, estudos comparativos sobre as remunera-

- ções praticadas em instituições e mercados equiparáveis.

2. A Assembleia Geral elege os membros da Comissão 

de Remunerações e o seu Presidente, da qual não poderá 

fazer parte nenhum dos membros dos órgãos sociais do 

Banco.sobre cuja remuneração esta se pronuncia.

3. A Comissão de Remunerações, quando julgue neces

sário, poderá soíicítar o parecer dos órgãos mencionados no 

h.° 1 do presente artigo. /y

4. A remuneração dos membros da Comissão de 

Remunerações é definida pela Assembleia Geral.

SECÇÃOII
Conselho de Administração

ARTIGO 17.°
• (Composição e mandato)

• LA administração do Banco é exercida por um Conselho 

dc Administração constituído por um número impar mínimo 

de três e um número máximo de quinze membros, conforme 

.for deliberado pela Assembleia Geral que, de entre eles,, 

designará o Presidente e o Vice-Presidente. ‘ '

2.0 Conselho de Administração delegará a gestão diária 

corrente da sociedade numa Comissão Executiva constituída 

por um número mínimo de três e um número máximo de 

sete membros, conforme for deliberado,pelo Conselho de 

Administração no instrumento de delegação de competên

cias que também de entre eles designará o presidente.

" 3. A duração do mandato dos administradores é de <| 

anos, podendo ser renovado tantas vezes quantas for decj. 

dido pela Assembleia Geral que os elege.

4. O último ano de mandato só se considera concluído 

após a aprovação do relatório e contas referentes ao último 

exercício, não podendo exceder os quatro anos civis previ$. 

tosporlei.

5.0 Conselho de Administração terá, de entre os seus mem- 

bros, um Administrador independente, considerando-se que 

não cumpre os critérios de independência ò administrador que;

a) Tem (ou teve nos .últimos 12 meses) um cargo de

administrador executivo na sociedade;

b) Presta (ou prestou) serviços à sociedade;

" c) Detém (ou representa um detentor de) participa-

■ ’ ção qualificada no capital social da sociedadeou 

participação superior a 2% que permita exercer 

influência significativa na gestão;

, d) Recebe uma remuneração de componente variável 

concedida pela sociedade;

e) Desempenha funções nos órgãos sociais de outra 

sociedade, sem que tenha existido processo for

mal de averiguação de possíveis conflitos de 

interesse;

j) Tem uma relação de cônjuge, ascendente ou descen

dente, dé primeiro e segundo graus, com pessoa 

- abrangida por, pelo menos, uma das situações 

previstas nas alíneas a) a e) do presente número;

g). Se encontra abrangido por, pelo menos, uma das 

situações referidas nas alíneas a) a d) e f) numa 

sociedade que se encontre em relação de domí

nio ou de grupo com àquela em que é membro 

do órgão de administração.

1 artigo 18.° '

(Competência)

1. Compete ao Conselho de Administração exercer os 

mais amplos poderes de gestão e representação do Banco.

2. No exercício dos poderes de gestão do Banco, com

pete ao Conselho de Administração praticar todos-os actos 

necessários ou convenientes para a prossecução das activi

dades compreendidas no objecto social e, designadamente, 

mas não limitado a: '

a) Representar o Banco em juízo ou fora dele, activa

e passivamente;

b) Adquirir para o Banco quaisquer bens ou valores,

alienar, hipotecar e constituir ónus sobre os bens 

e direitos sociais, tanto mobiliários como imo

biliários;

c) Deliberar sobre a participação do Banco no capi

tal social de outras sociedades e em contratos 

de associação em participação, em agrupamen

tos de empresas e em agrupamentos de interesse 

económico até ao limite igual ou inferior a 30% 

- ' . dos fundos próprios do Banco; Própor para apro-

vação pela Assembleia Geral, as linhas gerais da 

política do Banco e quaisquer modificações ou 

alterações a estas; -
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d) Desempenhar todas as atribuições, praticar todos

os actos e celebrar todos os contratos necessá

rios ã realização dos fins sociais, com excepção 

daqueles que a lei ou estes estatutos confiram a 

outros órgãos sociais;

e) Contratar os empregados do Banco, fixar os seus

vencimentos, regalias sociais e outras prestações 

pecuniárias e exercer o correspondente poder 

directivo e disciplinar;

J) Delinear a organização e os métodos de trabalho do 

Banco, elaborar regulamentos, códigos de con

duta e determinar as instruções que julgar con-

• venientes;

g) Designar, entre os seus membros, quem substituirá 

o Presidente, nas suas faltas e impedimentos, 

sem prejuízo das demais funções que lhes sejam 

cometidas pelo Conselho; ?

, h) Apresentar ao Conselho Fiscal o inventário, o 

balanço e o relatório relativos à gerência do ano 

social;

i) Constituir mandatários para a.prática de determi

nados actos, ou categorias de actos, definindo a 

extensão dos respectivos mandatos;

j) Emitir obrigações e instrumentos de dívida subor

dinada, bem como quaisquer outros instrumen

tos de financiamento nos termos da legislação

' ’ em vigor e sem prejuízo das disposições destes 

estatutos.

3. Em especial compete ,ao Conselho:'

. a) Elaborar os documentos previsionais da actividade 

do Banco e os correspondentes relatórios de exe

cução;

b) Propor fundadamente os aumentos de capital

necessários;

c) Estudar e executar o plano de expansão da rede de

estabelecimentos do Banco, tendo em conta os 

condicionalismos legais aplicáveis; .

d) Contratar o auditor externo.

4. O Conselho estabelecerá, através de um regulamento 

interno, as regras do seu funcionamento intemo.

5. Cabe ao Presidente coordenar a actividade do 

Conselho, dirigindo as respectivas reuniões e velando pela 

execução das suas deliberações.

6. O Conselho de Administração deve distribuir pelou

ros pelos seus membros, respeitando as regras de segregação 

entre as funções de negócio, suporte e controlo

• • ARTIGO 19.° ‘

(Reuniões do Conselho dc Administração)
1. Ó Conselho .de Administração reunirá obrigatoria

mente uma vez por mês e extraordinariamente sempre que 

for convocado pelo seu Presidente ou por dois administra

dores, podendó reunir uma vez de três cm três meses caso 

delegue numa Comissão Executiva. ‘

2. As reuniões terão lugar na sua sede social, se outro 

lugar não for escolhido por conveniência do Conselho, e da 

convocatória constará a ordem de trabalhos da reunião.

3. As deliberações do Conselho de Administração serão 

tomadas por maioria absoluta de votos dos membros presen

tes, tendo o Presidente voto de qualidade.

ARTIGO 20.°

(Actas)
Serão lavradas actas das reuniões, tanto do Conselho 

de Administração, como da Comissão Executiva, registadas 

em livros próprios, a cargo dos seus Secretários.

, ARTIGO 2I.°

(Competências da Comissão Executiva)
L.A Comissão Executiva é responsável pelo conjunto 

de decisões, tomadas numa base diária e de forma corrente, 

sobre matérias respeitantes à administração da sociedade, 

com exclusão das relativas à definição da estratégia de 

negócio, à estrutura orgânica e funcional, à divulgação de 

informação, legal estatutariamente prevista e às operações 

relevantes em função do seu montante, risco associado ou 

características espèciais.

.2. O Conselho de Administração delegará na Comissão 

Executiva os poderes que, nos termos da lei e dos estatutos, 

sejam permitidos e aprovará o regulamento com as regras do 

seu funcionamento injerno, incluindo a forma de suprir os 

impedimentos do seu Presidente.

3. O Conselho de Administração deve distribuir pelou

ros pelos membros da Comissão Executiva, respeitando as 

regras de segregação entre as funções de negócio, suporte e 

controlo. • *

4. Cabe ao Presidente coordenara actividade da Comissão 

Executiva, dirigindo as respectivas reuniões e velando pela 

execução das suas deliberações.

ARTIGO 22.°

(Competências c composição das comissões de apoio)
1. A Comissão de Gestão de Risco, Auditoria e Controlo 

Interno é composta por 3 a 5 membros, cabendo-lhe, sem 

prejuízo das competências que nestas matérias possam caber 

ao Conselho Fiscal, aconselhar sobre a estratégia de gestão 

de riscos financeiros da actividade da sociedade e supervi-

. sionar a sua implementação, bem como a actuação da função 

de gestão de risco sobre o sistema de controlo interno, acom

panhar a actividade da Comissão Executiva, o processo de 

preparação e divulgação da informação financeira, as polí

ticas e práticas contabilísticas, a eficácia dos sistemas de 

controlo interno, de gestão de riscos não financeiros e de 

auditoria interna, a actuação da função de compliance, a 

actividade e independência dos auditores externos. .

2. A Comissão de Nomeação, Avaliação e Remuneração 

de Colaboradores é composta por três a cinco membros, 

cabendo-lhe definir as políticas adequadas de remuneração 

para os colaboradores, recomendar a nomeação de novos 

colaboradores para funções de direcção, apoiar no processo
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' 3. Os membros do Conselho Fiscal não poderão prestar

outros serviços ao Banco que não relacionados com 0 órgão 

de fiscalização.

4. Os membros do Conselho Fiscal, incluindo 0 seu 

Presidente, são eleitos pela Assembleia Geral.

5. Cabe ao Presidente convocar e dirigir as reuniões do 

Conselho Fiscal, dispondo de voto d.e qualidade em caso de 

empate nas votações.

6. O Conselho Fiscal reúne-se, ordinariàmente, pelo

menos uma vez por trimestre,, sem prejuízo do respectivo 

presidente poder convocar reuniões sempre que 0 entenda 

necessário. V • ■

7. O Conselho Fiscal reúne-se ainda sempre que .0 seu 

presidente 0 entenda ou algum dos membros 0 solicite.

’ 8. Para que 0 Conselho Fiscal possa deliberar, é necessá

ria a presença da maioria dos seus membros.

’ 9. Serão lavradas actas das reuniões, registadas em livros 

próprios, á cargo dos seus secretários.

ARTIGO 28.°
(Competências)

Para além das competências que lhe sejam atribuídas por 

lei e pelos presentes estatutos, ao Conselho Fiscal cabe:

a) Fiscalizar o processo de preparação e de divulga

ção de informação financeira;

b) Fiscalizar a eficácia dos sistemas de controlo

interno, de auditoria interna e de gestão de ris

cos; .

c) Receber as comunicações de irregularidades apre

sentadas por accionistas, colaboradores dasocie-

• dadee outros; ‘

. d) Fiscalizar a auditoria das contas;

e) Apreciar e fiscalizar a independência do auditor 

externo, nomeadamente, quando este preste ser

viços adicionais à sociedade; .

J) Elaborar um regulamento interno relativo ao seu 

funcionamento.

ARTIGO 29.°
■ (Presença nas reuniões da Conselho de Administração 

c na Assembleia Geral)

1. Os membros do Conselho Fiscal são obrigados a 

assistir às Assembleias Gerais e às reuniões do Conselho de 

Administração para as quais sejam convocados pelo respec

tivo Presidente.

2. A presença de um dos membros do Conselho Fiscal, 

em reuniões do Conselho de Administração é obrigatória 

quando se apreciem as contas do exercício.

■ 3. O Conselho Fiscal responde perante a Assembleia 

Geral de Accionistas relativamente a quaisquer assuntos 

relacionados com a responsabilidade do Conselho Fiscal e 

dá opinião sobre tódos os assuntos que lhe forem colocados 

pela Assembleia Geral.

4. Os empregados do Banco devem fornecer, atém- 

padamente, ao Conselho Fiscal todas as informações e 

documentos que este solicite: •' /

de avaliação e definir a política de contratação de novos 

colaboradores.

3. O Conselho de Administração pode contratar consul

tores externos especializados para assisarem as referidas 

comissões no exercício das suas competências delegadas.

ARTIGO 23/•
(Reuniões das Comissões dc Apoio)

• L As Comissões de Apoio reunirão uma vez por mês e 

sempre qúe convocados pelo Conselho de Administração.

2. Serão lavradas actas das referidas reuniões, registadas 

em livros próprios, a cargo dos seus secretários.

ARTIGO 24.° . ‘
(Relatório Comissões dc Apoio)

Será elaborado um relatório anual, por cada uma das 

Comissões de Apoio, sobre a sua actuação, destinado ao 

Conselho de Administração com conhecimento do Conselho 

Fiscal. .

. ARTIGO 25.°. - •
JVinculação do Banco)

O Banco vincula-se perante terceiros pela assinatura de: .

■ a) Dois membros da Comissão Executiva;

b) Um membro do Conselho de Administração agindo

conjuntamente com um mandatário, ou por dois 

mandatários, dentro dos limites fixados nó res

pectivo instrumento de mandato;

c) Um ou mais mandatários, nos termos dos respecti

vos poderes de representação; .

d) Para os actos de mero expediente, bastará a assina- •

tura de qualquer membro do Conselho de Admi

nistração, ou procurador com poderes bastantes/

• , ’ SECÇÃO III
Conselho Fiscal

ARTIGO 26.°
. (Fiscalização dos negócios do Banco)

A fiscalização dos negócios sociais será exercida por um 

Conselho Fiscal.

ARTIGO 27.°
(Composição e mandato)

1.0 Conselho Fiscal é composto por um mínimo de três 

e um máximo de cinco membros efectivos, com um mandato 

de quatro anos, podendo ser renovado.tantas vezes quantas 

for decidido pela Assembleia Geral que os elege/

2. Os membros do Conselho Fiscal deverão reunir os 

requisitos seguintes:

a) Não estarem associados a qualquer grupo de inte

resses específicos no Banco;

b) Não se encontrarem em nenhuma circunstância

susceptível de afectar a sua isenção de análise ou 

de decisão, nomeadamente em virtude de serem 

titulares ou actuarem em nome e por conta do ’ 

accionista.
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• ARTIGO 30.° •

(Sigilo)
Os accionistas, os membros dos órgãós sociais do Banco 

e os funcionários do Banco, nos termos da lei, devem man

ter o sigilo exigido relativamente a todos os documentos e 

informações a que tenham acesso, ém resultado do estatuto 

ou da função que exercem ou do cargo que ocupam. .

: CAPÍTULO IV' .

Contabilidade, Lucros, Cobertura de Prejuízos

< ARTIGO 31.°

• x (Contabilidade)
1. O Conselho de Administração deve garantir que o 

L Banco possua livros, de acordo com a legislação aplicável, 

e elaborar, submeter e publicar os relatórios contabilísticos. 

•_ 2. A Assembleia Geral deve decidir sobre o montante dos

lucros a distribuir pelos^accionistas, a título de dividendos, e 

sobre como uti I izar o resto dos lucros para os fins estabeleci

dos na legislação adequada e neste pacto sociaL

3. Cada accionista tem o direito de participar na divisão 

da parte dos lucros que, conforme decisão da Assembleia 

Geral, for destinada à distribuição pelos accionistas, na pro- 

l porção da percentagem da sua participação no capital social

i. no exercício social em que são apurados os dividendos, 

r 4. Sem prejuízo das deliberações da Assembleia Geral,. 

r as reclamações e perdas não recuperáveis devem ser cober

tas pela forma e ordem seguintes:

ít) Através das receitas obtidas durante as operações 

comerciais desse ano;

b) Através dos fundos de reserva do Banco;

ç) Através dos fundos do capital social, se os recursos 

? das alíneas anteriores forem insuficientes, nos

/ termos da lei.

: ARTIGO 32.° -

'• (Aplicação dc resultados)
1. O ano social coincide com o ano civil.

2. Os lucros líquidos apurados em cada exercício terão a 

seguinte aplicação:

a) A percentagem que a lei mande afectar obrigatoria

mente ao fundo de reserva legal;

b) O montante necessário para o pagamento do divi

dendo prioritário das acções preferenciais que o 

Banco porventura haja emitido;

c) O restante para dividendo a repartir, proporcio

nalmente, por todos os accionistas, salvo se a 

Assembleia Geral deliberar, por maioria de dois 

terços dos votos presentes ou representados, 

afectá-lo, no todo ou em parte, à constituição

‘ ou reforço de quaisquer reservas ou destiná-lo 

a outras aplicações especificas do interesse do 

Banco. f

3. A Assembleia Geral deverá deliberar sobre a política 

de dividendos, a longo prazo, proposta pelo Conselho de 

Administração o qual deverá justificar os desvios que em 

relação à mesma, eventuaimente, se verifiquem.

4. No decurso de cada exercício, obtido o parecer do 

Conselho Fiscal, o Conselho de Administração pode delibe

rar que sejam feitos adiantamentos sobre lucros, nos termos 

e dentro dos limites legais.

CAPÍTULO V

Disposições Gerais

‘ . ARTIGO 33.° ’ . ;

(Prestação de caução)
1. A caução dos membros do Conselho de Administração 

e do Conselho Fiscal, será prestada antes do início do res

pectivo exercício. .

2. A caução poderá ser substituída por contrato de seguro 

e/ou dispensada por deliberação da Assembleia Geral. .

ARTIGO 34.°

(Remunerações)
1. Compete aos accionistas a definição, implementação e 

revisão da política de remuneração dos membros dos órgãos 

sociais. •

2. Os accionistas podem delegar esta competência numa 

Comissão de Remunerações, preferencialmente composta 

por accionistas que não sejam membros dos órgãos sociais.

. ARTIGO 35.°

(Tomada dc posse dos órgãos sociais)
Os titulares dos órgãos sociais eleitos, consideram-se 

empossados logo após a eleição e permanecerão no exercí

cio das suas funções até à eleição de quem deva substitui-los.

ARTIGO 36.°

? (Dissolução c liquidação)
1. O Banco só se dissolverá nos casos previstos na lei 

ou mediante deliberação tomada em Assembleia Geral por 

maioria representativa de 75% (setenta e cinco por cento) do 

capital realizado, observados que sejam os condicionalismos 

.legais aplicáveis.

2. A liquidação do Banco deverá observar os condiciona

lismos legais aplicáveis.

3. Os fundos remanescentes, depois de o Banco ter cum

prido as suas obrigações e de o processo de liquidação ter 

sido concluído, serão distribuídos pelos accionistas na pro

porção da respectiva percentagem de participação do capital 

social.

ARTIGO 37?

(Foro)
Todos os litígios emergentes da interpretação e execu

ção do presente pacto social serão dirimidos pelo Foro da 

Comarca da Sede Social do Banco, com expressa renúncia 

a qualquer outro.

ARTIGO 38?

(Lei aplicável)
Em todas as matérias não especificamente previstas 

nestes estatutos,, aplicar-se-ão as disposições da Lei das 

Instituições Financeiras e da Lei das Sociedades Comerciais 

e demais legislação aplicável.

(15-3326-L02)
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C. T. D. G.— Trading, Limitada

Certifico que por escritura de 9 de Dezembro de 2014, 

com início de folhas 43 a folhas 44, do livro de Notas 

n.° 2-B, para escrituras diversas do 2.° Cartório Notarial da 

Comarca do Huambo — SIAC, perante mim, Benjamim 

Saku Lumbwambwa, Licenciado em Direito, Notário- 

Adjunto do referido Cartório, compareceram: •

Primeiro: — Cheikh Torad Ould Sidahmed, de nacio

nalidade mauritânia, residente habituaimente no Distrito 

Urbano da Maianga, Província de Luanda, Angola, titular 

da Autorização de Residência n.° 0008447T01, emitido pelo 

Serviço de Migração e Estrangeiros, em Luanda, aos 25 de 

Setembro de 2014;

Segundo: — David Sanji da Costa Graça, solteiro, maior, 

natural de Cuito, Província do.Bié, residente habituaimente 

no Cuito, Bairro Sede, Rua Dr. Estranguai, casa sem número, 

titular do Bilhete de Identidade n.° 002728845BE035, emi

tido pela Direcção Nacional do Arquivo de Identificação 

Civil e Criminal, em Luanda, aos 2 de Julho de 2012;

Foi constituída entre eles uma sociedade comercial por 

quotas de responsabilidade limitada sob a denominação «C. T. 

D. G. — Trading, Limitada», com sede no Bié. <,

Está conforme.

2.°  Cartório Notarial da Comarca do Huambo — SIAC, 

no Huambo, aos 9 de Dezembro de 2014. — O Notário- 

Adjunto, Benjamim Lumbwambwa.

ESTATUTO DA SOCIEDADE

\ C.T. D. G. — TRADING, LIMITADA

ARTIGO l.°
A sociedade adopta a denominação de «C. T. D. G. 

— Trading, Limitada», com sede na Província do Bié, 

Município do Kuito, Rua Gois Pinto, podendo no entanto 

abrir agências, filiais, sucursais ou outras formas de repre

sentação em qualquer parte do território nacional ou no 

estrangeiro. .

. ART1GO2.0
A sua duração é por tempo indeterminado, contando-se o 

seu início a partir da data da presente escritura:

ARTIGO 3.°
O seu objecto social é o comércio por grosso e a retalho, 

agro-pecuária, prestação de serviços, peixaria, decora

ção, caixilharia, rent-a-car, transporte de passageiros é de 

mercadorias diversas, armazenagem, hotelaria e turismo, 

exploração dé fazendas agrícolas e florestais, obras públi

cas e particulares, construção civil, exploração de inertes, 

indústria, cervejaria e bar, informática, discoteca, boutique, 

perfumaria, salão de cabeleireiro, segurança patrimonial, 

telecomunicações, estação de serviços, venda de material 

informático e sua assistência técnica, agente revendedor, 

comércio de veículos automóveis e. peças acessórias, mobi

liária e imobiliária, importação e exportação, podendo no 

entanto explorar qualquer outro ramo de actividade comer, 

ciai ou industrial, em que os sócios acordem e seja permiti^ 

por lei.

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

zas), integralmente realizado em dinheiro, dividido 

e representado pelos sócios em duas quotas distribuí, 

das da forma seguinte: Uma quota do valor nominal de 

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

sócio Cheikh Torad Ould Sidahmed e outra quota do 

valór nominal de Kz: 20.000,00 (vinte mil kwanzas), 

pertencente ao sócio David Sanji da Costa Graça, res

pectivamente;

ARTIGO 5.°
O capital social poderá ser aumentado por deliberaçãoda 

Assembleia Geral e o aumento será dividido pelos sócios na 

proporção das suas quotas ou na forma como se vier acordar.

ARTIGO 6.°
. A cessão das ;quotas é livre entre os sócios, mas quando 

feita a estranhos, carecerá do consentimento da sociedade,a 

qual.é sempre reservado o direito de preferência deferidoa 

outro sócio quando dela não quiser fazer uso.

ARTIGO 7.°
A gerência e administração da sociedade em todos os 

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

sivamente será exercida pelos sócios Cheikh Torad Ould 

Sidahmed e David Sanji da Costa Graça que dispensadosde 

caução são desde já nomeados gerentes, bastando a assina

tura de um deles para obrigar validamente a sociedade.

1. Os nomeados-gerentes poderão délegar noutro sócio 

ou èm pessoa estranha à sociedade, parte ou todos os seus 

poderes de gerência ora lhe conferidos, sendo necessário 

outorgar o respectivo mandato competente em nome da 

sociedade.

2. É vedado aos gerentes- obrigar a sociedade em actos e 

contratos estranhos aos negócios sociais, tais como avales, 

fianças abonações ou documentos semelhantes.

• ' ’ • ARTIGO 8.°
As Assembleias Gerais, quando a lei não. prescreva for

malidades especiais para a sua convocação, poderão ser 

feitas por meio de cartas, correspondências e/ou bilhetes- 

-postais registados, dirigidos aos sócios, com um aviso 

prévio de pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência.

ARTIGO 9.°
Os lucros líquidos, durante o exercício económico, 

depõis de deduzida a percentagem de 5% (cinco porcento) 

para o fundo de reserva legal e social, serão divididos pelos 

sócios .na proporção das suas quotas, bem como as perdas se 

as houver.

: ARTIGO ro.°
A sociedade não se dissolverá por morte ou interdição 

de qualquer dos sócios, continuará com os sobrevivos ou 
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capazes e com os herdeiros do sócio falecido ou interdito 

devendo estes nomear um que a todos represente enquanto a 

quota permanecer indivisa na sociedade.

ARTIGOli®

Os anos sociais serão anos civis e os balanços serão 

dados a 31 de Dezembro de cada ano, devendo estar aprova

dos e assinados até fins de Março imediato.

ARTIGO 12.® ; ' ' ‘

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

qualquer sócio, quando sobre ela recair arresto, penhora ou 

providência cautelar. .

ARTIGO 13.®

Para todas as questões emergentes do presente contrato, 

será unicamente competente o Foro da Comarca do Bié. •

' ARTIGO 14.®

No omisso regularão as deliberações sociais e as disposi

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

aplicável.

. (15-3783-L13)

Bela.V, Limitada
t

Certifico que, por escritura de 19 de Março de 2015, 

lavrada com início a folhas 23, do livro de notas para escri

turas diversas n.° 21-B, do Cartório Notarial do Guiché 

Único da Empresa, a cárgo dõ Notário, Lúcio Alberto Pires 

da Costa, Licenciado em Direito, perante mim, Domingos 

Catenda, Primeiro Ajudante do Notário no referido Cartório, 

foi constituída entre:

Zhang Wanjun, casado com Zhou Yanmei, sob o regime 

de separação de bens, natural de Heilongjiang, de nacio

nalidade chinesa, residente habitualmente em Luanda, no 

Município de Belas, Bairro do Sossego, casa sem número, 

que outorga neste acto, por si individualmente e como man

datário da sócia Zhou Yanmei, casada com o'outorgante, sob 

o regime de separação, natural de Heilongjiang, de nacio

nalidade chinesa, residente habitualmente em Luanda, no 

Município de Belas, Bairro do Sossego, casa sem número;

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, 20 de Março de 2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 

BELA.V, LIMITADA

ARTIGO I.®

A sociedade adopta a denominação de «Bela.V, 

Limitada», com sede social na Província de Bengo, Zona 

Kive Ndamba, casa sem número, Município do Ambriz, 

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 indústria, comér

cio geral a grosso e a retalho, prestação de serviços, hotelaria 

e turismo e similares, indústria, agro-pecuária, pesca, infor

mática, telecomunicações, publicidade, construção civil e 

obras públicas, fiscalização de obras, 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 viatu

ras novas ou usadas e seus acessórios, reparação de veículos 

automóveis, concessionária de material e peças separadas de 

transporte, fabricação de blocos e vigotas, comercialização 

de combustíveis e lubrificantes, exploração de bombas de 

combustíveis e estação de serviço, comercialização de medi

camentos, material cirúrgico, gastável e hospitalar, produtos 

químicos e farmacêuticos, centro médico, clínica, perfu

maria, plastificação de documentos, venda de material de 

escritório e escolar, decorações, serigrafia, padaria, gelada- 

ria, pastelaria, boutique, representações, impressões, salão 

de cabeleireiro, agência de viagens, promoção e mediação 

imobiliária, relações públicas, representações comerciais e 

industriais, venda de gás de cozinha, desporto e recreação, 

videoclube, discoteca, realizações de actividades culturais 

e desportivas, manutenção de espaços verdes, segurança 

de bens patrimoniais, colégio, creche, educação e cultifra, 

escola de condução, ensino, saneamento básico, jardinagem, 

limpeza, desinfestação, fabricação e venda de gelo, cyber 

café, electricidade, importação e exportação, podendo ainda 

dedicar-se a qualquer outro ramo de ^comércio 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 2 (duas) quotas iguais no valor nominal de Kz: 50.000,00 

(cinquenta mil kwanzas), pertencentes aos sócios Zhang 

Wanjun e Zhou Yanmei, 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 passi

vamente, incumbe à sócia Zhang Wanjun, 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- 

Ihantesí
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_ • ARTIGO 7.°
A Assembleia Geral será convocada por simples cartas 

registadas, dirigidas aos sócios com pelo menos 30 (trinta) 

dias de antecedência, isto quando a lei não prescreva forma- 

alidades 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 verifiçar-se-ão como acordarem. Na 

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

social licitado em globo, com obrigação do pagamento do 

passivo e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer em 

igualdade de condições;

ARTIGO II.0 '
/ A sociedade reserva-se o direito de amortizar a quota de 

qualquer sócio, quando sobre ela recáia 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.

• (I5-4443-L03)

CAMUHÔTOExploração Florestal, Limitada

Certifico que, por escritura de 19 de Março de 2015, 

lavrada com início a folhas 15, do livro de notas para escri

turas diversas n.° 21-B, do Cartório Notarial do Guiché 

Único da Empresa — ANIFIL, a cargo do Notário, Lúcio 

Alberto Pifes da Costa, Licenciado em Direito, perante mim, 

Eduardo Sapalo, Notário-Adjunto do referido Cartório, foi 

constituída entre: ...

Primeiro: — Manuel António Basílio, casado com Julieta 

João Chambula Basílio, sob o regime de comunhão de adquj. 

ridos, natural de Rebolosa-Sabugal, Portugal, residente 

habitual mente, em Luanda, no Distrito Urbano da Maianga, 

Bairro Alvalade, Rua Comandante Gika, n.° 185,4.° andar, 

Apartamento E;

Segundo: — João Augusto da Silva Sales, Çamuhôto, 

solteiro, maior, natural do Município do Lobito, Província 

de Benguela, residente habitual mente em Luanda, no 

Distrito Urbano da Ingombota, Bairro Maculusso, Zona-8, 

Ruã Comandante Kwenha, n.° 185;

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, 23 de Março de 2015.—,0 ajudante, ilegível.

' . ESTATUTOS DA SOCIEDADE

CAMUHÔTO-- EXPLORAÇÃO > 

FLORESTAL, LIMITADA .

ARTIGO 1,° ’ ’
- A sociedade adopta á denominação de «CAMUHÔTO 

— Exploração Florestal, Limitada», com sede em Luanda, 

Município de Belas, Bairro Central idade do Kilamba, 

Edifício T-23, 10.° andar, Apartamento 103, 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^eo 

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 flo

restal, corte comercialização e exportação de madeira, 

agricultura, pecuária, pesca, prospecção e exploração 

mineira, hotelaria e turismo, comércio geral a grosso e a 

retalho, construção civil e obras públicas, instalação de 

clínicas gerais, centros médicos, laboratórios de análises clí

nicas, farmácias, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro 

ramo do comércio ou indústria em que os sócios aeordecn e 

seja permitido por lei. . .

• ARTIGO 4.°
. O capital social é de Kz: 2.000.000,00 (dois milhões de 

kwanzas), integralmente realizado em dinheiro, dividido e 

representado por 2 (duas) quotas, sendo 1 (uma) no valor 

nominal de Kz: 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil 

kwanzas), pertencente ao sócio Manuel António Basílio e
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i
í outra quota no valor nominal de Kz: 600.000,00 (seiscentos

i mil kwanzas), pertencente ao sócio João Augusto da Silva

í Sales Camuhôto. .

p ARTIGO 5.° ''

|. • A cessão de quotas a estranhos fica dependente do con- 

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

í de preferência, deferido aos sócios sé a sociedade dele não

• quiser fazer uso.. ' <

b . • • ’ . .
; ARTiGO 6.° .

LA gerência e administração da sociedade, em todos os 

seus actos e contratos,, em juízo e fora dele, actrva e pas- 

! sivamente, incumbem a ambos os sócios, que ficam desde 

> já nomeados gerentes, bastando a assinatura de 1 (um) dos 

í gerentes, para obrigar validamente.

2. Fica vedado aos gerentes obrigarem a sociedade em . 

. actos e contratos estranhos aos negócios sociais da socie-.

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

semelhante^. ‘

L ' ARTIGO 7.°

i A Assembleia Geral será convocada por simples cartas

• registadas, dirigidas aos sócios com pelo menos 30 (trinta) 

í dias de antecedência, isto quando a lei não prescreva forma- 

í' lidades especiais de comunicação. Se qualquer dos sócios 

£ estiver ausente da sede social, a comunicação deverá ser

• feita com tempo suficiente para que possa comparecer.

L . ARTIGO 8.°

. ’ Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per

centagem para fundos ou destinos especiais criados em 

í 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, 

j enquanto a quota se mantiver indivisa.

i . ARTIGO 10.®
I, • •
j Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos 

f demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários e 

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

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

social licitado em bloco com obrigação do pagamento do 

r passivo e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em .

. igualdade de condições.

' ÁRTIGO n.°

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 dá 

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.

(15-4516-L03)

KULHA — Cooperativa de Exploração Artesanal 
e Semi-Industrial de Diamantes, S. C. R.L.

Certifico que, por escritura de 24 de Março de 2015, 

lavrada com início a folhas 17, do livro de notas para escri

turas diversas n.° 256-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 «KULHA — Cooperativa de Exploração Artesanal 

e Semi-Industrial de Diamantes, S. C. R. L.», com sede 

em Luanda, no Município de Luanda, Distrito Urbano da 

Ingombota, Bairro Ilha do Cabo, Casa dos Desportistas,

2.°  Andar, Porta n.° 402, que tem por objecto e capital 

social o estipulado nos artigos 5.° e 6.° do seu estatuto, 

que esta sociedade sé vai reger pelo documento comple

mentar 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 Março de 2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE

KULHA — COOPERATIVA DE EXPLORAÇÃO 

ARTESANAL E SEMI-INDUSTRIAL ‘ 

DE DIAMANTES. S. C. R. L.

CAPÍTULO I

Disposições Gerais

ARTIGO I.®

* (Denominação)
É constituída entre os sócios subscritores desta escri

tura e os que a ela posteriormente aderirem, a Cooperativa 

que adopta a denominação de «KULHA — Cooperativa 

de Exploração Artesanal e Semi-Industrial de Diamantes,

S. C. R. L.», sob a forma de sociedade por quotas, regendo- 

-se pelos estatutos presentes, regulamento intemo e demais 

legislação e normas aplicáveis.
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3. Cada cooperador deverá, no acto de admissão, subs

crever no mínimo, 10 títulos de capital.

4. Os títulos podem agrupar 5, 10, 20, 30 ou 50 acções.

ARTIGO 7.°
(Realização do capital)

( A participação dos membros da Cooperativa no capital 

social, far-se-á em dinheiro, devendo o cooperador pagar 

integralmente o montante subscrito no momento do acto de 

admissão. .

ARTIGO 8.° , . .
(Títulos do capital)

Os títulos nominativos representativos do capital subs

crito, deverão conter as seguintes menções:

a) A denominação da cooperativa;

b) O número de registo da cooperativa nos competen

tes serviços de Registo Comercial;

• c) O valor e o número de quota-parte contidas no

título;

• à) A data de emissão;

e) O número em série contínuo;

j) A assinatura de dois membros da Direcção;

g) O nome e a assinatura do cooperador titular.

ARTIGO 9.°
(Transmissão dc títulos)

1. A transmissão de títulos do-capital em tàda, carecem,

indústria transformadora, pescas, agricultura, pecuária, 

informática, telecomunicação, construção civil e obras 

públicas, fiscalização de obras, saneamento básico, compra 

e venda de móveis, nfoda e confecções, transportes, marí

timo, aéreo e terrestres de passageiros ou de mercadorias, 

. , rent-a-car, transitários, oficina auto, salão de cabeleireiro, 

, assistência técnica, comercialização de petróleo e lubrifi

cantes, exploração de bombas de combustíveis, agência de 

viagem, promoção e intermediação imobiliária, relações 

públicas, exploração de parques de diversões, actividades 

desportivas, estação de serviços, representações comerciais 

e industriais, importação e exportação,,podendo ainda dedi

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

que os accionistas acordem e seja permitido por lei.

CAPITULOU

Capital social, Títulos de Capital, Joia.
Quota Administrativa

ARTIGO 2.°
(Sede) , ' ’

A Cooperativa tem a sua sede na Avenida Murtala 

Mohamed, Casa dos Desportistas, 2.° andar, Porta n.° 402, 

Bairro ilha do Cabo, Distrito Urbano da Ingombota, Município 

de Luanda, Província de ‘Luanda, podendo mudá-la para 

qualquer outro local da Província de Luanda ou para outras pro

víncias, mediante deliberação da Assembleia de Sócios.

' . ' ARTIGO 3.°
(Duração)

. A duração da Cooperativa é por tempo indeterminado, 

cujo período temporal decorrerá desde a data da sua consti-

. tuição até à conclusão da transmissão dos fogos e unidades 

de ocupação aos membros.

ARTIGO4.® . .
(Âmbito territorial) . > ■

O âmbito territorial de actuação da Cooperativa é 

Provincial, com sede social em Luanda, Município de

• Luanda, Distrito Urbano da Jngombota.

‘ ' ARTIGO 5.°
(Objecto social)

• A Cooperativa, através da coopéração e entreajuda dos

• seus membros, tem por objecto. a prosp.ecção, exploração 

artesanal e semi-industrial de.diamantes e outros minei

ros e sua comercialização, exploração mineira e florestal, 

exploração de inertes e seus derivados, prestação de servi- ’ 

ços, hotelaria e turismo, comércio geral a grosso e a retalho, obrigatoriamente, de prévia autorização do Conselho de

Administração da Cooperativa, sob condição de o adqui

rente já ser cooperador ou, reunindo as condições exigidas, 

solicitar a sua admissão.

2. A transmissão inter vivos, opera-se por endosso do 

título, a transmitir, assinado pelo transmitente, pelo adqui

rente que adquira a qualidade de membro épor quem obrigar 

a Cooperativa, sendo averbada no livro de registo.

3. A transmissão mortes causa, opera-se sem necessi

dade de autorização da Direcção da Cooperativa através de 

apresentação do documento comprovativo da qualidade de 

herdeiro ou de legatário e é averbada, em nome do titular, 

no livro de registo e nos. títulos, que deverão ser assinados 

por quem obriga a Cooperativa e pelo herdeiro ou legatário.

. 4. Com a transmissão dos títulos de capital,*'  opera-se 

igualmente a transmissão dos demais direitos e obrigações 

. do transmitente na Cooperativa e que constituem o conjunto 

da sua posição social.

5. O adquirente ou sucessor'não adquire a qualidade de 

1.0 capital social inicial da Cooperativa, nesta data, administrador ou titular de cargo nos órgãos sociais que

já totalmente realizado é de 2.000.000,00 (dois milhões fosse exercido pelo sócio transmitente ou falecido,

de kwanzas), dividido e representado por 26 (vinte e seis).

quota-parte. •

. 2. O capital social é variável e ilimitado, sendo consti

tuído por títulos nominativos de 50.000,00 Kwanzas e será 

aumentado sempre que tal se torne necessário pela admissão . 

de novos sócios cooperadores.

ARTIGO 6.® 
(Capital social)

- ARTIGO 10.° .
• . (Reembolso dos títulos de capital)

í. Não querendo os herdeiros ou legatários suceder nas 

acções do sócio falecido têm direito a receber o montante 

. dos títulos de capital realizados pelo autor da sucessão, pelo 

valor que for fixado no último balanço da sociedade.
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2. De igual direito e nas mesmas condições, beneficiam 

os cooperadores que se demitam ou sejam excluídos da 

Cooperativa, salvo o direito de retenção pela Cooperativa 

dos montahtes necessários a garantir a sua responsabilidade.

1 Em ambos os casos, os títulos de capital deverão ser 

restituídos em prazos não superiores aos que vierem a ser • 

estabelecidos pela Assembleia Geral. •

■' ARTIGO 11.°

(Jóia)
1. Cada cooperador admitido está sujeito, no ácto de 

admissão, aó pagamento de uma jóia, no valor a fixar pela 

Assembleia Geral.

2. O valor da jóia será actualizado, sempre que a 

Assembleia Geral o considere necessário sob proposta do 

Conselho de Administração.

3.0, montante resultante da cobrança de jóia reverte para 

uma reserva destinada a financiar a construção dos edifícios 

de habitação, comércio e serviços, que constituem o objecto 

social da Cooperativa.

ARTIGO 12.°

(Quota administrativa) .
1. Os'cooperadores pagarão, mensalmente, uma quota 

administrativa no valor a fixar pela Assembleia Geral, a.qual 

se destina a fazer face aos encargos administrativos.

2. O valor da quota administrativa será actualizado, 

sempre que a Assembleia Geral o considere necessário sob 

proposta do Conselho de Administração.

ARTIGO 13.“ ’ x

' (Recursos económicos)
1. São recursos económicos da Cooperativa: •

a) O capital social;

Z>Mjóia;

c/As quotas administrativas;

d) As contribuições mensais dos membros da Coope

rativa destinadas ao pagamento do empreendi

mento a que aderiu.

, 2. A contribuição prestada por cada um dos membros da 

Cooperativa corresponderá a uma amortização progressiva 

do custo total no mínimo Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas).

ARTIGO 14.®

(Reserva lega!)
1. Será constituída uma reserva legai destinada a cobrir 

eventuais perdas de exercícios, objecto social da Cooperativa

2. Revertem para esta reserva:

a) 100% do montante das jóias de admissão;

b) Os excedentes anuais líquidos. ,

ARTIGO 15.°

(Distribuição de excedentes) '

Os excedentes que restarem depois da liquidação total 

dos encargos com a concretização do objecto social*da  

Cooperativa, poderão retornar aos membros da Cooperativa 

na proporção das contribuições financeiras prestadas.

CAPÍTULO III

Cooperadores

ARTIGO 16.®

(Sócios da Cooperativa)
1. Podem ser sócios da Cooperativa, pessoas singulares, 

desde que requeiram a sua livre e voluntária adesão, e preen

cham as condições exigidas por estes estatutos e demais 

legislação complementar.

2. O número de sócios da Cooperativa é limitado ao 

número de unidades habitacionais ou de ocupação previs

tas pela construção de cada edifício de habitação colectiva, 

comércio e serviços.

ARTIGO 17.®

(Admissão)
1. A admissão dos sócios cooperadores será feita 

mediante proposta dirigida a Direcção, assinada pelo can

didato, e da qual deverão constar todos os elementos de 

identificação.

2. A admissão do candidato, dependerá do preenchi

mento dos seguintes requisitos:

a) Tomem conhecimento e aceitem cumprir as dis

posições e decisões tomadas em consonância 

com os Estatutos e legislação complementar em 

vigor;

b) Subscrevam e realizem em dinheiro os títulos de

capital;

c) Liquidem a jóia a que alude o artigo 11.°;

d) Assumam o pagamento mensal da quota adminis-

trativa, a que alude o artigo 12.°, liquidando a 

primeira quota na data de inscrição;

e) Assumam a contribuição mensal a que alude a alí

nea d) do artigo 13.°

3. Da deliberação do Conselho de Administração, que 

rejeite a admissão de qualquer candidato, cabe recurso, por 

iniciativa do candidato, para a Assembleia Gerai que se rea

lize após a referida deliberação.

4. Da decisão da Assembleia Geral não cabe recurso nem 

reclamação.

. 5. Aceite a inscrição, esta será registada no livro a que se 

refere o artigo duzentos e dezasseis do Código Comercial.

ARTIGO 18.°

(Direitos dos sócios cooperadores)
São direitos dos sócios cooperadores:

a) Receber cópia dos estatutos e de eventuais regula

mentos internos;

b) Participar nas Assembleias Gerais, podendo apre

sentar propostas, discutir e votar os pontos cons

tantes da ordem de trabalhos;

c) Eleger e ser eleitos para os Órgãos Sociais da Coo

perativa ou quaisquer comissões especiais;

d) Requerer e obter informações dos órgãos sociais

sobre a actividade da cooperativa, sendo-lhes 

facultada a documentação que seja solicitada;
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' e) Requerer a convocação da Assembleia Geral nos

termos definidos nos Estatutos;

J) Reclamar perante qualquer Órgão da Cooperativa, 

de quaisquer actos que considerem lesivos dos

■ ■ ■ • . interesses dos membros ou da Cooperativa;

g) Solicitar a sua demissão.

ARTIGO 19.°
(Deveres dos sócios cooperadores)

São deveres dos sócios cooperadores: ; • .

a) Observar os princípios cooperativos e respeitar

. as leis, os estatutos e eventuais Regulamentos 

Internos;

b) Tomar parte nas Assembleias Gerais;

c) Aceitar e exercer os cargos sociais para que tenham

sido eleitos;

d) Acatar e cumprir as deliberações da Assembleia

Geral e da Direcção;

e) Participar das actividades que constituam objecti

vos comuns da Cooperativa, e prestar o serviço 

ou trabalho que lhes competir;

J) Contribuir mensalmente e na devida proporção, ha 

assumpção dos-encargos decorrentes da constru

ção do empreendimento o objecto social da coo

perativa de acordo com o cronograma financeiro 

da empreitada;

g) Cumprir com pontualidade os pagamentos a que 

estejam obrigados. 5

• ARTIGO 20.° . .
(Demissão)

1. Os sócios cooperadores podem solicitar a sua demis-,

• são por meio de carta registada dirigida à Direcção, com pelo 

menos 30 dias de pré-aviso, sem prejuízo da responsabili

dade pelo cumprimento das suas obrigações e da aceitação

... das condições estatutárias.

2. Ao sócio cooperador que se demitir serárestituído,,no 

prazo estabelecido pela Assembleia Geral, o montante dos 

títulos de capital realizados segundo o seu valor nominal.

3.0 valor nominal dos títulos de capital, não será acres

cido de juros. '

ARTIGO 21.°
(Exclusão)

1. Os sócios cooperadores podem ser excluídos por deli

beração da Assembleia Geral ■ •

2. A exclusão terá de ser fundada em violação grave e cul

posa dos Estatutos da Cooperativa ou dos seus Regulamentos 

Internos.

3. A exclusão terá de ser precedida de processo discipli

nar escrito, que tenha sido decidido instaurar pela Direcção • 

mediante participação da conduta do sócio por alguma 

entidade, sob pena de nulidade, e dele devem constar as 

infracções, a sua qualificação, a prova produzida, a defesa 

do arguido e a proposta de aplicação da medida de exclusão.

4. A proposta de exclusão a exarar no processo, será 

fundamentada e notificada por escrito ao arguido com uma 

antecedência de, pelo menos, sete dias em relação à dala da 

Assembleia Geral que sobre ela deliberará.

5. Da deliberação da Assembleia Geral que decidira 

exclusão, cabe sempre recurso para os tribunais.

ARTIGO 22.°
(Consequências da demissão ou exclusão)

O sócio cooperador demitido ou excluído, sem prejuízo 

da responsabilidade pelo cumprimento das suas obrigações 

como membro da Cooperativa, tem direito a restituição, no 

prazo estabelecido pela Assembleia Geral, do montante dos 

títulos de capital realizados segundo o seu valor nominal, 

não acrescido de juros.

ARTIGO 23.°
(Sanções)

1. Aos sócios membros da Cooperativa que faltem ao 

cumprimento das suas obrigações, podem ser aplicadas as 

seguintes sanções:

a) Repreensão registada;

b) Multa;

c) Suspensão temporária de direitos;

d) Exclusão;

j) Perda de mandato, no caso de o sócio coopera

dor ter sido eleito para integrar um dos órgãos 

sociais.- •

2. A aplicação das sanções referidas nas alíneas a), b),c),

d) e e) do n.° 1 é da competência da Direcção da Cooperativa, 

com admissibilidade de recurso para a Assembleia Geral,à 

qual compete deliberar quanto a exclusão e perda de man

dato. • . •

3. A aplicação de qualquer sanção será sempre precedida 

de processo escrito, nos termos do disposto no artigo 18.°

4. Das sanções aplicadas pela Assembleia Geral, cabe 

sempre recurso para os tribunais.

CAPÍTULO rv 
Órgãos Sociais

SECÇÃO I
Princípios Gerais

ARTIGO 24.°
(Órgãos e Mandatos)

1. São órgãos sociais da Cooperativa: .

a) A Assembleia Geral;

b) O Conselho de Administração;

c) O Conselho Fiscal. ‘ '

2. O mandato dos eleitos para os órgãos sociais é pelo

período dé 5 anos. .

, . ARTIGO 25.° • •
(Elegibilidade)

Só serão elegíveis para os órgãos sociais da Cooperativa, 

os membros que:



UI SÉRIE —N.° 96 — DE 21 DE MAIO DE 2015 7677

a) Se encontrem no uso de todos os seus direitos civis '

e de cooperador;

b) Não.estejam sujeitos ao regime de liberdade condi-.

f cional, nem a aplicação de medidas de segurança 

privativas ou restritivas da liberdade.

c) Sejam membros da Cooperativa há pelo menos um

mês, e que não estejam em incumprimento dos 

, seus deveres de cooperadores. . . .

ARTIGO 26.°

(Eleições)
1. As eleições dos órgãos sociais da Cooperativa, rea

lizar-se-ão por escrutínio secreto, em listas entregues ao 

Presidente da Mesa da Assembleia Geral, com a antecedên

cia de quinze dias sobre a data do acto eleitoral.

. 2. No caso de eleições intercalares para o preenchimento 

de vagas verificadas nos órgãos sociais, as listas poderão ser 

entregues na própria Assembleia Geral do acto de eleição.

3. Os membros dos órgãos sociais de início serão desig

nados pelos membros assinantes da Acta de Constituição da

■ Cooperativa.

ARTIGO 27.°

(Funcionamento e Deliberações)
1. Todos os órgãos da Cooperativa terão um presidente e  

pelo menos um secretário.

*

2. O presidente terá voto de qualidade.

3. Nenhum órgão electivo da Cooperativa, à excep

ção da Assembleia Geral, pode funcionar sem que estejam 

preenchidos pelo menos metade dos seus lugares, podendo 

proceder-se, no caso contrário, e no prazo máximo de um 

mês, ao preenchimento das vagas, quando estas não tenham 

sido ocupadas por membros suplentes.

4. Sempre que não seja exigida maioria qualificada, as

deliberações dos órgãos electivos da Cooperativa são toma

das por maioria simples com a presença de mais de metade 

dos seus membros efectivos. '

5. As votações respeitantes a eleições dos órgãos da 

Cooperativa ou a assuntos de incidência pessoal dos coope

radores realizar-se-ão por escrutínio secreto.

6. Das reuniões dos órgãos sociais da Cooperativa será 

sempre lavrada acta, a qual é obrigatoriamente assinada por 

quem exercer as funções de presidente e por um dós secre

tários.

7. Das deliberações da Assembleia Geral cabe recurso 

para os tribunais.

SECÇÃO II

Assembleia Geral

ARTIGO 28.°.

• (Definição) ...

1. A Assembleia Geral é o órgão supremo da Cooperativa

. integrada por todos os sócios cooperadores e as suas deli

berações, tomadas nos termos legais e estatutários, são 

obrigatórias para os restantes órgãos da Cooperativa e para 

todos os membros desta. •

2. Participam na Assembleia Geral todos os sócios coo

peradores no pleno gozo dos seus direitos.

ARTIGO 29.°

(Sessões Ordinárias c Extraordinárias)
1. A Assembleia Geral reunirá em sessões ordinárias e 

extraordinárias.

2. A Assembleia Geral ordinária reunirá obrigatoria

mente 2 (duas) vezes em cada ano, uma até 31 de Março, 

para apreciação e votação das matérias referidas na alínea c) 

do artigo 30.° e outra até 31 de Dezembro, para apreciação e . 

votação das matérias referidas na alínea d) do mesmo artigo.

3. - A Assembleia Geral Extraordinária reunirá quando 

convocada pelo presidente da Mesa da Assembleia Geral, 

por sua iniciativa, a pedido do Conselho de Administração^- 

ou do Conselho Fiscal, ou a requerimento de, pelo menos, 10 

(dez) por cento dos membros da Cooperativa, num mínimo 

de 5 (cinco) cooperadores. '

* ■ t ARTIGO 30.°

(Mesa da Assembleia Geral)
1. A Mesa da Assembleia Geral é constituída por um 

Presidente, por um Vice- Presidente e por um Secretário.

2. Ao Presidente incumbe:

a/Convocar a Assembleia Geral;

b) Presidir a Assembleia Geral e dirigir os trabalhos;

c) Verificar as condições de elegibilidade dos candi

datos aos órgãos sociais,da cooperativa;

d) Conferir posse aos cooperadores eleitos para os

órgãos sociais da cooperativa.

3. Nas suas faltas e impedimentos, o Presidente é subs

tituído pelo Vice-Presidénte, sem necessidade de mandato 

especial, desde que se verifique e seja comprovada a situa

ção de ausência ou de impedimento.

4. Compete ao Secretário:

a) Coadjuvar o Presidente na orientação dos trabalhos 

e elaborar as actas das Assembleias.

5. Na falta de qualquer membro da Mesa da Assembleia 

Geral, competirá a esta eleger os respectivos substitutos de 

entre os cooperadores presentes, os quais cessarão as suas 

funções no termo da assembleia.

6. É causa de destituição do Presidente da Mesa da 

Assembleia Geral a nâo convocação desta nos casos em que ’ 

a isso esteja obrigado.

7. É causa de destituição de qualquer dos membros da 

Mesa, a não comparência sem motivo justificado a, peio 

menos, três sessões seguidas. > •

ARTIGO 31.°

(Convocatória para Assembleia Geral) ■
1. A Assembleia Geral é convocada com, pelo menos, 

30 dias de antecedência, pelo Presidente da Mesa.

2. A convocatória, que deverá conter a ordem de traba

lhos da Assembleia, bem como o dia, a hora e o local da 

sessão, será enviada a todos os membros da Cooperativa 

por via postal registada ou entregue pessoalmente por pro

tocolo. A convocatória pode ser enviada por meio expedito, 

nomeadamente por e-mail, contanto que se assegure de que 

a mensagem foi bem re.cebida..
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- 3. A convocatória será sempre afixada no local em que a 

Cooperativa tenha a sua sede.

• 4. A convocatória da Assembleia Geral Extraordinária 

deve ser feita no prazo de 15 (quinze) dias após o pedido 

ou requerimento previstos no n.° 3 do artigo 26.°, devendo a 

sessão realizar-se nó prazo máximo de 30 (trinta) dias, con

tados da data de recepção do pedido ou requerimento.

5. Se o Presidente e o Vice-presidente da Mesa da 

. Assembleia Geral não convocarem a assembleia, nos termos 

legais, podem os sócios cooperadores, desde que obtenham 

a assinatura de, pelo menos vinte por cento dos sócios, fazer 

á referida convocatória.

' ' ARTIGO 32.°

- (Quórum)

1. A Assembleia Geral reunirá à hora marcada na con

vocatória se estiverem presentes mais de metade dos sócios 

cooperadores ou seus representantes devidamente creden

ciados. ,

. 2. Se, à hora marcada para a sessão, não se verifi

car o número de presenças previsto no número anterior, a 

Assembleia reunirá, com qualquer número de cooperadores, ’ 

uma hora depois.

3. No caso de a cpnvocação da Assembleia Geral ser 

feita em Sessão Extraordinária e a requerimento dos coope

radores, a sessão só se efectuará se nela estiverem presentes, 

pelo menos, três quartos dos requerentes.

ARTIGO 33.° , ’ •

(Competência da Assembleia Geral)

É da competência exclusiva dá Assembleia Geral:

a) Eleger e destituir os membros dos Órgãos Sociais

da Cooperativa e das Comissões Especiais, cria

das nos termos do previsto nos Estatutos;

b) Apreciar e votar anualmente o Relatório de Gest(ão

e as Contas dõ Exercício, bem como o parecer

• . do Conselho Fiscal; .

c) Apreciar e votar o Orçamento e o Plano de Activi

dades para o exercício seguinte;

d) Alterar os ^Estatutos e eventuais Regulamentos

Internos; .

e) Aprovar a dissolução voluntária da Cooperativa;

j) Decidir a admissão de membros;

g) Decidir sobre a exclusão de cooperadores e sobre

a perda de. mandato dos Órgãos Sociais e de 

Comissões Especiais; • ’ •

h) Funcionar como instância de recurso quanto à -

recusa de admissão de membros e quanto àssan-

' ARTIGO 34.°

(Deliberações da Assembleia Geral)

1. São nulas todas as deliberações tomadas sobre maté

rias que não constem da ordem de trabalhos fixada na 

convocatória, salvo se, estando presentes ou devidamente 

representados todos os membros da Cooperativa no pleno 

gozo dos seus direitos, concordarem, por unanimidade, com 

a respectiva inclusão. ‘

2. As deliberações da Assembleia Geral serão registadas 

em livro de actas.

' . ARTIGO 35.° • '•• • ■•

(Votação na Assembleia Geral)

1. Cada cooperador dispõe de voto, proporcional a área 

da fraeção adquirido (permilagem).

2. É exigida maioria qualificada de, pelo menos, dois 

terços dos votos expressos na aprovação das matérias rela

tivas a aumento e diminuição de- capital, fixação do valor 

das quotas e do valor da jóia, exclusão de algum dos sócios 

cooperadores, aprovação de contas e do destino a dar aos 

valores excedentes, suspensão ou extinção da Cooperativae 

nomeação da comissão liquidatária.

3. Na Assembleia Geral Eleitoral o voto é secreto e pre

sencial.

ARTIGO 36.° . -

- (Voto por Representação)

1. É admitido o voto por representação, devendo o man

dato apenas atribuível a outro cooperador ou a familiar maior 

do mandante que com ele coabite, constar de documento 

dirigido ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, com a 

assinatura do mandante reconhecida nos termos legais.

2. Cada cooperador só poderá representar um outro 

membro da Cooperativa.

ARTIGO 37.° • 

(Actas) .

As actas das Assembleias são elaboradas pelo Secretário 

da Mesa e aprovadas na Assembleia Geral seguinte.

. • SECÇÃO III

Conselho dc Administração

. ■ .ARTIGO 38.°

(Composição)

1. A Direcção é composta por 1 (um) Presidente, I (um) 

Vice-presidentes, 3 (três) Administradores, devendo eleger- 

-se dois membros suplentes para faltas ou impedimento dos 

titulares por período superior a trinta dias.

2. O Vice-presidente substitui o Presidente nos seus

impedimentos.

3. O mandato do Conselho de Administração nunca será 

superior a 5 anos.

ARTIGO 39.°
(Atribuições do Conselho dc Administração)

1. Ao Conselho de Administração compete:

a) Definir os programas base dos edifícios a construir;

b) Aprovar os respectivos projectos de execução;

ções aplicadas pela Direcção, sem prejuízo de 

recurso para os Tribunais; .

i) Regular a forma de gestão da Cooperativa no caso

de destituição dos respectivos Órgãos Sociais e . 

até à realização de novas eleições;

j) Apreciar e votar matérias especial mente previstas

nestes estatutos e em legislação complementar f 

aplicável. *
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c) Negociàr as empreitadas para obtenção das melho- .

res condições de qualidade/preço;

d) Assegurar a gestão corrente da cooperativa;

e) Manter actualizado o livro das actas.

2. Manter a sua guarda os valores monetários da 

Cooperativa, os quais serão depositados em instituição ban

cária.

ARTIGO 4O.d ■ ■ /

'• . (Competência do conselho dc administração)
O Conselho de Administração é o órgão de adminis

tração e representação dá Cooperativa, incumbindo-lhe 

designadamente:

a) Elaborar anualmente e submeter ao parecer do

Conselho. Fiscal e à apreciação e aprovação da 

Assembleia Geral, o relatório e contas do exer

cício, bem como o orçamento e o plano de acti

vidades para o ano seguinte;

b) Executar o plano das actividades anual;

c) Atender às solicitações do Conselho Fiscal, em

matérias da competência deste;

• d) Deliberar sobre admissão de novos membros e 

sobre a aplicação de sanções previstas nestes 

Estatutos e em legislação complementar aplicá

vel, dentro dos limites da sua competência;

e) Zelar pelo respeito dalei, dos estatutos e das deli

berações tomadas pelos órgãos da Cooperativa;

j) Representar a Cooperativa em juízo e fora dele;

g) Escriturar os livros, nos termos da lei;

h) Praticar todos e quaisquer actos na defesa dós inte

resses da Cooperativa e dos cooperadores e na 

salvaguarda dos princípios cooperativos, em‘ 

tudo o que não se insira na competência dos 

outros órgãos;

i) Designar os membros das comissões especiais cria

das nos termos previstos nestes estatutos;

j) Assinar quaisquer contratos, cheques e todos os

demais documentos necessários à administração 

K da Cooperativa;

k) Negociar, contratar e outorgar, nos termos legais,

quaisquer financiamentos com instituições de 

crédito ou particulares;

l) Deliberar sobre propostas, petições e reclamações

que os membros da Cooperativa lhes dirijam por

> escrito;

m) Adquirir bens imóveis destinados à prossecução

dos objectivos da Cooperativa e alienar esses 

imóveis aos sócios cooperadores;

n) Providenciar a aprovação do projecto de execução

do edifício de habitação colectiva, comércio e 

serviços, nas entidades competentes;

o) Exercer todos os demais poderes que, por lei ou

pelos estatutos, não sejam reservados à Assem

bleia Geral.

ARTIGO 41.°

* (Reuniões do Conselho dc Administração)

1. As reuniões ordinárias do Conselho de Administração 

terãò, pelo’menos, periodicidade quinzenal.

2. O Conselho de Administração, reunirá extraordinaria

mente sempre que o Presidente a convoque, ou a pedido da 

maioria dos seus membros efectivos.

3. Os membros suplentes, poderão assistir e participar 

nas reuniões da Direcção, sem direito de voto.

4. As deliberações serão registadas em livro de actas.

ARTIGO 42.°

(Quórum)
A Direcção só poderá tomar deliberações com a presença 

de mais de metade dos seus membros efectivos.

ARTIGO 43.°

(Forma dc obrigar e delegação dc poderes)

, 1. A Cooperativa fica obrigada com as seguintes assina

turas: - ,

. a) Presidente do*conselho;

b) De dois Administradores.

2. Por acta de reunião do Conselho de Administração 

ou mediante mandato outorgado pelo Presidente, esta pode 

delegar em qualquer dos seus membros efectivos, os pode

res colectivos de representação do Presidente em juízo ou 

fora dele. •

3. O Conselho poderá conferir, ou revogar mandatos a • 

membros, delegando-lhes os poderes previstos nos estatutos 

ou aprovados em Assembleia Geral..

SECÇÃOiv

Conselho Fiscal

ARTIGO 44.°

(Composição)
1.0 Conselho Fiscal é composto por l (um) Presidente 

e por 2 (dois) Secretários, e por 2 (dois) suplentes que serão 

chamados à efectividade de funções, em caso de faltas ou 

impedimento dos membros efectivos.

ARTIGO 45.° .

(Competência)

’ O Conselho Fiscal é o órgão de controlo e fiscalização da 

Cooperativa, incumbindo- lhe designadamente:

a) Examinar, sempre que o julgue conveniente, a 

escrita e toda a documentação da Cooperativa;

• • b) Verificar, sempre que o entenda como necessário, o

* saldo de caixa e a existência de títulos e valores 

de qualquer espécie, o que fará constar das res-

, pectivas actas;

c) Emitir parecer sobre o relatório de gestão e as con

tas do exercício, o plano de actividades e o orça

mento para o ano seguinte;

d) "Verificar o cumprimento das regras de contabili

dade, dós estatutos e da lei.
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. ‘ ARTIGO 46.°
. (Reuniões do Conselho Fiscal)

I. O Conselho Fiscal reunirá ordinariamente, pelo menos, 

uma vez por trimestre, quando o Presidente o convocar.

2.0 Conselho Fiscal reunirá extraordinariamente sempre 

que o Presidente o convocar, por sua iniciativa ou a pedido 

da maioria dos seus membros efectivos.

3. Os membros do Conselho Fiscal podem assistir, por 

direito próprio, às reuniões da Direcção.

4. Os membros suplentes do Conselho Fiscal podem 

assistir e participar nas reuniões deste conselho, sem direito 

de voto.

5: As deliberações serão registadas em livro de actas.

ARTIGO47.0 ,
(Quórum)

O Conselho Fiscal só poderá tomar deliberações com a 

presença de mais de metadedos seus membros efectivos.

SECÇÃO v
Responsabilidade dos Órgãos Sociais

ARTIGO 48.° *
(Responsabilidade dos membros da Direcção)

1. São responsáveis civilmente, de forma pessoal e soli

dária, perante a Cooperativa e terceiros, sem prejuízo de 

eventual responsabilidade criminal e da aplicabilidade de 

outras sanções, os membros da Direcção e outros mandatá- 

. rios que hajam violado a lei, os estatutos e as deliberações 

da Assembleia Geral ou deixado de executar fielmente o seu 

mandato. ’

2. A delegação de competências da Direcção em man

datários não isenta de responsabilidade os membros da 

Direcção, salvo se não tenham participado na deliberação . 

que a originou ou tenham exarado em acta o seu voto con

trário.

‘ ARTIGO 49.°
(Responsabilidade dos membros do Conselho Fiscal)

Os membros do Conselho Fiscal são responsáveis, 

perante a Cooperativa, nos termos do disposto no artigo 45.°, 

sempre que se não tenham oposto oportunamente aos actos 

dos membros da Direcção ou mandatários, salvo o disposto .

- na parte final do n.° 2 do mesmo artigo.

ARTIGO 50.° . \ . ■
(Isenção de responsabilidade)

1. A aprovação pela Assembleia Geral do relatório de 

gestão e contas do exercício isenta de responsabilidade os 

membros da Direcção, do Conselho Fiscal ou mandatários . 

perante a Cooperativa por factos atinentes àqueles docu

mentos, salvo se estes violarem a lei, os estatutos, legislação 

complementar aplicável ou dissimularem a situação real da 

Cooperativa.

2. São também isentos de responsabilidade os membros 

do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal ou man

datários que não tenham participado, por falta justificada, na 

deliberação que a originou, ou tenham exarado em acta o seu 

voto contrário.

, . CAPÍTULO V

ARTIGO 51.°
(Disposições finais e transitórias alteração dos estatutos)

1. Os Estatutos poderão ser alterados nos termos do 

artigo 207.'9 da Lei n.° 6/03; de 3 de Março, e em legislação 

complementar aplicável..

2. Para o efeito,’ deverá ser convocada a respectiva 

Assembleia Geral, com a antecedência de, pelo menos ' 

30 dias, acompanhada do texto das alterações propostas.

3. A aprovação das alterações aos presentes estatu

tos exige uma maioria qualificada de dois terços dos votos 

expressos em Assembleia Geral convocada para esse fim.

4. Aprovadas as alterações, a modificação dos estatutos 

deverá ser feita por escritura pública..

ARTIGO 52.°
(Omissões)

Em tudo quanto estes estàtutos sejam omissos, aplicar- 

-se-ão as deliberações da Assembleia Geral e legislação 

complementar aplicável. • .

’ ARTIGO 53.° •
(Dissolução)

A Cooperativa dissolve-se por deliberação da Assembleia 

Geral, decorrido o prazo da sua duração, uma vez constituída 

por tempo determinado, devendo a assembleia que deliberar 

a sua extinção eleger os membros da comissão liquidatária

ARTIGO 54.° ■
(Foro Competente)

. É escolhido o Foro da Comarca de Luanda, onde serão 

dirimidas todas as questões entre a Cooperativa e>os seus 

sócios.

’ • ' ’ (15-4908-L02)

HET—Hidroprojecto, Engenharia 
e Tecnologia, Limitada

Certifico qué, por escritura de 1 de Abril 2015, lavrada 

com início a folhas 37 do livro de notas para escrituras 

diversas n.° 258-A, do Cartório Notarial do Guiché Únicoda 

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

. Licenciado em Direito, foi constituída entre:

Primeiro:—António Valdemar Luna Gonçalves, casado 

com Ludovina Maria Madeira Gomes Gonçalves, sob 

regime de comunhão de adquiridos, natural de Vila Nova de 

Foz Coa, Portugal, de nacionalidade portuguesa, residente 

habitualmente em Luanda, no Distrito Urbano da Maianga, 

Bairro Prenda, Rua dos Militares, Casa n.° 14;

Segundo: — Lucrécio de Jesus e de -Brito Martins 

da Cruz, casado com Maria Teresa Fátima da Conceição 

Martins da Cruz, sob regime de comunhão geral de bens, 

natural da Ingombota, Província de Luanda, residente 

habitualmente em Luanda, no Município de Belas, Bairro 

Benfica, Condomínio Atlântico Sul, Alameda Brasil, que 

outorga neste acto por si individualmente e como mandatá

rio de Carlos Alberto Cardoso, casado com Ana Paula César
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Rodrigues Cardoso, sob regime dé comunhão geral de bens,- 

natural da Ingombota, Província de Luanda, residente habi

tualmente em Luanda, no Distrito Urbano do Sambizanga, 

Bairro Operário, Rua Bernardino Ribeiro, n.° 32;

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, 2 de Abril de 2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 

HET— HIDROPROJECTO, ENGENHARIA 

E TECNOLOGIA, LIMITADA

ARTIGO l.° 

(Denominação)

i A sociedade adopta a denominação social de «HET — 

Hidroprojecto, Engenharia e Tecnologia, Limitada».

< ARTIGO 2.° •

(Sede) .

1. A sede da sociedade é na Rua Dr. Alves da Cunha, 

Casa n.° 42, 1.° andar, Ingombota, Luanda, Angola.

2. A gerência fica desde já autorizada a deslocar a sua 

sede social para qualquer outro local, dentro do território 

nacional, bem como abrir, transferir ou encerrar, sucursais, 

filiais, agências, delegações ou outras formas de repre

sentação, no País ou no estrangeiro, nos termos e limites 

prescritos das disposições legais aplicáveis.

ARTIGO 3.° 

(Objecto social)

O seu objecto consiste na realização de projectos, estu

dos técnicos-económicos e serviços nas áreas de engenharia, 

arquitectura e ambiente, nomeadamente em consultadoria, 

■planeamento, fiscalização, coordenação e gestão de projec- 

tòs e obras públicas ou privadas, nacionais e internacionais, 

a promoção e realização de empreendimentos, e ainda o 

exercício da actividade de gestão de qualidade em empreen

dimentos da construção, gestão por concessão pública, 

municipal ou privada da exploração ou manutenção de 

serviços de saneamento básico, águas, esgotos, quaisquer 

resíduos domésticos ou industriais e respectivo controlo 

analítico, tratamento e aproveitamento fabril, industrial 

ou energético gestão do património, em particular de bens: 

adquiridos ou resultantes da actividade desenvolvida ou 

contribuintes da promoção da mesma coordenação de segu

rança e saúde em obra, Direcção, management e construção 

de obras públicas.e privadas,.prestação de serviços externos 

de segurança no trabalho, consultoria e formação profissio

nal interna e externa, prestação de serviços e consultoria na 

área das tecnologias de informação, nas vertentes de desen

volvimento aplicacional em múltiplas plataformas, de autor 

e de código aberto, actividades de informação e de comuni

cação, produção de multimédia e design, estudos de mercado 

e sondagens de opinião.

§Único: — Por simples deliberação da Assembleia 

Geral, poderá em qualquer momento a sociedade subscrever 

ou adquirir, alienar ou onerar participações em sociedades, 

com objecto idêntico ou diferente do seu, em sociedades 

reguladas por leis específicas e em agrupamentos comple

mentares de empresas. * .

ARTIGO 4.°

• • (Duração)

A existência jurídica da sociedade conta-se a partir da 

data da escritura da constituição e a sua duração é por tempo • 

indeterminado.

ARTIGO 5.® 

(Capital social)

O capital social subscrito e realizado em dinheiro, é de 

a Kz: 500.000,00 (quinhentos mil kwanzas), integralmente . 

subscrito e realizado em dinheiro, dividido e representado 

por 3 quotas:

uma quota no valor nominal de Kz: 245.000,00 . 

(duzentos quarenta e cinco mil kwanzas), que 

representa 49 % do capital social, pertencente a 

António Valdemar Luna Gonçalves;

uma quota no valor nominal de Kz: 216.750,00 

(duzentos e dezasseis mil setecentos e cinquenta 

kwanzas), que representa 36 % do capital social 

pertencente a Lucrécio de Jesus e de Brito Mar

tins da Cruz;

uma quota no valor nominal de Kz: 38.250,00 (trinta 

e oito mil duzentos e cinquenta kwanzas), que 

representa 15 % do capital social pertencente a 

Carlos Alberto Cardoso.

ARTIGO 6.° 

(Cedência dc quotas)

1. A divisão e cessão de quotas, total ou parcial, são livres 

entre sócios, mas a cessão a estranhos depende do consenti

mento da sociedade e dos sócios não cedentes.

2. Na cessão de quotas a estranhos, a sociedade em 

primeiro e os sócios em segundo lugar, terão direitos de pre

ferência.

‘ . 3. A sociedade poderá amortizar qualquer quota que for 

objecto de penhor, arresto, penhora, arrolamento, apreensão 

em processo judicial ou administrativo ou outra providência 

que venha a possibilitar a sua venda judicial ou ainda se for 

dada em caução de obrigações que os seus titulares assu

mam sem que a prestação de tal garantia seja outorgada pela 

sociedade, em Assembleia Geral.

4. No caso de falecimento de qualquer um dos sócios,

■ póde a sociedade comprar ou amortizar a quota aos sucesso

res pelo valor que lhe venha a ser atribuído através de perito 

escolhido pelas partes para o efeito.
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’ ' ’ . ARTIGO 7.° . • , .

(Gerência)

1. A gerência da sociedade caberá aos seguintes gerentes: 

Lucrécio de Jesus e de Brito Martins da Cruz, Carlos

Alberto Cardoso e António Valdemar Luna Gonçalves.

2. Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura 

conjunta de pelo menos dois gerentes, sendo obrigatória a 

assinatura do gerente António Valdemar Luna Gonçalves; 

Para meros actos de expediente basta a assinatura de um dos 

gerentes.

3. A nomeação de novos gerentes pQderá ser feita por 

simples deliberação da Assembleia Geral.

4. Os gerentes não podem obrigar a sociedade em actos 

alheios aôs negócios sociais, tais como abonações, fianças e 

letras de favor.

•5. A gerência poderá delegar poderes para a prática de 

actòs específicos a estranhos, mediante procuração desde 

que aprovados em Assembleia Geral. .

ARTIGO 8.° ‘

~ (Prestações suplementares)

A sociedade poderá exigir aos sócios, prestações suple

mentares de capital até ao montante global equivalente a 

15 vezes o valor do capital social, desde que a chamada 

seja deliberada pela unanimidade dos votos representativos 

da totalidade do capital social. .

ARTIGO 9.°

(Assembleias Gerais)

1. As Assembleias Gerais serão convocadas por carta 

ou por correio electrónico, cuja recepção seja comprovadá, 

expedida com antecedência mínima de 8 dias.

2. Se qualquer dos sócios estiver ausente da sede social, 

a convocação será dilatada por mais 30 dias, para ele poder 

comparecer. .

3. A representação voluntária de um sócio nas delibera

ções sociais que admitam representação, pode ser conferida 

a qualquer pessoa.

ARTIGO 10.°

(Dissolução da sociedade)

A sociedade não se dissolverá por morte, interdição ou 

inábilitação de qualquer dos sócios, das sociedades sócias, 

. continuando com os sobrevivos ou capazes.

ARTIGO II.0

(Lucros líquidos)

Os lucros líquidos apurados,,que resultem do balanço 

anual, deduzida a percentagem destinada à formação ou 

reintegração do fundo de reserva legal e quaisquer outros 

fundos destinados a situações especiais que os sócios enten

dam constituir, terão o destino que for decidido pelos sócios 

em Assembleia Geral de aprovação das contas.-

ARTIGO 12.°

(Ano social)

Os anos sociais são os civis e os balanços serão efectua- 

dos a 31 de Dezembro de cada ano, devendo estar aprovado 

e assinado até 31 de Março do ano subsequente aquele que 

disser respeito.
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ARTIGO 13.°

(Liquidação) , ■ '

Dissolvida a sociedade, por acordo dos‘sócios e nos 

demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários cà 

liquidação e partilha procederão como então acordarem.

Na falta de acordo e se alguns dos sócios o pretender, 

será o activo social licitado*no  todo, com a obrigação do 

pagamento do passivo, e adjudicado ao sócio que melhor 

preço oferecer, em igualdade de condições 

\ ARTIGO 14.°

(Disposições finais)

1. Qualquer um dos designados gerentes, fica desde já

autorizado a proceder ao levantamento da totalidade do 

capital social depositado, a fim de suportar as despesas de 

constituição e registo e outras inerentes à própria actividade 

da sociedade. * ■

2. A sociedade assume a responsabilidade pela prática 

dos negócios jurídicos próprios da actividade da sociedade, 

efectuados pelos nomeados gerentes, desde a data da consti

tuição da sociedade até ao seu registo definitivo.

. ARTIGO 15.°

(Litígios)

Para todas as questões emergentes deste estatuto, quer 

entre sócios, seus herdeiros ou representantes, quer eles e 

a sociedade, fica estipulado o Foro da Província de Luanda 

com expressa renúncia a qualquer outro.

• ‘ . ARTIGO 16.°

(Omissões)

No omisso regularão as disposições da Lei das Sociedades 

Comerciais, vigente e aplicável em Angola e demais legisla

ção, e as deliberações sociais, tornadas em forma legal.

(15-5341-L02)

Morais & Cambuandi, Limitada

Certifico que, por escritura de dia 26 de Março 2015, 

. lavrada com início a folhas 68 do livro de notas para escri

turas diversas n.° 257-A, do Cartório Notarial do Guiché 

. Único da Empresa, a Cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires 

da Costa, foi lavrada a escritura de constituição da socie

dade entre:

Manuel Tomás Caetano, solteiro, maior, natural do Porto 

Amboim, Província do Kwanza-Sul, residente habitual- 

mente em Luanda, no. Distrito Urbano da Samba, Bairro 

Benfica, Zona 3, casa s/n.°, que outorga neste acto na qua

lidade de mandatário de Vando Inácio Cambuandi Morais, 

solteiro, maior, natural de Menongue, Província do Cuando- 

. Cubango, residente habituaimente em'Luanda, no Distrito 

Urbano da Maianga, Bairro Cassenda, Rua Sagrada 

JEsperança, Casa n.° 36 Natália Intumba Lúcia Cambuandi, 

solteira, maior, natural do- Cuchi, Província do Cuando- 

Cubango, onde reside habituaimente, no Município de 

Menongue, Bairro Azul, casa s/n.° e Josefa João Kafumana, 

solteira, maior, natural da Maianga, Província de Luanda,
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residente habitualmente em Cuando-Cubango, no Município 

de Menongue, Bairro Azul, rua s/n.°, casa s/n.°

Pela qual, foi constituída 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 2 de Abril de 2015. — O auxiliar, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 

MORAIS & CAMBUANDI, LIMITADA ’ 

ARTIGO l.°

A sociedade adopta a denominação social de «Morais 

& Cambuandi, Limitada», com sede social na Província do 

Cuando Cubango, Rua 1, Casa n.° 395, Q 1, Bairro Azul, 

Município de Menongue, podendo transferi-da livremente 

para qualquer outro local do território nacional, bem como 

abrir filiais, sucursais, agências ou outras formas derépre- 

sentação 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 gerai 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 dè bens patrimoniais, colégio, creche, educação e 

cultura, escola de condução, ensino importação e exportar 

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 representado 

por (3) três quotas, sendo 1 (uma) quota no valor nominal de 

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

Vando Inácio Cambuandi Morais e outras 2 (duas) quotas 

iguais no valor nominal de Kz: 20.000,00 (vinte mil kwan

zas) cada uma, pertencentes às sócias Josefa João Kafumana 

e Natália Intumba Lúcia Cambuandi, 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 passiva

mente, incumbe ao sócio Vando Inácio Cambuandi Morais, 

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

bastando a sua assinatura, para obrigar validamente a socie

dade.

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 (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 á 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 houven

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 io.°

Dissolvida á 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 
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licitado em globo com obrigação do pagamento do passivo 

e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em igual

dade de condições.

ARTIGO li.°
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 Foto da. 

Comarca do Cuando-Cubango, 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. ' 1

. 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.

(15-5342-L02)

QDG — Publicidade e Audiovisual, Limitada

Certifico que, por escritura de 2 de Abril de 2015, lavrada 

com início a folhas 64, do livro de notas para escrituras 

diversas n.° 258-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: —Alfredo Augusto António Prata, solteiro, 

maior, natural do Sambizanga, Província de Luanda, onde 

reside habituaimente, no Distrito Urbano do Sambizanga, 

Bairro Ngola Kiluange, Casa n.° 3, Zona 16;

Segundo: — Miguel Francisco Manuel, solteiro, maior,. 

natural do Cazengo, Província de Kwanza-Norte, reside 

habituaimente em Luanda, no Município de Viana, Bairro 

Viana, Casa n.° 1642;

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, 6 de A bri 1 de 2015. — O aj udante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE :

QDG — PUBLICIDADE E AUDIOVISUAL, LIMITADA

ARTIGO l.°
* A sociedade adopta a denominação social de «QDG — 

Publicidade e Audiovisual, Limitada», com sede social na 

Província de Luanda, Rua Estrada de Cacuaco, Km 4, Casa 

n.° 3, Bairro Ngola Kiluanji, Distrito Urbano do Sambizanga, 

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 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 de publicidade e audiovisual, consultoria, formação 

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

caixilharia de alumínios, avicultura, agro-pecuária, indús

tria, pesca, gastronomia, restauração, hotelaria e turismo, 

informática, telecomunicações, publicidade, construção 

civil e obras públicas, saneamento básico, jardinagem, 

consultoria, exploração mineira e florestal, comercializa

ção de telefones e seus acessórios, transporte marítimo, 

camionagem, agente despachante e transitários, cabotagem, 

rent-a-car, compra è 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, gastá

vel e hospitalar, produtos químicos e farmacêuticos, 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, padaria, geladaria, panificação, representações 

comerciais e industriais, venda de gás de cozinha, desportoe 

recreação, vídeo-clube, discoteca, meios industriais, realiza

ções de actividades culturais e desportivas, manutenção de 

espaços verdes, 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 2 (duas) quotas, sendo 1 (uma) quota no valor nominal 

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

sócio Alfredo Augusto António Prata e outra quota no valor 

nominal de Kz: 40.000,00 (quarenta mil kwanzas), perten

cente ao sócio Miguel Francisco Manuel, 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 passi

vamente, incumbe ao sóció Alfredo Augusto António Prata, 

que fica desde já nomeado gerente, com dispensa de caução,
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[ bastando a assinatura do gerente, 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 peio menos 

r ' 30 (trinta) d.ias 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 çriados 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

f ou interdito, devendo estes nomear um que a todos os 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 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.

ARTIGOli.0

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

qualquer sócio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou 

Í providência cautelar. .

ARTIGO 12.°

Para todas as questões emergentes do presente contrato' 

quer entre ós 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 

í- outro. . . •

! ... artigo I3.° • . '

r Os anos sociais serão os civis e os balanços serão 

i dados em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar

L 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.

(15-5397-L02)

Grupo Folhas do Tronco, Limitada

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

lavrada com início a folhas 3, do livro de notas para escritu

ras diversas n.° 396, 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 Joaquim de Sousa Barreto, 

casado com Regina Diogo António Barreto, sob o regime 

de comunhão de adquiridos, natural de Malanje, Província 

de Malanje, residente em Luanda, no Distrito Urbano da 

Ingombota, Bairro Ilha do Cabo, Sector Leio, casa s/n.°;

Segundo: — Salomão José Daniel, casado com Lourdes 

Inácio Caetano Daniel, sob o regime de comunhão de adqui

ridos, natural do Moxico, Província do Móxico, residente 

em Luanda, no Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi, Bairro 

Urbanização Nova Vida, Rua 20, Casa n.° 748;

Terceiro: — Aristides Amândio Coelho, solteiro, maior, 

natural do Huambo, Província do Huambo, residente em 

Luanda, no Distrito Urbano da Maianga, Bairro Mártires de 

. Kifangondo, Rua 20, Bloco 51-11;

Quarto: — Domingos Branco Rangel, solteiro, maior, 

natural de Malanje, Província de Malanje, residente em 

Luanda, no Distrito Urbano da Samba, Bairro Samba, Rua 

Comandante Ferreira do Amaral, Casa n.° 34, r/c;

Quinto: — Agapito Joaquim Afonso Coelho, solteiro, 

maior, natural do Huambo, Província do Huambo, residente 

em Luanda, no Distrito Urbano do Rangel, Bairro Nelito 

Soares, Rua Antero de Quental, Casa n.° 85;

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, 6 de Abril de 2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE

GRUPO FOLHAS DO TRONCO, LIMITADA

ARTIGO l.°

A sociedade adopta a denominação social de «Grupo 

Folhas do Tronco, Limitada», com sede social na Província 

de Luanda, Rua C7, n.° 58-A, Bairro Nelito Soares, 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.
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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 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 via

turas, novas ou usadas.e seus acessórios, aluguer de viaturas, 

com ou sem condutor, venda e reparação de veículos auto

móveis, concessionária de material e peças separadas‘de 

transporte, fabricação de blocos e vigotas, medicamentos, 

material cirúrgico, gastável e hospitalar, produtos químicos 

e farmacêuticos, centro médico, clínica, perfumaria, plas

tificação de documentos, venda de material de escritório e 

escolar, decorações, serigrafia, impressões, salão de cabelei

reiro, boutique, agência de viagens, promoção e mediação 

imobiliária, relações públicas, pastelaria, padaria, 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 cul

tura, escola de condução ensino, importação e exportação, 

saneamento básico, fabricação e venda de gelo, cyber café, . 

electricidade, podendo ainda dedicar-se á 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 5 (cinco) quotas iguais, no valor nomi

nal de Kz: 20.000,00 (vinte mil kwanzas), cada uma 

pertencentes aos sócios Agapito Joaquim Afonso Coelho, 

Domingos Branco Rangel, Aristides Amândio Coelho,. 

Salomão José Daniel e Francisco Joaquim de Sousa , 

Barreto, 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 passi

vamente, incumbe ao sócio Aristides Amândio Coelho, que 

fica desde já nomeado gerente, cóm dispensa de caução, bas

tando 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 (trinta) dias de antecedência, isto quando a lei nãõ 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 fúndos 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.° t • .
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 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 èla 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 Fóro 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.

. (15-5398-L02)

feita.com
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Isafra (SU), Limitada

Bárbàra 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.° 28, do livro-diário de 6 de Abril do corrente 

ano, a que fica arquivada nesta Conservatória.

Certifico Igor Nuno Alfredo Chingango, solteiro, maior, 

de nacionalidade angolana, natural do Luena, Província do 

Moxico, residente habitualmente em Luanda, Rua Frederico 

Welwitchia, n.° 21, Bairro Maculusso, Município de Luanda, 

Distrito Urbano da Ingombota, constituiu uma sociedade 

unipessoal por quotas denominada, «Isafra (SU), Limitada», 

registada sob o n.° 1.665/15, 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, 6 de Abril de 201-5. 

— O ajudante, ilegível.

ESTATUTO DA SOCIEDADE 

ISAFRA (SU), LIMITADA

ARTIGO I.® .

(Denominação e sede) . ,

A sociedade adopta a denominação de «Isafra (SU), 

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

• Kukina, Casa n.° 3, Bairro Benfica, Município de Belas, 

podendo transferi-la livremente para qualquer outro local do 

território nacional, bèm 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, à partir 

do respectivo registo.

ARTIGO 3.°

(Objecto).
A sociedade tem como objecto social a prestação de ser

viços, exploração florestal, impacto ambiental, educação e 

ensino geral, comércio geral a grosso e a retalho, prestação 

de serviços, consultoria, auditoria, contabilidade, indús

tria, construção civil e obras públicas, fiscalização de obras, 

serralharia, carpintaria, produção e venda de caixilharia de 

alumínio, promoção e mediação imobiliária, informática, 

telecomunicações, agro-pecuária, pescas, hotelaria, turismo, 

restauração, agência de viagens, transportes aéreo, marítimo 

é terrestre, transporte de passageiros ou de mercadorias, 

transitários, despachante, rent-a-car, oficina auto, venda de 

material .de escritório e escolar, salão de cabeleireiro, modas 

e confecções, botequim, serviços médico, farmácia, mate

rial e equipamentos hospitalares, perfumaria, ourivesaria, 

relojoaria, pastelaria, panificação, geladaria, exploração 

de parques de diversões, realização de eventos culturais, 

recreativos e desportivos, exploração mineira, exploração de 

bombas de combustíveis, estação de serviço, comercializa

ção de petróleo e seus derivados, representações comerciais, 

importação e exportação, podendo ainda dedicar-se a qual

quer outro ramo do comércio ou indústria em que o sócio 

acorde 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 (1) quota no valor nominal de Kz: 100.000,00 (cem mil 

kwanzas), pertencente ao sócio-único Igor Nuno Alfredo 

Chingango.

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)
À 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 seme

lhantes.

2. O 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 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 çada ano, devendo encerrar 

a 31 de Março imediato.
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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.

(15-5399-L02).

Doriall Serviços (SU), Limitada .
• • ■ *•

Barbara Celeste Ferreira Gamboa, Conservadora-Adjunta 

. da Conservatória do Registo Comercial de'Luanda, 2? Secção 

do Guiché Único da Empresa.

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre

sentada sob o n.° 4, do livro-diário de 7 de Abril do corrente 

ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.

Certifico que Dorivaldo Mário de Jesus Santiago, solteiro, 

maior, natural do Huambo, Província do Huambo, residente 

habituaimente em Luanda, no Município de Luanda, Distrito 

Urbano e Bairro da Samba, Casa n.° 22, Zona 3, constituiu 

uma sociedade unipessoal por quotas denominada «Doriall 

Serviços (SU), Limitada», registada sob o n.° 1.696/15, que 

se vai reger pelo disposto no documento em anexo.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 2.a Secção 

do Guiché Único da Empresa, em Luanda, aos 7 de Abril 

de 2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 

DORIALL SERVIÇOS (SU), LIMITADA

ARTIGO 1.°’ 

(Denominação c sede)

A sociedade adopta a denominação de «Doriall Serviços 

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

Rua do Pedale, Casa n.° 17, Bairro Morro Bento, Distrito 

Urbano da Samba, 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.

ARTIGÕ2.0 

(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 o comércio geral 

a grosso e a retalho, prestação de serviços, consultoria, 

auditoria, contabilidade, construção civil e obras públicas, 

agricultura, pecuária, pescas e aquicultura, indústria trans

formadora, fiscalização de obras, serralharia, carpintaria, 

produção e venda de.caixilharia de alumínio, promoção e 

mediação imobiliária, informática, telecomunicações, hote

laria, turismo, restauração, agência de viagens, transportes

aéreo, marítimo e terrestres, transporte de passageiros ou de 

mercadorias, transitórios, despachante, rent-a-car, oficina 

auto, venda de material de escritório e escolar, salão de cabe

leireiro, modas e confecções, botequim, serviços médico, 

farmácia, material e equipamentos hospitalar, perfumaria, 

ourivesaria, relojoaria, pastelaria, panificação, geladaria, 

exploração de parques de diversões, realização de eventos 

culturais, recreativos e desportivos, exploração mineira e 

florestal, exploração de bombas de combustíveis, estação de 

serviço, comercialização de petróleo e seus derivados, repre

sentações comerciais e industrial., educação e ensino geral, 

serviços de infantário, creche, pré-primário, importaçãoe 

exportação, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo 

do comércio ou indústria em que o sócio-único decida eseja 

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

kwanzas), pertencente.ao sócio-único Dorivaldo Mário de 

Jesus Santiago.

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 à socie

dade para assumir as funções de gerência.

ARTIGO 7.°

(Dccísõcs)

As decisões do sócio-único de natureza igual às delibera

ções da Assembleia Geral deverão ser registadas em acta por 

ele assinadas e mantidas em livro de actas. 1

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.
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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. '

ARTIGOli.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, n.° 1704, de 13 de Fevereiro. -

• , (15-5511-L02)

Manujimbe & Filhos, Limitada

Certifico que, com início a folhas 67, do livro de notas 

para escrituras diversas n.° 29, do 5.° Cartório Notarial da 

Comarca de Luanda, se encontra lavrada a escritura do teor 

seguinte:

Constituição da sociedade «Manujimbe & Filhos, 

Limitada». *

No dia 13 de Março de 2015, nesta Cidade de Luanda e 

no 5.° Cartório Notarial da Comarca, perante mim, Eva Ruth 

Soares Caracol, Licenciada em Direito e Notária do referido 

Cartório, compareceram como outorgantes:

Primeiro: — Manuel Cambundo Martins, solteiro, 

maior, natural da Maianga, Província de Luanda, onde reside 

habitualmente na casa sem número, Zona 3, Bairro Benfica, 

Distrito Urbano da Samba, titular do Bilhete de Identidade 

n.° 000159440LA017, emitido pela Direcção Nacional de 

Identificação Civil-e Criminal, aos 26 de Setembro de 2013;

Segundo:—Augusto Tavares Fernando, solteiro, maior, 

natural do Prenda, Província de Luanda, residente habitual

mente na Rua 12, casa sem número, Zona 6, Bairro Prenda, 

Distrito Urbano da Maianga, titular do Bilhete de Identidade 

n.° 001294762LA035, emitido pela Direcção Nacional de 

Identificação Civil e Criminal, aos 26 de Fevereiro de 2014;

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dós 

respectivos bilhetes de identidade.

E por eles foi dito: /

Que, pela presente escritura, constituem entre si uma 

sociedade comercial por quotas de responsabilidade limi

tada, denominada «Manujimbe, Limitada», com sede em 

Luanda, no Bairro Prenda, Rua 8.a Esquadra, casa sem 

número, 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;

Que, a dita sociedade tem por objecto social o estipulado 

no artigo 3.° do seu estatuto.e possui o capital social no valor 

de Kz: 100.000,00 (cem mil Kwanzas), integralmente reali

zado em dinheiro, dividido e representado por duas quotas 

iguais, de valor nominal de Kz: 50.000,00 (cinquenta mil 

kwanzas) cada-uma delas, pertencentes aos sócios Manuel 

Cambundo Martins e Augusto Tavares Fernando, respecti

vamente.

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 qúe 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,-5 de Março de 2015; '/

c) Comprovativo do depósito efectuado no Banco

Valor, aos 5 de Março de 2015.

Aos outorgantes e na presença dos mesmos, 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 90 dias.

Imposto de selo Kz: 350,00. — A Notária, Eva Ruth 

Soares Caracol. •

ESTATUTO DA SOCIEDADE •• •

. MANUJIMBE & FILHOS, LIMITÀDA .

ARTIGO l.°

A sociedade adopta a denominação de «Manujimbe & 

Filhos, Limitada», com sede em Luanda, no Distrito Urbano 

da Maianga, Bairro Prenda, Rua 8? Esquadra, casa sem 

número, podendo abrir filiais, sucursais, agências, delega

ções ou qualquer outra forma de representação no país ou no 

estrangeiro, sempre q.ue lhes convier.

ARTIGO 2.°

A duração da sociedade é por tempo indeterminado, con

tando o seu início, para todos os efeitos legais, a partir da 

data dé escritura pública.

: ARTIGO 3.° .

A sociedade tem por objecto o exercício de comércio 

geral, a grosso e retalho, pescas, indústria, construção civil e 

obras públicas, hotelaria e turismo, restauração, prestação de 

serviços, representações comerciais, consultoria, assistência 

técnica, informática, telecomunicações, gestão de imobiliá

ria, venda de mobiliário, transportes e camionagem, salão de 

cabeleireiro, boutique, fábrica de blocos e vigotas, explora

ção de bombas de combustíveis e lubrificantes, exploração de 

petróleo e seus derivados, venda de gás de cozinha, estação 

de serviços, recolha de resíduos sólidos, venda de material 

escolar e de escritórios, decoração de interiores, rent-a-car, 

venda de material de construção, relações públicas, compra 
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e venda de viaturas novas e usadas, venda de motorizadas e 

outras classes, exploração mineira e florestal, jardinagem, 

farmácia, educação e ensino, centro infantil, centro médico, 

agência de viagem, agro-pecuária, panificação, é pastelaria, 

geladaria, importação e exportação, podendo ainda dedicar- 

-se a qualquer outra actividades do ramo de comércio ou 

indústria, desde que os sócios acordem e seja permitido por 

lei vigente.

ARTIGO 4®
Capital .social é de Kz: 100.000,00 (cem miUkwan- 

zas), integralmente realizado em dinheiro, dividido e 

representado por 2 (duas) quotas iguais de valor nomi- 

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

pertencentes aos sócios Manuel Cambundo Martins e 

Augusto Tavares Fernando.

ARTIGO5.® - ; ’
Não serão exigíveis prestações suplementares de capi

tal, mas os sócios poderão fazer à sociedade, os suprimentos 

qué ela necessitar de acordo com as condições a estabelecer.

ARTIGO 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 fazer uso.

ARTIGO 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 por ambos os sócios, que desde já 

ficam nomeados gerentes com dispensa de caução,, sendo' 

necessário uma assinatura, para obrigar validamente à socie

dade.

2. Os sócios-gerentes poderão delegar entre si ou mesmo

em pessoa estranha à sociedade, todos ou partes dos seus 

poderes de gerência, conferindo para o efeito o respectivo 

mandato. '

3. Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade em actos 

e contratos estranhos aos negócios sociais, designadamente 

em letras de favor, fianças, abonações ou documentos seme

lhantes.

ARTIGO 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.

ARTIGO 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.

• ARTIGO 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.

ARTIGO 11.®
' Dissolvida ã sociedade por acordo dós sócios e nos 

demais casos legais, todos serão liquidatários, e à liquidação 

e partilha, procederão como para ela acordarem. Na falta de 

acordo e Se algum deles o pretender, será o activo social lici

tado em globo com a obrigação do pagamento do passivo e 

adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, ém igual

dade de condições. ;

ARTIGO 12.®
. As Assembleias Gerais serão convocadas, quando a lei 

não prescreva outras formalidades, por cartas registadas, diri

gidas aos sócios, com pelo menos 15 dias de antecedência.

, ARTIGO 13.®
No omisso regularãoas disposições da Lei n.° 1/04, 

de 13 de Fevereiro, as deliberações sociais tomadas, em 

forma legal as demais legislação aplicável.

Está conforme.

É certidão que fiz extrair e vai conforme o original.

5.° Cartório Notarial da Comarca de Lúanda, em Luanda, 

aos 16 de Março de 2015. — O ajudante, ilegível.
: (15-5585-L07)

Dr. Jeans (SU), Limitada

Israel Carlos de Sousa Nambi, Conservador-Adjunto 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.° 71, do livro-diário de 8 de Abril do corrente 

ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.

Certifico que, Davide Alexandre de Almeida Pais, casado 

com Irina Janine de Sousa Fatuda Pais, sob regime de comu

nhão de adquiridos de nacionalidade angolana, natural de 

Benguela, Província de Benguela, residente habituaimente 

em Benguela, Município e Bairro de Benguelá, Rua José 

Falcão n.° 72, Zona C, constituiu uma sociedade unipessoal 

por quotas denominada, «Dr. Jeans (SU), Limitada», regis

tada sob o h.° 1.754/15, 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, 8 de Abril de 2015.

— O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE

DR. JEANS (SU), LIMITADA '

ARTIGO I.® '
(Denominação c sede)

A sociedade adopta a denominação de «Dr. Jeans (SU), 

Limitada», com sede social na Província de Luanda, Rua 14,
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Casa n.° 24, Bairro Mártires do Kifangondo, Distrito Urbano 

da Maianga, Município de Luanda, podendo transferi-la 

livremente para qualquer óutro local do território nacional, 

bem como abr-ir filiais, sucursais, agências ou outras formas 

. de representação dentro e fora do País.

ARTIGO 2.° ; ‘ '
(Duração)

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

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

do respectivo registo.

ARTIGO 3.° ' '.
(Objecto)

A sociedade tem como objecto social a restauração, 

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

consultoria, auditoria, construção civil e obras públicas, 

fiscalização de obras, serralharia, carpintaria, produção e 

venda de caixilharia de alumínio, promoção e mediação 

imobiliária, informática, telecomunicações, electricidade, 

hotelaria, turismo, agência de viagens, transportes aéreo, 

marítimo e terrestre, transporte de passageiros ou de mer

cadorias, camionagem, transitários, despachante, rent-a-car, 

. exploração mineira, oficina auto, venda de material de escri

tório e escolar, salão de cabeleireiro, modas e confecções, 

botequim, centro médico, farmácia, material e equipamen

tos 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 flores

tal, exploração de bombas de combustíveis ou estação de 

serviço, comercialização de petróleo e seus derivados, repre

sentações comerciais, 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 (1) quota no valor nominal de Kz: 100.000,00 (cem mil 

kwanzas), pertencente ao sócio-únipo Davide Alexandre de 

Almeida Pais.

ARTIGO 5.° 
(Cessão dc 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 

seús 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 seme

lhantes. ‘

2. O sócio-único poderá nomear em pessoa estranha à ' 

sociedade 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 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 

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 io.°

(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.

ARTIGOli.0
1 (Omisso)

Nò omisso regularão as deliberações sociais, as disposi

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

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

(15-5663-L02)

D. A. E. V.— Transportes Inter-Provinciais, Limitada

Certifico que, por escritura de 6 de Abril de 2015, lavrada 

com início a folhas 90 do livro de notas para escrituras 

diversas n.° 258-A, dô Cartório Notarial do Guiché Único da 

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

.Licenciado em Direito, foi constituída entre:

Primeiro: — Edgar Paulo dos Santos Vicente, casado 

cpm Eduarda Margarete Francisco Dias Vicente, sob o 

regime de comunhão de adquiridos, natural da Ingombota, 

Província de Luanda, onde reside habitualmente, no 

Município de Belas, Bairro Projecto Zona Verde 3, Rua 16, 

casa sem número;

Segundo: — Eduarda Margarete Francisco Dias Vicente, 

casada com Edgar Paulo dos Santos Vicente, sob o regime 

a acima mencionado, natural do Huambo, Província do 

Huambo, residente habitualmente em Luanda, no Município 

de Belas,*  Bairro Projecto Zona Verde 3, Rua 16, casa sem 

número; . .
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. Terceiro: — Edmara Xênia Dias Vicente, menor de 

idade, natural da Samba, Província de Luanda, residente 

habituaimente em Luanda, no Município de Belas, Bairro 

Projecto Zona Verde 3, Rua 16, casa sem número;

Quarto: — Bráulio Dário Fernandes Vicente, menor de 

idade, natural da Ingombota, Província de Luanda, residente 

' habituaimente em Luanda, no Município de Belas, Bairro 

Projecto Zona Verde 3, Rua 16, casa sem número;

Quinto: — Daniela Magda Dias Vicente, menor de 

idade, natural do Sambizanga, Província de Luanda, resi

dente habituaimente em Luanda, no,Município detBelas, 

Bairro Projecto Zona Verde 3, Rua 16, casa sem número;

Sexto: — Chelsea Nadine Dias da Silva, maior, natural 

dó Lubango, Província da Huila, residente habituaimente em 

- Luanda, no Município de Belas, Bairro Projecto Zona Verde 3, 

Rua 16, casa sem número;

♦ ’
Sétimo: — Antónia Séfora Dias Vicente, menor de 

idade, natural do Maculusso, Província de Luanda, residente 

habituaimente em Luanda, no Municípior de Belas, Bairro 

Projecto Zona Verde 3, Rua 16, casa sem número;

Uma sociedade comercial por quotas de que. se regerá 

nós termos constantes dos artigos seguintes. . .

Esta conforme.

Cartório Notarial do Guiché Único da. Empresa, em 

Luanda, 7 de Abril de 2015. — O ajudante, ilegível:

ESTATUTOS DA SOCIEDADE

D. A. E. V. —TRANSPORTES. . ■' • 

INTER-PROVINCIAIS, LIMITADA

ARTIGO l.°
A sociedade adopta a denominação social de «D. A. E. V. — 

Transportes Inter-Provinciais, Limitada», com sede social na 

Província de Luanda, Município de Belas, Bairro Benfica, 

Rua 16, casa sem número, 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.

. ARTIGO2.0
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 o transporte de 

pessoas e mercadorias, prestação de serviços, camionagem, 

jagente despachante e transitários, cabotagem, rent-a-car, 

compra e venda de viaturas, novas ou usadas e seus aces

sórios, concessionária de material e peças separadas de 

transporte, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo 

do comércio oú 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 (sete) 7 quotas, sendo. 1 (uma) quota no valor nominal 

de Kz: 30.000,00 (trinta mil kwanzas), pertencente ao sócio 

Edgar Paulo dos Santos Vicente, outra quota no valor nomi- 

nal de Kz: 20.000;00 (vinte mil kwanzas), pertencente à 

sócia Eduarda Margarete ..Francisco Dias Vicente e outras 

5 (cinco) quotas iguais no valor nominal de Kz: 10.000,00 

(dez mil kwanzas) cada uma, pertencente aos sócios Daniela 

Magda Dias Vicente, Antónia Séfora Dias Vicente, Edmara 

Xênia Dias Vicente, Chelsea Nadine*  Dias da Silva e Braúlio 

Dário Fernandes Vicente, 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. .. x •

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

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

mente, incumbem ao sócio Edgar Paulo dos Santos Vicente, 

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

bastando a sua assinatura para obrigar validamente a socie

dade.

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 cóm 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 cóm 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. :

ARTIGO 9.° - ■
A sociedade não se dissolverá por morte óu 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. ’
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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. ,

ARTIGOli.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 anos sociàis serão os civis e os balanços serão' 

dados em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar 

a31 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.

(15-5666-L02) •

' Stock Cargo, Limitada

Aumento do capital e alteração parcial do pacto social dá 

sociedade «Stock Cargo, Limitada».

Certifico que, por escritura de 6 de Abril de 2015, lavrada 

com início a folhas 15 do livro de notas para escrituras 

diversas n.° 259-A, do Cartório Notarial do Guiché Único da 

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

Licenciado em Direito, compareceram como outorgantes:

Primeiro: — Majoff Manuel César Felício, solteiro, 

maior, natural de Malanje, Província de Malanje, resi

dente habitualmente em Luanda, no Município de Luanda, 

Distrito Urbano e Bairro da Maianga, Avenida Revolução 

de Outubro;

Segundo: — Gilberto dos Santos Tomás, casado com 

Domingas da Glória Monteiro Francisco dos Santos Tomás, 

sob o regime de comunhão de adquiridos, natural de 

Kalandula, Província de Malanje, residente habitualmente 

em Luanda, no Município de Belas, Bairro Camama, casa 

sem número;

Declaram os mesmos:

Que, são os únicos e actuais sócios da sociedade comer

cial por quotas denominada «Stock Cargo, Limitada», com 

sede em Luanda, no Município de Luanda, Distrito Urbano e 

Bairro da Ingombota, Rua Joaquim Kapango, n.° 31,4.° andar, 

.constituída por escritura pública datada de 27 de Fevereiro 

de 2012, lavrada com início a folha 18, do livro de notas para 

escrituras diversas n.° 250, deste Cartório Notarial, registada na 

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

Guiché Único da Empresa, sob o n.° 480-12, titular do Número 

de Identificação Fiscal 5417162116, com o capital social dê 

Kz: 95.000,00 (noventa e cinco mil kwanzas), integral mente 

realizado em dinheiro, dividido e representado por duas quo

tas iguais no valor nominal de Kz: 47.500,00 (quarenta e sete 

mil e quinhentos kwanzas) cada uma, pertencentes aos sócios, 

Majoff Manuel César Felício e Gilberto dos Santos Tomás, 

respectivamente;

Que, pela presente escritura e conforme deliberado por acta 

de Assembleia Geral datada de 3 de Março de 2015, os outor

gantes aumentam o valor do capital social de Kz: 95.000,00 

(noventa e cinco mil kwanzas) para Kz: 130.000,00 (cento e 

trinta mil kwanzas), sendo o valor do aumento de Kz: 35.000,00 

(trinta e cinco mil kwanzas), valor este que já deu entrada no caixa 

da sociedade, integralmente realizado em dinheiro, subscrito 

na sua totalidade pelos sócios na proporção das suas quotas, 

que os mesmos unificam as quotas que já detinham na socie

dade, passando a deter cada um, uma quota no valor nominal 

de Kz: 65.000,00 (sessenta e cinco mil kwanzas).

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: 130.000,00 (cento e 

trinta njil kwanzas), integralmente realizado em 

dinheiro, dividido e representado por duas quotas 

iguais no valor nominal de Kz: 65.000,00 (sessenta 

e cinco mil kwanzas) cada uma, pertencentes aos 

sócios, Majoff Manuel César Felício e Gilberto dos 

Santos Tomás, respectivamente.

Declaram ainda os mesmos que mantêm-se firmes e váli

das todas as demais disposições não alteradas pela presente 

escritura. _

Assim o disseram e outorgaram.

Está conforme.

Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, em 

Luanda, 8 de Abril de 2015. — O ajudante, ilegível. •

(15-5667-L02)

Organizações Caresp & Filhos, Limitada

Aumento do objecto social e alteração parcial do 

pacto social da sociedade «Organizações Caresp & Filhos, 

Limitada».

Certifico, que por escritura de 7 de Abril de 2015, lavrada 

com início a folhas 37, do livro de notas para escrituras 

diversas n.° 219-A, do Cartório Notarial do Guiché Único da 

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

Licenciado em Direito, compareceram como outorgantes:
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Primeiro:. — Carlos Manuel Notícia, casado com 

Esperança André Agostinho Notícia, sob o regime de comu

nhão de adquiridos, natural do Rangel, Província de Luanda,' 

onde reside habitualmente, no Município de Belas, Bairro 

Camama, casa sem número, que outorga'neste acto por si 

individualmente e em nome e representação de suas filhas 

menores, Sílvia Genessa dos Passos Notícia, de 16 anos de 

idade, Leonila Nzola Agostinho Notícia, de 9 anos de idade, 

Jaciela Rafaela Agostinho Notícia, de 5 anos de idade e 

Naamã Karina Agostinho Notícia, de 2 anos de idade;

Segunda: — Esperança André Agostinho Notícia, casada', 

com o primeiro outorgante, sob o regime acima mencionado 

e consigo convivente, natural do Sambizanga, Província de 

Luanda;. ’ . • ■ ■

Declaram os mesmos: ’ ‘ -

Que, os outorgantes e as representadas do primeiro outor

gante são os únicos e actuais sócios da sociedade comercial 

por quotas denominada «Organizações Caresp & Filhos, 

Limitada», com sede em Luanda, no Município de Belas, . 

Bairro Camama, Rua I, casa sem número, constituída por 

escritura pública datada de 16 de Setembro de 2013, lavrada 

com início a folhas 85, do livro de notas para escrituras 

diversas n.° 166-A, deste Cartório Notarial, registada na 

Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 2.a Secção 

do Guiché Único da Empresa; sob’o n.° 3001-13, titular do 

Número de Identificação Fiscal 5417242446, com o capital 

social de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), integralmente 

realizado em dinheiro, dividido e representado por seis quo

tas, sendo duas no valor nominal de Kz: 20.000,00 (vinte mil 

kwanzas) cada uma, pertencentes aos sócios Carlos Manuel 

Notícia e Esperança André Agostinho Notícia, as outras qua

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

kwanzas) cada uma, pertencentes às sócias Sílvia Genessa 

dos Passos Notícia, Leonila Nzola Agostinho Notícia, Jaciela 

Rafaela Agostinho Notícia e Naamã Karina Agostinho 

Notícia, respectivamente;

' Que, pela presente escritura e conforme deliberado por 

acta de Assembleia Geral datada de 23 de Março de 2015, 

os outorgantes acrescem ao objecto social da mesma as acti

vidades de importação e distribuição de medicamentos de 

uso humano e de material gastável, equipamento hospitalar, 

incluindo medicamentos de especialidades, medicamentos 

contendo substâncias psicotrópicas e estupefacientes, que se 

encontram sujeitas a legislação especial;

Em função do acto praticado, altera-se a redacção do 

artigo 3.° do pacto social que passa a ser a seguinte:

, . ARTIGO 3.°
A sociedade tem como objecto social a hote- 

laria e turismo, comércio geral, comércio a grosso 

e a retalho, indústria, pescas, agro-pecuária, agri

cultura, informática, telecomunicações, construção 

civil e obras públicas, fiscalização de obras, sanea

mento básico, compra e venda.de móveis e imóveis, 

modas e confecções, transporte marítimo, aéreo e 

terrestre de passageiros ou de mercadorias, transi, 

táriòs, oficina auto, salão de cabeleireiro, botequim 

assistência técnica, comercialização de petróleo e 

lúbrificantes, exploração de bombas de-combustí

veis, farmácia, centro médico, clínica, perfumaria, 

agência dé viagens, promoção e mediação imobi

liária, relações públicas, pastelaria e panificação, 

exploração de parques de diversões, realização de 

espectáculos culturais, recreativos e desportivos, 

exploração mineira e florestal, estação de serviço, 

representações comerciais, serralharia, carpintaria, 

venda de alumínio e sua utilização,'culturaeensino 

geral, segurança de bens patrimoniais, importação 

e exportação, importação e distribuição de medi

camentos de uso humano e de material gastável, 

equipamento hospitalar, incluindo medicamentos 

de especialidades, medicamentos contendo subs

tâncias psicotrópicas e estupefacientes, que se 

encontram sujeitas a legislação especial, podendo 

ainda dedicar-se a qualquer outro ramo do comér

cio ou indústria em que os sócios acordem e seja 

permitido por lei.

Declaram ainda os mesmos que mantêm-se firmes e váli

das todas as demais disposições não alteradas pela presente 

escritura.

Assim o disseram e outorgaram. .

Está conforme.

Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, em 

Luanda, 8 de Abril de 2015.— O ajudante, ilegível.
(15-5668-L02)

INDUTEC — Serviços e Manutenção 
Industrial, Limitada

. Certifico que, por escritura de 20 de Fevereiro de 2015, 

lavrada com início a folhas 86, do livro de notas para escri

turas diversas n.° 390, do Cartório Notarial do Guiché Único 

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

Costa, perante mim, José Gregório Gonçalves, Notário de

3.a Classe, compareceram como outorgantes:

Primeiro: — Emanuel do 'Carmo Soares da Fonseca 

Marques da Silva’ solteiro, maior, natural do Kuito, 

Província do Bié, residente habitualmente em Luanda, no 

Município de Luanda, Distrito Urbano da Ingombota, Bairro 

Ingombota, Rua Calçada do Município, n.° 17, titular do 

Bilhete de Identidade n.° 002276849BE036, emitido pela 

Direcção Nacional de Identificação, aos 24 de Janeiro 

de 2012;

Segundo: — Isabel da Fonseca Tavares de Matos, sol

teira, maior, natural de Luanda, onde reside habitualmente 

no Município de Luanda, Distrito Urbano da Maianga, 

Bairro Maianga, Rua João Seca, n.° 3, titular do Bilhete de 

Identidade n.° 000078310LA038, emitido pela Direcção 

Nacional de Identificação, aos 21 de Maio de 2012;

venda.de
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Terceiro: — Ares Paulo Martins, solteiro, maior, natu

ral do Uíge, Província do Uíge, residente habituaimente 

em Luanda, no Município de Luanda, Distrito Urbano da 

Maianga, Bairro Maianga, Travessa João Seca, n.os 11/13, 

titular do Bilhete de Identidade n.° 000735914UE030, emi

tido pela Direcção Nacional de identificação, aos 11 de 

Janeiro de 2010; • .

Quarto: — Aires Filipe Neto Coelho, divorciado, natu

ral de São Nicolau-Porto, de nacionalidade portuguesa, 

residente habituaimente em Luanda, no Município de Belas, 

Bairro Talatona, Condomínio Conchas, Casa n.° 54, titular 

do Cartão de Estrangeiro Residente n.° 0058Ó7T01, emi

tido pelos Serviços de Migração e Estrangeiros, aos 19 de 

Fevereiro de 2014;

Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos menciona

dos documentos de identificação;

Declaram os mesmos;

Que, os três primeiros outorgantes, são os únicos e actuais 

sócios da sociedade por quotas denominada «1NDUTEC — ’ 

Serviços e Manutenção Industrial, Limitada», com sede 

em Luanda, no Município de Luanda, Distrito Urbano de 

Kilamba Kiaxi, Bairro Kilamba Kiaxi, Rua 47, Edifício E8,

2.°  andar, Apartamento n.° 22, constituída por escritura 

datada de 4 de Novembro de 2014, com início a folhas 60, 

do livro de notas para escrituras diversas n.° 13-A, deste 

Cartório Notarial, com o capital social de Kz: 100.000,00 

' (cem mil kwanzas),. integral mente subscrito e realizado em 

dinheiro, dividido e representado por três quotas, sendo uma 

no valor nominal de Kz: 80.000,00 (oitenta mil kwanzas), 

pertencente ao sócio Emanuel do Çarmo Soares da Fonseca 

Marques da Silva e outras duas iguais, no valor nominal de 

Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas) cada uma, pertencentes 

aos sócios Isabel da Fonseca Tavares de Matos e Ares Paulo 

Martins, respectivamente; •

Que, pela presente escritura e conforme delibêração 

unânime por escrito, datada de 4 de Novembro de 2014, o 

primeiro outorgante, titular de uma quota no valor nominal 

de Kz: 80.000,00 (oitenta mil kwanzas), divide a sua quota, 

pelo seu respectivo valor nominal em duas novas, sendo 

uma no valor nominal de Kz:.40.000,00 (quarenta mil kwan

zas), que cede ao quarto outorgante, valor este já recebido 

pelo cedente que aqui lhe dá a respectiva quitação e outra de 

igual valor nominal, que reserva para si;

Que, o quarto outorgante aceita a referida cessão nos pré7 

•cisos termos exarados; • .

Que a cessão ora efectuada foi feita livre de quaisquer 

ónus òu obrigações;

Qué, a sociedade, a segunda e o terceiro outorgantes, 

prescindem do seu direito de preferência ao abrigo do artigo 10.° 

n.° 2 do pacto social, dão o seu consentimento e admitem 

o quarto outorgante (Aires Filipe Neto Coelho) como novo 

sócio; > -

Ainda pela presente escritura e de acordo com o deli

berado em Assembleia Geral, os sócios, decidem mudar a 

sede da sobredita sociedade, de Luanda, Bairro do Kilamba- 

Kiaxi, Rua 47, Edi ficio E8, Apartamento n.° 22, Município de 

Luanda, Distrito Urbano de Kilamba Kiaxi, para a Província 

de Benguela, Catumbela, Zona do Pólo de Desenvolvimento 

Industrial da Catumbela, Fase II, Talhão A-8, Lotes 21 e 22;

Que, em função dos actos praticados, os sócios alte

ram o artigo referente à gerência da sobredita sociedade e 

nomeiam para exercer tal função, os sócios Aires Filipe Neto 

Coelho e Emanuel do Carmo Soares da Fonseca Marques da 

Silva, que ficam desde já nomeados gerentes, com dispensa 

de caução, bastando a assinatúra de um dos gerentes para 

obrigar a sociedade;

Deste modo altera-se a redacção dos artigos 2.° n.° 1,5.° 

e 12.° do pacto social que passam a ter a seguinte redacção:

. ARTIGO 2.°

1. A sociedade tem a sua sede na Província 

de Benguela, Catumbela, Zona do Pólo de 

Desenvolvimento Industrial da Catumbela, Fa$e II, 

Talhão A 8, Lotes 21 e 22.

- • ARTIGO 5.°

Q capital social da sociedade, é de 

Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), integral-, 

mente subscrito e realizado em dinheiro, dividido 

e representado por três quotas, sendo duas quotas 

iguais, no valor nominal de Kz: 40.000,00 (quarenta

- mil kwanzas) cada uma, pertencentes aos sócios 

Emanuel do Carmo Soares da Fonseca Marques da 

Siíva e Aires Filipe Neto Coelho e outras duas tam-

• *bém  iguais, no valor nominal de Kz: 10.000,00 (dez 

mil kwanzas) cada uma, pertencentes aos sócios 

Isabel da Fonseca Tavares de Matos e Ares Paulo 

Martins, respectivamente.

ARTIGO 12.°

A gerência e administração da sociedade, em 

todos os seus actos e contratos, em juízo e,fora dele, 

activa e passivamente, incumbem aos sócios Aires 

. Filipe Neto .Coelho e Emanuel do Carmo Soares 

da Fonseca Marques da Silva, que ficam desde já 

nomeados gerentes, com dispensa de caução, bas

tando a assinatura de um dos gerentes para obrigar 

a sociedade.

Assim o disseram e outorgaram.

Está conforme.

Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, em 

Luanda, 2 de Março de 2015. — O ajudante, ilegível.

(15-5669-L02)
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Fortuna Hululu, Limitada ,

Certifico que, por escritura de 19 de Março de 2015, 

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

turas diversas n.° 21-B, do Cartório Notarial do Guiché 

Único da Empresa — ANIFIL, a cargo do Notário, Lúcio 

Alberto Pires da Costa, licenciado em Direito, perante 

mim, Domingos Catenda, l.° Ajudante do Notário norefe- 

rido Cartório, compareceu como outorgante Gelson Jacinto 

Fortuna Basílio, casado com Ana Beni Casimiro Hululu 

Basílio, sob o regime de comunhão de adquiridos, natural 

do Kilamba Kiaxi, Província de Luanda, residente habitual

mente no Município do Lubango, Bairro 14 de Abril, casa 

s/n.°, titular do Bilhete de Identidade n.° 001769296LA035, 

emitido pela Direcção Nacional de Identificação, aos 13 de 

Março de 2015, que outorga neste acto por si individual

mente e como mandatário da sócia Ana Beni Casimiro 

Hululu Basílio, casada com o outorgante sob o regime de 

comunhão de adquiridos, natural de Caluquembe, Província 

da Huíla, residente habitualmente no Município do Lubango, 

Bairro Comercial, Casa n.° 6, titular do Bilhete de Identidade 

n.° 001041946HA032, emitido pela Direcção Nacional de 

Identificação, aos 13 de Março de 2QI5. /

Está conformeé

Cartório Notarial do Guiché Único dá Empresa — Anifil, 

em Luanda, 8deAbril.de2015.—O l.°Ajudante, Domingos 
Catenda.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE

• FORTUNA HULULU, LIMITADA . -

ARTIGO!.0
A sociedade adopta a denominação de «Fortuna Hululu, 

Limitada», com sede social na Província da Huíla, Município 

do Lubango, Bairro Deolinda Rodrigues, Rua Dr. António 

Agostinho Neto, s/n.°, 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.° z
A sociedade tem como objecto .social a prestação de 

serviços, consultoria, comércio geral a grosso e à retalhQ, 

hotelaria e turismo e similares, indústria, agro-pecuária, 

pesca, informática, telecomunicações, publicidade, cons

trução civil e obras públicas, 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, reparação de veículos auto

móveis, concessionária de material e peças separadas de

transporte, fabricação de blocos e vigotas,. comercialização 

de combustíveis e lubrificantes, exploração de bombas de 

combustíveis e estação de serviço, comercialização de medi

camentos, material cirúrgico, gastável e hospitalar, produtos 

químicos e farmacêuticos, centro médico, clínica, perfu

maria, plastificação de documentos, venda de material de 

escritório e escolar, decorações, serigrafia, padaria, gelada- 

ria, pastelaria, boutique, representações, impressões, salão 

de cabeleireiro, agência de viagens, promoção e mediação 

imobiliária, relações públicas, representações comerciaise 

'industriais, venda de gás de cozinha, desporto e recreação, 

vídeo clube, discoteca, 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, jardinagem, 

limpeza, desinfestação, fabricação e venda de gelo, cyber 

- café, electricidade, 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), 

integral mente realizado em dinheiro, dividido e representado 

por 2 (duas) quotas, sendo 1 (uma) quota no valor nomi

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

sócio Gelson Jacinto Fortuna Basílio e outra quôta no valor 

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

sócia.Ana Beni Casimiro Hululu Basílio, 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?
kA gerência e administração da sociedade, em todos os 

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

mente, incumbem ao sócio Gelson Jacinto Fortuna Basílio, 

que fica desde já nomeado gerente, bastando a sua assina

tura, 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.

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

registadas, dirigidas aos sócios com pelo rpenos 30 (trinta) 

dias de antecedência, isto quando a lei não prescreva forma

lidades 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 dividido^ pelos sócios na propor

ção das suas quotas, e em igual proporção serão suportadas 

. as perdas se as houver.
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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-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. k

ARTIGO lí.°
A sociedade reserva-se o direito de amortizar aquota 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 oú representantes, quer 

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

Comarca da Huíla, 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.

(15-5678-L03)

Multiclima Empreendimentos (SU), Limitada
I

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.. ,

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre-. 

sentada sob o n.° 82, do livro-diário de 8 de Abril do corrente 

ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.

Certifico que José Manuel Fernandes Francisco, casado 

com Ana Francisca Andrade Francisco, sob o regime de 

comunhão de adquiridos, de nacionalidade angolana, natu

ral do Ambriz, Província do Bengo, residente em Luanda, 

Município de Cacuaco, Bairro dos'Imbondeiros, casa sem 

número, constituiu uma sociedade unipessoal por quotas- 

denominada «Multiclima Empreendimentos (SU), Limitada», 

registada sob o n.° 1.750/15, 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, 8 de Abril 

de 2015. — O ajudante, ilegível.

' ESTATUTOS DA SOCIEDADE 

MULTICLIMA EMPREENDIMENTOS (SU), LIMITADA

ARTIGO l.° 
(Denominação c sede)

A sociedade adopta a denominação social de «Multiclima 

Empreendimentos (SU), Limitada», com sede social na 

Província do Bengo, no Sector n.° 4, Casa n.° 156, Bairro 

Panguila, Município do Dande, 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)

À 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 , a prestação de 

. serviços, gestão de empreendimentos, hotelaria, e turismo, 

restauração, comércio a grosso e a retalho, indústria, pes

cas, agro-pecuária, avicultura, aquicultura, serviços de talho 

e peixaria, 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, 

assistência técnica, comercialização de petróleo e lubrifi

cantes, exploração de bombas de combustíveis, serviços 

farmacêuticos e farmácia, serviços médico, 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 é florestal, 

estação de serviços, representações comerciais, serralharia, 

carpintaria, venda~.de alumínio, cultura, educação e ensino 

geral, centro de formação profissional, segurança de bens 

patrimoniais, importação e exportação, podendo ainda dedi- 

car-se a qualquer outro ramo de comércio ou indústria em 

que o sócio-único acorde e seja permitido por lei.

ARTIGO4.0.. '
(Capital)

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

zas), intègralmente realizado em dinheiro, representado por 

uma (1) quota no valor nominal de Kz: 100.000,00 (cem 

mil kwanzas), pertencente ao sócio-único José Manuel 

Fernandes Francisco.

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

para obrigar validamente a sociedade.

I. 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 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 em acta por 

ele assinadas e mantidas em livro de actas.

artigo8.° '
(Dissolução)

A sociedade não se dissolverá por morte õu impedi

mento do sócio-único, continuando a sua existência com o 

. sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido oú 

interdito, devendo estes nomear um que a todos represente, 

- enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 9.°
. (Liquidação) 1

• • • • . ' . ' ■

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

Sociedades Comerciais (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 11.°
(Omisso)

No omisso regularão as deliberações sociais, as disposições 

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

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

/ . (15-5758-L02)

N’gadikota Olimpex (SU), Limitada .

Bárbara Celeste Ferreira Gamboa, Conservadora-Adjunta 

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

dò Guiché Único da Empresa.

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre

sentada sob o n.° 10, do livro-diário de 8 de Abril do corrente 

ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.

Certifico que João Francisco de Olímpio, casado com, 

Margarida Maria Romano de Olímpio, sob o regime de 

comunhão de adquiridos, natural do Sambizanga, Província 

de Luanda, onde reside habituaimente, no' Município de 

Lyanda, Distrito Urbano da Maianga, Bairro Mártires do 

Kifangondo, Rua 1, Casa n.° 7, Zona 9, constituiu uma 

sociedade unipessoal por quotas denominada «N’gadikota 

Olimpex (SU), Limitada», registada sob o n.° 1.727/15,^ 

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 8 de Abril 

de 2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTO DA SOCIEDADE 

N’GADIKOTA OLIMPEX (SU), LIMITADA 

ARTIGO l.°
(Denominação e sede) ' •

A sociedade adopta a denominação de «N’Gadikota 

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

Luanda, Rua 1, Casa n.° 7, Bairro Mártires de Kifangondo, 

Distrito Urbano da Maianga, Município de Luanda, 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.° '
(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 a restauração, 

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

consultoria, auditoria, construção civil e obras públicas, 

fiscalização de obras, serralharia, carpintaria, produção e 

venda de caixilharia de alumínio, promoção e mediação 

imobiliária, informática, telecomunicações, electricidade, 

hotelaria, turismo, agência de viagens, transportes aéreo, 

marítimo e terrestres, transporte de passageiros ou de mer

cadorias, camionagem, transitários, despachante, rent-a-car, 

exploração mineira, oficina auto,-venda de material de escri

tório e escolar, salão de cabeleireiro, modas e confecções, 

botequim, centro médico, farmácia, material e equipamen

tos hospitalar, perfumaria, ourivesaria, relojoaria, agência 

d.e viagens, pastelaria, panificação, geladaria, exploração 

de parques de diversões, realização de eventos culturais, 

recreativos e • desportivos, exploração mineira e flores

tal, exploração de bombas de combustíveis òu estação de 

serviço, comercialização de petróleo e seus derivados, repre

sentações comerciais, ensino geral, infantário, importaçãoe 

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 

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

mil kwanzas), pertencente ao sócio-único João Francisco de 

Olímpio. ; .
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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)

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-único, 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 seme

lhantes.

3. O sócio-único poderá nomear pessoa estranha à socie

dade para assumir as funções de gerência.

ARTIGO7.0
(Decisões)

As decisões do sócio-único de natureza igual às delibera

ções da Assembleia Geràl 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. '

ARTIGOli.0 
(Omisso)

No omisso regularão as deliberações sociais, as disposições 

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

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

(15-5759-L02)

DEJAZ— Transportes e Prestação 

de Serviços (SU), Limitada

Israel Carlos.de Sousa Nambi, Conservador-Adjunto 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.° 54, do livro-diário de 8 de Abril do corrente 

ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.

Certifico que, Valéria Ariane Gomes Baio Borges, casada 

com Deniso Bula de Castro Borges, sob regime de separa

ção de bens, natural da Ingombota, Província de Luanda, 

residente habitualmente em Luanda, Ingombota, Bairro 

Nelito Soares, Rua Fernando Pessoa, n.05 88-99, constituiu 

uma sociedade unipessoal por quotas denominada, «DEJAZ 

— Transportes e Prestação de Serviços (SU), Limitada», 

registada sob o n.° 1.748/15, 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, aos 8 de Abril 

de 2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE

, . DEJAZ ~TRANSPORTES E PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS (SU), LIMITADA

ARTIGO l.° 
(Denominação c sede)

A sociedade adopta a denominação de «DEJAZ — 

Transportes e Prestação de Serviços (SU), Limitada», com 

Sede social na Província de Luanda, Condomínio Vila 

de Luanda, Casa n.° 106, Bairro Cazenga, Município do 

Cazenga, 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 a restauração, 

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

consultoria, auditoria, construção civil e obras públicas, 

fiscalização de obras, serralharia, carpintaria, produção e 

venda. de caixilharia de alumínio, promoção e mediação 

imobiliária, informática, telecomunicações, electricidade, 

hotelaria, turismo, agência de viagens, transportes aéreo, 

marítimo e terrestres, transporte de passageiros ou de mer

cadorias, camionagem, transitários, despachante, rent-a-car, 

exploração mineira, oficina auto, venda de matérial de escri

tório e escolar, salão de cabeleireiro, modas e confecções, 

boutique, centro médico, farmácia, material e equipamen

tos hospitalar, perfumaria, ourivesaria, relojoaria, agência 

de viagens, pastelaria, panificação, geladaria, exploração 

de parques de 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, ensino geral, infantário, importação e 

Carlos.de
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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 è de Kz: 100.000,00 (cem mil kwan

zas), integralmente realizado em dinheiro, representado por 

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

kwanzas), pertencente à sócia-única Valéria Ariane Gomes 

Baio Borges.

•’ • ARTIGO 5.°
(Cessão dc quotas)

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

' transformação da mesma em sociedade pluri pessoal.

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, incumbem à sócia-única, bastando a sua assinatura

... para obrigar validamente a sociedade.

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

contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 

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

Ihantes. '

3. 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 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 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 n.° .. .
(Omisso)

No omisso regularão as deliberações sociais, as disposições 

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

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

(15-5760-L02) .

Tecnicalha Angola, Limitada.

Certifico que, por escritura de 7 de Abril de 2015, lavrada 

com início a folhas 25, do livro de notas para escrituras 

diversas n.° 259-A, do Cartório Notarial do Guiché Único da 

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

Licenciado em Direito, foi constituída entre:

Primeiro: — Wilson de Carvalho e Silva, casado, natural 

da Ingombota, Província de Luanda, residente em Luanda, 

no Distrito Urbano da Ingombota, Bairro Maculusso, Rua 

Lourenço Mendes da Conceição, n.° 6, que outorga neste 

acto como mandatário da sociedade «Eduardo Espada 

Angola, Limitada», com sede social no Município de Belas, 

Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi, Urbanização Nova Vida, 

Rua 22, Casa n.° 656T3;

Segundo: — José Paulo Kindanda, casado com Alcina 

Lopes da Cunha Kindanda, sob o regime de comunhão de 

adquiridos, natural da Quibala, Província do Kwanza-Sul, 

residente em Luanda, no Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi, 

Bairro Nova Vida, Rua 11, Bloco 8, T4, Casa n.° 111;

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 8 de Abril de 2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE

TECNICALHA ANGOLA, LIMITADA

' ARTIGO 1.°
A sociedade adopta a firma «Tecnicalha Angola, 

Limitada», e durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.° <
LA sociedade tem a sua sede em Luanda, no Edifício 

Living, .1.° andar, Fracção B, Urbanização Nova Vida, 

Município de Belas.

• 2. Por simples deliberação, a gerência 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 ou exterior do 

país, nos termos da legislação vigente.

3. A sociedade poderá participar em agrupamentos com

plementares de empresas e bem assim, adquirir originária ou 

subsequenteménte acções ou quotas em sociedades de res

ponsabilidade limitada, qualquer que seja o objecto destas.

ARTIGO 3.°
A sociedade tem por objecto o exercício de actividades 

nos seguintes domínios:

a) Instalação de sistemas de segurança electrónica;

. - b) Redes estruturais;

c/ITEB; .

d) Automatismos.
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ARTIGO 4.?

1.0 capital social, integralmente realizado em dinheiro, 

é de Kz: 200.000,00 (duzentos mil kwanzas), corresponde à 

soma de 2.(duas) quotas:

A 1 ? (primeira) quota no valor rtominal de Kz: 140.000,00 

(cento equarenta mil kwanzas), pertencente à sócia, «Eduardo - 

Espada Angola, Limitada»; e

A 2.a (segunda) quota no valor nominal de Kz: 60.000,00 

(sessenta mil kwanzas), pertencente aò sócio José Paulo 

Kindandá. > .

ARTIGO 5.° *

1. Poderão ser exigidas prestações suplementares ao 

capital até ao triplo do capital social, nos termos e condições 

a deliberar em Assembleia GeraJ.

2. Os sócios poderão fazer.à sociedade os suprimen

tos de que esta carecer, nos termos e condições a fixar em 

Assembleia Geral.

artigo 6.°

1. A cessão de quotas entre os sócios não carece de auto

rização prévia da sociedade. -

2. Em caso de cessão a terceiros, será, sempre, necessá

rio o consentimento prévio da sociedade.

3. Na falta de consentimento, a'sociedade obriga-se a 

adquirir ou a amortizar tal quota, pelo valor constante do 

último balanço aprovado, no prazo de 30 (trinta) dias após 

interpelada para o efeito.

4. A divisão e unificação de quotas é possível desde que, 

previamente, autorizadas pela sociedade.

artigo 7.°

1. A gerência da sociedade e a sua representação, em

juízo òú fora dele, activa e passivamente, serão exercidas 

pelo sócio, José Paulo Kindanda, e por Wilson de Carvalho 

e Silva e Adelino António Fernando, que ficam desde já 

nomeados gerentes com dispensa de caução, bastando 2 

(duas) assinatura dos gerentes, para obrigar validamente a 

sociedade, os quais não serão remunerados, salvo se o con

trário for deliberado pelos sócios. J

2. Os gerentes ficam investidos dos poderes necessários 

para assegurarem a gestão corrente da sociedade, podendo,, 

designadamente: .

'a) Negociar, outorgar e executar quaisquer contratos, 

no âmbito do objecto social, e ainda contratos 

promessa de compra e venda, contratos de com

pra e venda de móveis e imóveis e contratos de 

‘ locação financeira mobiliária ou imobiliária;

b) Abrir, movimentar e encerrar contas bancárias;

c) Açeitar, endossar e sacar letras ou outros efeitos

comerciais; ■ -

d) Adquirir, onerar e alienar quaisquer bens e direitos,

imóveis ou móveis, incluindo veículos automó

veis, sempre que entendam conveniente para a 

sociedade;

e) Contrair empréstimos ou obrigações financeiras 

» • equivalentes; •

J) Conceder garantias, cauções ou prestar avales no 

âmbito da actividade da sociedade;

g) Decidir sobre a participação no capital social de 

outras sociedades e a associação com quais

quer pessoas jurídicas ou quaisquer agrupamen

tos complementares de empresas, associações

. em participação ou consórcios, ou entidades de 

natureza semelhante, podendo participar na sua 

administração e fiscalização;

h) Abrir ou encerrar estabelecimentos, ou partes dos 

mesmos;

i) Dar e tomar de trespasse;

j) Negociar e celebrar contratos de arrendamento ou 

de promessa de arrendamento;

k) Contratar e despedir empregados ou colaboradores 

da sociedade; •

l) Constituir procuradores ou mandatários da socie

dade para a prática de determinados actos, ou 

categorias de actos;

m) Representar a sociedade em juízo ou fora dele, 

’ activa ou passivamente, podendo contrair obri

gações, propor e seguir pleitos, confessar, tran

sigir ou desistir em quaisquer acções judiciais, 

celebrar convenções de arbitragem, assinar ter

mos de responsabilidade e, de um modo geral 

deliberar sobre todos os assuntõs que não cai- 

bám na competência de outros órgãos.

’ ARTIGO 8.°

1. A sociédade fica obrigada nos seus actos e contratos:

• a) Pela assinatura conjunta de dois gerentes;

b) .Pela assinatura conjunta de um gerente e de um 

procurador; .

c) Pela assinatura de um procurador.

2. Nos actos de mero expediente basta a assinatura de um 

gerente para obrigar a sociedade.

3. A sociedade pode ser representada por qualquer um 

dos seus gerentes nas Assembleias Gerais das sociedades em 

que tenha participação, sempre no âmbito do mandato e da 

credencial que lhe for conferida para o efeito.

4. Os gerentes ficam, expressamente, proibidos de obri

gar a sociedade em fianças, letras de favor, avales, abonações 

e .outros actos, contratos ou documentos semelhantes, estra

nhos ao objecto social sendo nulos e de nenhum efeito, os 

actos praticados em violação desta norma sob pena de o 

infractor responder perante a sociedade pelos prejuízos que 

lhe causar.

5. Os gerentes constituir-se-ãoem  conselho de gerência.*

ARTIGO 9.°

1. Os sócios deliberam em Assembleia Geral, nos termos 

da lei e do presente contrato.
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2. As Assembleias Gerais poderão ser ordinárias ou extraordinárias.3. As Assembleias Gerais ordinárias realizar-se-ão,■ anualmente, até ao último dia útil do segundo mês seguinte ao do encerramento de cada exercício e para decidirem sobre as seguintes matérias:
a) Tomar conhecimento do relatório de gestão e dosdocumentos de prestação de contas, discutir e votar as demonstrações financeiras correspondentes ao exercício;
b) Deliberar sobre a aplicação dos lucros e tratamentos das perdas, devendo quanto a estas deliberar se as mesmas serão suportadas pelos sócios na proporção da sua participação no capital social, ou ser transferidas para ò exercício social seguinte, ou, ainda, compensadas com reservas, independentemente da sua natureza;
c) Nomear, se disso for caso, os gerentes, e fixar-lhesa remuneração.4. As Assembleias Gerais extraordinárias realizar-se-ão sempre que qualquer sócio ou a gerência assim o pretenderem e para discutir assuntos do interesse da sociedade.5. À convocatória das Assembleias Gerais caberá à gerência, bastando para o efeito a assinatura de um gerente, todavia, qualquer sócio ou grupo de sócios poderá requerer à gerência, a convocatória de Assembleias Gerais e propor as ordens de trabalho respectivas.6. A convocatória da qual constará a ordem de trabalhos e os restantes elementos exigidos por lei e pelo contrato, deverá ser remetida a cada um dos sócios e à gerência, e expedida com a antecedência mínima de quinze dias relativamente à data prevista para a sua realização, por carta registada com A.R., telegrama, telex, telecópia ou e-mail.7. Poderão realizar-se Assembleias Gerais extraordinárias sem que tenham sido convocadas, desde que nas mesmas estejam presentes os sócios que representem a totalidade do capital social, e assim o deliberem.• 8. A presidência da Assembleia Geral caberá ao sócio ou ao seu representante que, no início de cada uma, for eleito para o efeito.9. As Assembleias Gerais deverão realizar-se na sede social, salvo se os sócios, representando a maioria do capital social, decidirem doutro modo.10. As Assembleias Gerais disporão de «quórum» desde que esteja representando, - pelo menos, metade do capital social.Nos casos em que a Assembleia Geral não possa reali- zar-se por falta de «quórum», deverá ser convocada nova Assembleia Geral, com a mesma ordem de trabalhos, a .realizar nas quatro semanas imediatas seguintes e que deliberará independentemente do capital social que se encontre . representando. A convocatória deverá, neste caso indicar, expressamente, tal possibilidade. .

DIÁRIO DA REPÚBLICa
—   . —

ARTIGO 10°1. Os sócios podem tomar deliberações por voto escrito e em Assembleia Geral.2. As deliberações dos sócios consideram-se tomadas se obtiverem, no mínimo, um número de votos correspondente à maioria do capital social,, com excepção das que digam respeito à nomeação e destituição dos gerentes, alteração do contrato social, fusão, cisão, transformação da sociedade,. amortização de quotas, prestação de suprimentos e prestações suplementares de capital, que só poderão ser tomadas, se obtiverem, no mínimo, dois terços dos votos correspondentes à totalidade do capital social1.3. As actas das Assembleias Gerais deverão ser elaboradas imediatamente após a realização das mesmas, devendo ser assinadas quer pelo presidente da assembleia, quer pelos restantes sócios presentes, ou seus representantes.
. . ' ; ARTIGOli.0 .1. A sociedade goza da faculdade de amortizar as quotas nos termos da lei.2. Para além disso, a sociedade poderá amortizar qualquer das quotas por acordo com o respectivo titular ou compulsivamente quando ocorra alguma das seguintes situações:

a) Cedência da quota sem o consentimento da sociedade;
b) Quando a quota for objecto de arresto, penhora ouqualquer forma de apreensão forçada;
c) Quando o respectivo titular decaia em acção queproponha contra a sociedade ou na qual a socie-• dade o demande;
d) Quando o respectivo titular revele a terceiros quaisquer factos reservados ligados ao negócio social ou, por qualquer modo prejudique gravementea sociedade, o seu bom nome ou interesse;
e) Em caso de interdição, falência ou insolvência dorespectivo titular.3. A amortização deverá ser deliberada no prazo máximo de noventa dias contados do conhecimento por algum gerente da sociedade do facto que lhe dá causa e deverá ser realizada pelos seguintes valores: em caso de acordo com o titular, nos termos do respectivo acordo nos casos das alíneas a), b)c)ed) do número anterior o valor do último balanço aprovado;e nos casos da alínea e), o valor da liquidação da quota, seráo determinado na lei aplicável.4. Salvo nos casos de acordo com o respectivo titular,em que prevalecerão sempre os termos de acordo, a amortização reger-se-á pelas disposições supletivas em tudo o que neste contrato não estiver expressamente regulado. /5. Por ocasião das deliberações sobre a amortização de quotas será suspenso o direito ao exercício de voto correspondente às quotas a amortizar.

ARTIGO 12.°Os lucros líquidos apurados em cada exercício, observados os imperativos legais quanto à constituição do fundo de reserva legal, serão aplicados conforme for decidido pela Assembleia Geral.
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ARTIGO 13.° •
Dissolvida a sociedade a mesma será liquidada em con

formidade còm as disposições legais aplicáveis.

AKTlGO 14.° •
Nos casos em que o sócio tenha votado contra afusão 

da sociedade e não pretenda,.por tal motivo, continuar nela  ̂

exonerando-se, o valor da sua quota será determinado nos 

termos previstos no artigo 6.°, h.° 2 do presente contrato.

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.

, (15-5762-L02)

KD & Filhos, Limitada

Certifico que, por escritura de 7 de Abril de 2015, lavrada 

com início a folhas 60, do livro de notas para escrituras 

diversas n.° 397, do Cartório Notarial do Guiché Único da 

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

Licenciado em Direito, foi constituída», entre Adão Baião 

Canda, solteiro, maior, natural da Maianga, Província de 

Luanda, onde reside habituaimente, no Município de Luanda, 

no Distrito Urbano da ingombota, Bairro Kinanga, casa sem 

número, Zona 2, que outorga neste acto em representação de 

Kiafuca Maleta Diedone, casado com Teresa José Domingos 

Ganga, sob o regime de comunhão de adquiridos, natural 

dà Damba, Província do Uíge, residente habituaimente em 

Luanda, no Distrito Urbano da Ingombota, Bairro Ázul, Rua 

Agostinho Neto, Casa n.° 2, e menores Alina Taís Ganga 

Diedone, de 5 (cinco) anos de idade, natural da Ingombota, 

Província de Luanda, Raúl Ganga Kiafuca, de 8 (oito) anos 

de idade, natural da Ingombota, Província de Luanda, Fidel 

Domingos Kiafuca, de 14 (catorze) anos de idade, natu-. 

ral de Luanda, Província de Luanda, Vilma Larissa Ganga 

Kiafuca, de 10 (dez) anos de idade, natural da Ingombota, 

Província de Luanda e ambos 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, aos 8 de Abril de 2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 

KD &FILHOS, LIMITADA 

ARTIGO l.° . ' ‘ 
(Denominação c sede)

1 A sociedade adopta a denominação de «KD & Filhos, 

Limitada», tem a sua sede na Província de Luanda, na Rua 

Agostinho Neto, n.° 52 ’rés-do-chão, Bairro da Kinanga, 

Distrito da Ingombota, Município de Luanda, podendo ins-,

talar filiais, sucursais, agências ou qualquer outra forma de 

representação onde e quando lhe convierem todo território 

nacional. • .

ARTIGO 2.° 
(Duração)

A sua duração é por tempo indeterminado, contando o 

seu início a partir da data da celebração da escritura.

ARTIGO 3.° *
(Objecto)

O objecto social consiste no comércio geral, importação 

é exportação, construção civil, pescas, transportes, represen

tação, hotelaria, indústria e prestação de serviços.

A sociedade pode exercer outras actividades relacio

nadas com o seu objecto, com carácter subsidiário ou 

Complementar, desde que não proibidas por lei, bem como 

adquirir participações em agrupamentos de empresas, ou em 

entidades com a mesma natureza jurídica, e adquirir acções 

pu quotas em sociedades com objecto diferente do seu ou 

.. reguladas por leis especiais, desde que permitido pela lei em 

vigor na República de Angola.

ARTIGO4.0 
(Capital)

O capital social, ‘integralmente subscrito e realizado em 

dinheiro, é o montante de Kz: 100.000,00 (cem mil kwan

zas), dividido e representado pof 5 (cinco) quotas, sendo 

uma no valor nominal de Kz: 60.000,00 (sessenta mil kwan

zas) para sócio Kiafuca Maleta Diedone outras quotas de 

Kz: 10.000,0.0 (dez mil kwanzas) cada uma, pertencentes 

aos sócios Fidel Domingos Kiafuca, Vilma Larissa Ganga 

Kiafuca, Raúl Ganga Kiafuca, e Alina Taís Ganga Diedone, 

respectivamente.

. ARTIGO 5.° 
. ’ . * (Cessão de quotas)

A cessão de quotas entre os sócios é livre, mas quando 

feita a pessoas estranhas, à sociedade fica dependente do 

consentimento desta a obter por maioria simples de votos 

correspondente ao capital. .

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, incumbem ao sócio Kiafuca Maleta Diedone, que 

fica desde já nomeado gerente, com dispensa de caução, 

bastando a assinatura do gerente para obrigar validamente 

a sociedade.

2. O gerente poderá delegar 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 fayor, fianças, abonações ou actos seme

lhantes.
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DIÁRIO DA REPÚBLICA

v ’ 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 prescreva formalidades especiais de comunicação. Se qualquer dos sócios estiver ausente de sede social a comunicação deverá ser feita com tempo suficiente para que possa com- . parecer. ’ • .

Globws, LimitadaCertifico que, por escritura de § de Abril de 2015, lavrada com início a folhas 75, do livro de notas para escrituras diversas n.° 259-À, do Cartório Notarial do Guiché Únicoda Empresa, a cargo, do Notário, Lúcio Alberto Pires da Costa, Licenciada em Direito, foi constituída entre:
Primeiro: —- Wondilla Dominique Benge Vieira, solteira, maior, natural da Ingombota, Província de Luanda, onde reside habitualmente, no Distrito Urbano da Maianga, Bairro Maianga, Rua Comandante Nzaji, Casa n.° 19;
Segundo: — Tukayana Benge do Espírito Santo Vieira, casado com Dominique Júpiter do Espírito Santo Vieira,sob . o regime de comunhão de adquiridos, natural da Ingombota, Província de Luanda, onde reside habitualmente, no Distrito Urbano da Maianga, Bairro Alvalade, Rua Comandante Nzage, Casa ri.° 91; ♦ •
Terceiro: —João Pedro Benge do Espírito Santo Vieira, solteiro, maior, natural da Ingombota, Província de Luanda, onde reside habitualmente, no Distrito Urbano da Maianga, Bairro Alvalade, Rua Comandante Nzage, Casan.°9l;Uma sociedade comercial por quotas que se regerá nos termos constantes dos artigos seguintes.Está conforme.Cartório Notarial dp Guiché Único da Empresa, em Luanda, aos 9 de Abril de 2015. — O ajudante, ilegível.

ARTIGO 8.° 

' (Divisão dos lucros)Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a percentagem para fundos ou destinados especiais criados em Assembleia Geral, serãQ divididos pelos sócios na proporção das suas quotas, e em igual proporção serão suportadas as perdas se as houver.
' ■ . ARTIGO9.0

(Dissolução)■ A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento de qualquer dos sócios, continuando a sua existência com os sobrevivos e os 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 igualdade de condições.
ARTIGOli.0

■ ' , (Preferência na amortização) (A sociedade reserva-se o direito de amortizar a quota de qualquer sócio, quando sobre ela recai 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.°

(Balanço) .Os anos sociais serão os civis e os balanços serão dados em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar a 31 de Marco imediato.
ARTIGO I4.° >

(Omisso) ' ' ■No omisso regularão as deliberações sociais, as disposições da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, que é a Lèi das Sociedades Comerciais, e demais legislação aplicáveis.• (Í5-5763-L02)

ESTATUTOS DA SOCIEDADE GLOBWS, LIMITADA
ARTIGO l.°A sociedade adopta a denominação social de «Globws, Limitada», com sede social na Província de Luanda, Rua Farinha Leitão n.os 42/44, Bairro do Maculusso, Distrito Urbano da Ingombota, 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.°À sua duração é por tempo indeterminado, cóntando-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 a prestação de serviços, consultoria, jurídica, contabilidade e auditoria,gestão. de empreendimentos, comércio geral a grosso e a retalho, empreitadas de construção civil e obras públicas, pfomoçào e mediação imobiliária, venda de equipamentos dos serviços de segurança privada, prestação de serviços de segurança privada, infantário, creches, importação e comercialização de medicamentos, produtos hospitalares, equipamentos laboratoriais diversos,,fabrico e distribuição de medicamentos, equipamentos e produtos hospitalares, manutenção e assistência a equipamentos diversos, educação, ensino geral.
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escola de línguas, desporto e cultura, escola de condução, 

informática, telecomunicações, hotelaria e turismo, restaura

ção, casino, indústria pesada e ligeira, pescas, agro-pécuária, 

indústria de panificação, camionagem, transitários, cabota

gem, 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 mate

rial industrial, venda e assistência a viaturas, comercialização 

de material de construção, comercialização de lubrificantes, 

salão de cabeleireiro, barbearia, botequim, comercialização 

de gás de cozinha, petróleo iluminante, peças sobressalen

tes, perfumaria, artigos de toucador e higiene, ourivesaria, 

relojoaria, agência de viagens, farmácia, centro médico, clí

nica geral, geladaria, exploração de parques de diversão, 

exploração mineira e diamantífera, exploração e extracção 

de minerais e inertes é seus derivados, exploração florestal, 

exploração de bombas de combustíveis, estação de serviço, 

representações comerciais, serralharia, carpintaria, marce

naria, 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 representado 

por 3 (três) quotas sendo 1 (uma) quota no valor nominal de 

Kz: 60.000,00 (sessenta mil kwanzas),'pertencente à sócia, 

Wondilla Dominique Benge Vieira, e.2 (duas) quotas iguais 

no valor nominal de Kz: 20.000,00 (vinte mil kwanzas) cada 

uma, pertencente aos sócios, João Pedro Benge do Espirito 

Santo Vieira e Tukayana Benge do Espirito Santo Vieira, 

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 pas

sivamente, incumbem aos sócios, Wondilla Dominique 

Benge Vieira, João Pedro Benge do Espirito Santo Vieira e 

Tukayana Benge do Espirito Santo Vieira, que ficam desde 

já nomeados gerentes, com .dispensa de caução, bastando 2 

..(duas) assinatura dos gerentes para obrigar validamente a. 

sociedade.

2. Os gerentes poderão delegar num dos sócios ou mesmo 

em pessoa estranha à sociedade parte dos seus poderes de 

gerência, conferindo para o efeito, o respectivó mandato.

3. Fica vedado aos gerentes obrigarem a sociedade em 

actos e contratos estranhos aos negócios sociais da socie

dade, 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 (trinta). 

dias de antecedência, isto quando a lei não prescreva forma

lidades especiais de comunicação. $e 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 sócfos, 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 sê mantiver indivisa.

ARTIGO IÔ.°

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 bl.oco com obrigação do pagamento do passivo 

e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em igual

dade dè condições.

.ARTIGO n.® .

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 elès 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 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.

. . .. \ (I5-5764-L02)

VACA D’OURO — Matadouro, Limitada

Eu, Agostinho Domingos Afonso, Notário-Adjunto do 

Cartório Notarial do Bengo, sito no SIAC de Caxito.

Certifico que, a presente fotocópia está conforme o ori

ginal e foi extraída neste Cartório, da escritura exarada de 

folhas 81 à folhas 82, do livro de notas para escrituras diver

sas com o n.° 3-B e do respectivo documento complementar, 
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contém cinco folhas, todas por mim rubricadas, numeradas de um à cinco, estando aposto em todas elas o selo branco em uso neste Cartório.Cartório Notarial do Bengo, em Caxito, aos 16 de Março de 2015. — O Notário-Adjunto, Agostinho Domingos - Afonso.Certifico que, no dia 16 de Março de 2015, no Cartório Notarial do Bengo, sito no SIAC de Caxito, perante mim, Agostinho Domingos Afonso, Notário-Adjunto, compareceram a outorgar:Nuno Ricardo FemandesAndré,NIF 100084629LA0357., solteiro, maior, natural da Ingombota, Província de Luanda, residente em Luanda, Bairro Maculusso, Rua Nicolau G. Spencer, Casa n.° 94; e Cláudio Van-Dúnem de Barros Gonçalves, NIF 100453599LA0334, solteiro, maior, natural da Ingombota, residente em Luanda, Bairro dos Coqueiros, - Rua Rainha Ginga, Casa n.° 8, C 4.° 42'.Verifiquei a identidade dos outorgantes, pela exibição dos Bilhetesde Identidade, respectivamenten.os000084629LA035, dè 20 de Dezembro de 2012; 000453599LA033, de 22 de Setembro de 2011, ambos emitidos pela D.N.I.C.C.Declararam os outorgantes: /Que pela presente escritura constituem entre si uma sociedade comercial por quotas de responsabilidade limitada, denominada «VACA D’OURO — Matadouro Limitada», com a sede na Província do Bengo, Comuna do Caxito, Bairro Sassa Povoação, casa s/n.°, podendo ser transferida para outra localidade dentro do território nacional, por deliberação da Assembleia Geral. zQue a sociedade tem por objecto o estabelecido no artigo2.°  do estatuto e possui o capital social de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), integralmente realizado em dinheiro, dividido e representado por duas quotas, sendo uma no valor nominal de Kz: 90.000,00 (noventa mií kwanzas). pertencente ao sócio Nuno Ricardo Femandes André e a outra no valor nominal de Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas), pertencentes ao sócio Cláudio Van-Dúnem de Barros Gonçalves e reger-se-á pelos respectivos estatutos que fazem parte integrante da presente escritura, que é um documento elaborado em separado, por força do disposto no n.° 2 do artigo 78.° do Código do Notariado, com a nova redacção que lhe foi dada pelo artigo 55.° da Lei n.° 1/97, de 17 de Janeiro, Lei da Simplificação e Modernização dos Registos Predial Comercial e Notarial, que os outorgantes declaram ter lido, tendo perfeito conhecimento do seu conteúdo, pelo que é dispensada a sua leitura.Àssim o disseram e outorgam.Exibiram:
a) Bilhetes de Identidade.dos sócios.Arquiva-se: * .
a) Estatuto da sociedade;
b) Comprovativo do depósito do capital social;
c) Certificado de admissibilidade, emitido peloFicheiro Central das Denominações Sociais, aos• 24 de Fevereiro de 2015.

• - ____________ DIÁRIO DA REPÚBLIca

Aos outorgantes fiz a. leitura desta escritura, a exp|jCa. ção do seu conteúdo e a advertência da obrigatoriedade registo do acto no prazo de 90 dias.Os outorgantes, ilegível.O Notário-Adjunto, Agostinho Domingos Afonso.

■ ' ESTATUTO DA SOCIEDADEVACA D’OURO — MATADOURO, LIMITADA
ARTIGO l.° '

(Denominação, forma, duração e sede social)1. A sociedade adopta a denominação social de «VACA D’OURO — Matadouro, Limitada», a sua duração é por . Tempo indefinido e terá a sua sede em Sassa Povoação, Caxito, Província do Bengo, podendo esta ser transferida para outra localidade dentro do território nacional, por deliberação da Assembleia Geral.
ARTIGO 2.°
(Objecto) K1. A sociedade tem como objecto social principal o abate de gado, bovino ou suíno, a industrialização e comercialização de carnes e produtos derivados desta> bem como outras actividades industriais ou comerciais afins ou complementares ao referido objecto social.2. A.sociedade poderá, por deliberação da AssembleiaGeral, dedicar-se a qualquer outro ramo de actividadeeconómica em que os sócios deliberem, e desde que seja permitido por lei e poderá, nomeadamente:' ' .

a) Adquirir ou aceitar, participações noutras sociedades;
b) De qualquer forma colaborar com outras sociedades, mesmo que reguladas por leis especiais, com objecto igual ou diferente do seu:
c) Participar em/ou colaborar com agrupamentos deempresas e/ou associações sob qualquer forma permitida por lei;
d) Participar directa õu indirectamente, em projectosde desenvolvimento que de alguma fornia concorram para o objecto da sociedade. ■

ARTIGO 3.°
(Capital social)1. O capital social, integralmente subscrito e realizado é correspondente a Kz: 100.000,00 equivalente a USD 1.000,00 nos termos da alínea a) do artigo 19.°do Decreto Executivo n.° 7/03 de 24 de Janeiro. O capital social da sociedade está dividido em duas quotas, sendo que ambas estão divididas na proporção seguinte: 90% no equivalentea Kz: 90.000,00’(noventa mil kwanzas) pertencentes ao sócio Nuno Ricardo Femandes André, e 10% no equivalente a Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas) pertencente ao sócio Cláudio Van-Dúnen de Barros Gonçalves.



Hl SÉRIE— N.° 96 — DE 21 DE MAIO DE 2015 7707

2. Os sócios, na proporção do capital que detiverem .à lido na localidade da sede da sociedade, com a antecedência

data, gozam do direito de preferência em qualquer caso dé mínima de 15 diás antes da data da reunião, prescindindo-se, 

aumento do capital social, podendo um deles chamar a si, na . todavia, de tais formalidades quando todos os sócios opta- 

mesma proporção, a subscrição escusada por qualquer outro rfem por outra forma de deliberação prevista na lei. 

accionista., ’ 4. A representação voluntária de qualquer dos sócios nas

3. Qualquer aumento ou redução do capital social deverá Assembleias Gerais, sempre que a lei não exija outra forma-

ser realizado de acordo com deliberação da Assembleia lidade, pode ser conferida por documento particular, a enviar 

Geral de sócios. ■ ' . ao Presidente da Mesa da Assembleia, indicando o nome do

ARTIGO 4.°
(Prestações suplementares, acessórias c suprimentos)

1. Os sócios poderão fazer prestações suplementares de 

capital ou outras prestações acessórias e suprimentos, nos 

! termos, prazos e nas condições que vierem a ser estabeleci- 

! dosem Assembleia Geral.

J 2. Os suprimentos, bem como as prestações acessó- 

[ rias, poderão servir de remuneração e/ou ter outro destino, 

| conforme opção do próprio sócio no momento do contrato 

respectivo.

3. Os suprimentos deverão constar de contrato escrito.

ARTIGO 5.° '
(Cessão dc quotas)

' 1. A cessão total ou parcial da quota entre os sócios é

livre. Porém, fica sujeitas as regras estabelecidas na Lei das

1 Sociedades Comerciais (Lei n.° 1/04). ,

1
2. A cessão total ou parcial das quotas, quando feita a 

estranhos, fica dependente do consentimento da sociedade, 

gozando os demais sócios do direito de preferência na res- 

j pectiva cessão de quotas.

I 3. O. consentimento ou manifestação de preferência 

devem ser expressos e notificados ao sócio no prazo de 30

I dias a contar da data em que este tenha comunicado à socie- 

[• dade e aos demais sócios a identidade do cessionário, o valor 

e as outras Condições da alienação da quota. >

ARTIGO 6.°
; (Assembleia Geral)
' 1. Salvo disposição legal em contrário, a Assembleia

* Geral reunirá:

a) Em sessão ordinária, uma vez por áno, no primeiro 

trimestre de cada ano;

b) Em sessão extraordinária,.sempre que a Gerên

cia ou o Conselho Fiscal julguem conveniente 

e o requeiram ao Presidente da Mesa ou quando, 

requerida, a este mesmo órgão, por sócios que 

. representam, mais de 20% (vinte e cinco por 

cento) do capitai social, devendo comunicar a 

data proposta e as matérias à serem discutidas, 

acompanhada de documentação apropriada.

2. As Assembleias Gerais, salvo nos casos em que a lei 

exija formalidades especiais, designarão o Presidente da 

Mesa da Assembleia Geral por uma maioria simples, por um 

período de 5 anos, sendo permitidas as reeleições.

3. As Assembleias Gerais, salvo nos casos em que a lei 

exija formalidades especiais, serão convocadas por carta 

com aviso de recepção ou por aviso publicado no jornal mais

representante, a duração e o âmbito dos poderes que lhe são 

conferidos. . / •

5. As deliberações para as quais a lei e o pacto social 

não exijam uma forma especial ou uma maioria específica, 

nomeadamente as relativas aô consentimento da sociedade, 

poderão ser tomadas ou por escrito, nos termos da lei, ou por 

maioria simples dos votos emitidos.

6. Carecem sempre de deliberação da Assembleia Geral:

v a) A nomeação da Gerência-, de gerentes ou de procu-

' radores da sociedade;

b) A designação do fiscal-único ou dos membros do 

órgão de fiscalização;

' c) A fixação das condições materiais de exercício 

(nomeadamente, remuneração, duração do man

dato) das entidades ditas em a) e b);

d) A alienação, locação oú oneração do estabeleci

mento comercial;

e) A alienação, locação ou oneração de imóveis ou de

móveis equiparados a imóveis.

ARTIGO 7.°
(Gerência c representação)

1. A gerência da sociedade e a sua representação, em 

juízo ou fora dele, activa ou passivamente, competira 

ao sócio Nuno Ricardo Fernandes André, que desde já é . 

nomeado sócio-gerente, com dispensa de caução.

2. Salvo disposição legal em contrário, a sociedade pode 

constituir mandatários/procuradores da própria sociedade e 

nas suas ausências ou impedimentos dos gerentes, os sócios ‘ 

deverão deliberar a sua substituição, ocupando o substituto

o cargo até ao momento em que o gerente reassuma o exer

cício das suas funções.

3. É vedado ao gerente e mandatários comprometerem a 

sociedade em actos ou contratos estranhos ao objecto social, 

nomeadamente em fiança ou aval.

. ARTIGO 8.°
(Conselho Fiscal)

1. - A fiscalização dos negócios sociais compete a um

fiscal-único, pessoa singular ou colectiva, sócio ou não da 

sociedade. . ' '

2. O fiscal-único terá sempre um suplente, que poderá 

ser igualmente, pessoa singular ou colectiva, sócio ou não 

da sociedade.

3.0 fiscal-único e o suplente serão eleitos em Assembleia 

Geral, por um período de 3 anos e poderão ser reeleitos.
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ARTIGO 9.° 

(Amortização dc quotas)1. A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos ' seguintes casos:'
a) Se essa quota for objecto de penhora, arresto, arrolamento ou qualquer outra forma de apreensão ' judicial;
b) Por acordo com respectivo titular;
c) Por exoneração ou exclusão de um dos sócios.2. Salvo acordo das partes ou disposição legal imperativa em contrário, a contrapartida da amortização será o valor que para a quota resultar no balanço geral especialmente elaborado para o efeito, com referência à data do facto que der' lugar a amortização. ■ .

ARTIGO io.° 

(Aplicação dos resultados)• Os lucros líquidos que resultem do balanço anual, deduzida a percentagem legal destinada à constituição de reserva legal, e quaisquer outros fundos ou destinos especiais cria- dos em Assembleia Geral, bem como suportadas as perdas se as houver, serão repartidos entre os sócios na proporção das suas quotas, salvo acordo em contrário, tendo em conta recuperação dos investimentos feitos por cada sócio.
ARTIGO 11.°' 

(Ano social)O ano social coincide com o áno civi 1 e os balanços serão / dados a 31 Dezembro de cada ano, devendo estar aprovados e assinados até ao dia 31 de Março do'ano subsequente àquele a que disser respeito. \
ARTIGO I2.° 

(Dissolução da sociedade)1. A sociedade dissolve-se por acordo dos sócios e nos demais casos previstos na lei.2. A sociedade não se dissolve por extinção ou morte,- interdição ou inabilitação de qualquer um dos sócios, continuando com os sobrevivos ou capazes, os herdeiros do' falecido ou representante legal do interdito ou inabilitado, devendo estes nomear um representante enquanto a quota se mantiver indivisa.3. Dissolvida a sociedade por àcordo dos sócios e nos ' demais casos previstos na lei, todos os sócios serão liquidatários e a liquidação e partilha procederão como acordarem.. 4. Na falta de acordo e se cada um dos sócios o pretender, será o activo licitado em globo cóm a obrigação do pagamento do passivo e adjudicação ao sócio que melhor preço oferecer em igualdade de circunstâncias.
ARTIGO 13.®

(Assunção pela sociedade de negócios anteriores ao registo)1. As operações, sociais iniciam-se na data de celebração da escritura de constituição da sociedade, ficando a gerência autorizada a celebrar quaisquer negócios jurídicos em nome da sociedade e os assumira como seus logo que se encontre registada.

DIÁRIO DA REPÚBLlcA

2. A sociedade poderá proceder ao levantamento entradas por capital que se encontrem depositadas, mesmo antes do seu registo, nomeadamente para pagamento dedes. pesas de constituição, de publicação e de registo.
ARTIGO 14.°

(Disposições aplicáveis)No omisso regularão as deliberações tomadas cm Assembleia Geral, as disposições da Lei das Sociedades Comerciais e demais legislação avulsa.
. (15-5796-L01)

Vianel Xpress, Limitada

Acta NotarialCertifico que, no dia 10 de Abril de 2015, nesta Cidade de Luanda, na Rua Joaquim Kapango, n.° 81, 2.° andar, Apartamento A, Bairro Maculusso, Distrito Urbano da Ingombota, sede social da sociedade «Vianel Xpress, Limitada», sociedade de direito angolano, com o capital social, integralmênte subscrito e realizado em dinheiro de Kz: 200.000,00 (duzentos mil kwanzas), matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Luanda,sob o n.° 2.80-14/140617, Contribuinte Fiscal n.° 5417286273, aonde fui especialmente convocado para o efeito, André Joaquim Miguel Inácio, 1.° Ajudante de Notário, no referido Cartório Notarial, estiveram reunidos em Assembleia Geral os sócios Inpque Eduardo Francisco e Daniel João Quipaxe, estando representado a integral idade do capital social etendo os presentes manifestado a vontade de que esta Assembleia se constituísse, com observância das formalidades prévias de convocação, nos termos previstos pelo artigo 56.° da Lei das Sociedades Comerciais, para discutir e deliberar sobre os seguintes pontos constantes da ordem de trabalhos:Ponto Único: Alteração da forma de obrigar a sociedade.Depois de cumpridas todas as formalidades legais, nomeadamente, quanto à identificação dos presentes eoutras imposições, estatutárias e legais, foi aberta a sessão pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Inoque Eduardo Francisco, que foi secretariado por mim.O Presidente procedeu à leitura da ordem de trabalhos, após o que se entrou, de imediato, na análise e discussão do seu ponto único. ,' Assim, após discussão, foi deliberado, por unanimidade, alterar a disposição estatutária sobre a forma de obrigara sociedade, deixando de prevalecer o imperativo de intervenção conjunta 'dos dois gerentes; e, deste modo, para obrigar validamente a sociedade, em todos actos e contratos, bastará tão-somente uma assinatura de qualquer um dos dois gerentes.Os sócios, na sequência da deliberação anteriormenie tomada, aprovaram, por unanimidade dos votos pn alteração do n.° I do artigo 9.° dos actuais estatutos dade, que passará a ter a seguinte nova redacção:



7709m SÉRIE —N.° 96 — DE 21 DE. MAIO'DE 2015

‘ • ARTIGO 9.°

I. A gerência e administração da sociedade, 

em todos os actos e contratos, em juízo e fora dele, 

activa e passivamente, incumbem aos sócios Inoque- 

Eduardo Francisco e Daniel João Quipaxe, que 

ficam desde já nomeados gerentes, com dispensa 

de caução, bastando tãó-somente uma assinatura de 

qualquer, um dos dois gerentes para obrigar valida

mente a sociedade.

Tudo isto dito e aprovado, e porque nada mais havia para 

deliberar, foi da Assembleia lavrada a presente acta, que vai 

assinada pelo Presidente de Mesa e por mim secretariado.

Cartório Notarial da Loja de Registos do Kifica, em

. Luanda; aos 9 de Abril de 2015.

O presidente da mesa, ilegível.

O l.° Ajudante de notário, ilegível.

. (15-5798-L01)

DMTINVESTI MENTOS —Sociedade 

de Gestão, Limitada

Certifico que, por bscritura de 9 de Abril de 2015, 

lavrada com início a folhas 5 do livro de notas para escritu

ras diversas n.° 398, 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 Manuel Inglês, solteiro, maior, 

natural do Rangel, Província dé Luanda, residente em 

Luanda, no Distrito Urbano do Rangel, Bairro Maianga, Rua 

Cordeiro da Mata, Casa n.os 42/44;

Segundo: — António Dinis de Almeida, casado com 

Sara Katila Almeida, sob o regime de comunhão de adquiri

dos, natural de Cacuaco, Província de Luanda, residente em 

Luanda, no Distrito Urbano da Ingombota, Bairro Patrice 

Lumumba, Rua Comandante Valódia, n.° 138;

• Terceiro: — Mário Vladimir Gomes Alves, solteiro, 

maior, natural, da Maianga, Província de Luanda, residente 

em Luanda, Maianga, Bairro Nelito Soares, Av. Hoji-ya- 

-Henda, n.°22 3.18;

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 9 de Abril de 2015. — O ajudante, ilegível..

ESTATUTO DA SOCIEDADE

• DMTINVESTIMENTOS —SOCIEDADE 

DE GESTÃO, LIMITADA

ARTIGO l.°

(Denominação, sede, objecto e duração)

1. A sociedade adopta a denominação «DMTINVES-. 

TIMENTOS — Sociedade de Gestão, Limitada», tem

sua sede em Luanda, na Via S8, Centro Comercial Brisas 

de Talatona, s/h.°, Bairro Talatona, Município de Belas, 

Província de Luanda, podendo por deliberação dos sócios 

transferi-la para outro local em território nacional ou estran

geiro, bem como abrir filiais, sucursais, agências, delegações 

ou qualquer outra forma de representação, onde e quando . 

aos sócios convier. .

§ Único: — A sociedade poderá associar-se a outras . 

empresas nacionais ou estrangeiras desde que os sócios 

assim o deliberem de harmonia de acordo com as leis em 

vigor no País.

' . ARTIGO 2.°

■ . (Objecto social)

•. 1. O seu objecto social é o exercício da.gestão e partici

pação de empreendimentos, gestão de espaços comerciais,

• fabrica de papeis e derivados, prestação de seryiços e comer

cialização de viaturas novas e usadas, pesadas e ligeiras, ' 

representação de marcas, oficina, manutenção, venda de • 

acessórios de reposição, montagem, consultoria ambiental, 

. energia renováveis, electricidade, consultoria, contabilidade 

é auditoria, gestão de empreendimentos, armazenamento, 

fiscalidade, elaboração de projectos de arquitectura e enge

nharia, selecção e recrutamento de mão-de-obra para todas 

áreas, cedência temporária de mão-de-obra para todas áreas, 

comércio geral a grosso e a retalho, empreitadas de constru

ção civil e obras públicas, promoção e mediação imobiliária, 

venda de equipamentos’ dos serviços de segurança privada, 

prestação de serviços de segurança privada, serviços de 

infantário, creches, importação e comercialização de medi

camentos, produtos hospitalares, equipamentos laboratoriais 

diversos, fabrico e distribuição de medicamentos, manuten

ção e assistência a equipamentos diversos, ensino geral, 

escola de línguas, desporto e cultura, serviços de condução, 

informática, telecomunicações, hotelaria e turismo, restaura

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

indústria de panificação, camionagem, transi.tários, cabota

gem, 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 mate

rial .industrial, venda e assistência a viaturas, comercialização 

de material de construção, comercialização de lubrificantes, 

salãó de cabeleireiro, barbéaria, botequim, comercialização 

de gás de cozinha, petróleo iluminante, peças sobressalen

tes, perfumaria, artigos de toucador e higiene, ourivesaria, 

relojoaria, agência de viagens, farmácia, serviços médicos, 

clínica geral, geladaria, exploração de parques de diversão, 

exploração mineira e seus derivados, exploração florestal, 

exploração de bombas de combustíveis, estação de ser

viço; representações comerciais e industriais, serralharia, 

carpintaria, marcenaria, centro de formação profissional, 

importação e exportação, e outros ramos do comércio per

mitidos por lei e que os sócios acordem.
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, 2. A sociedade poderá adquirir ou participar no capitalsocial de outras empresas constituídas ou a constituir, desde que ta) se revele útil ao desempenho das suas actividades e assim seja deliberado pelos sócios.3. A sociedade poderá exercer quaisquer actividades subsidiárias ou complementares ao seu objecto social desde que assim os sócios o deliberem.
ARTIGO 3.° .

(Duração)A duração da sociedade é por tempo indeterminado, contando-se o seu início para todos efeitos legais, a partir da data da presente escritura.
ARTIGO 4.°

(Capital social)1. O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), integralmente realizados em dinheiro e • representado por três quotas, sendo uma quota no valor de Kz: 34.000,00 (trinta e quatro mil kwanzas), pertencentes ao sócio Domingos Manuel Inglês, e outras duas quotas iguais no valor nominal de Kz: 33.000,00 (trinta e -três mil kwanzas) cada uma, pertencentes aos sócios António Dinis de Almeida e Mário Vladmir Gomes Alves, respectivamente.§Único: — Por deliberação da Assembleia Geral, o capital poderá ser aumentado uma ou mais vezes, sendo o - aumento dividido na proporção das quotas de cada sócio, ou na forma como vier a ser acordado.2. Não serão exigidas prestações suplementares de capital, mas os sócios poderão fazer a sociedade os suprimentos de que ela carecer, mediante o juro e nas condições qué esti- . pularem.
ARTIGO 5.°

(Cessão de quotas)A cessão de quotas entre os sócios é livre, mas enquanto feita a estranhos fica dependente do consentimento da sociedade, a qual é sempre reservado o direito de preferência deferido aos sócios, se a sociedade dela não fazer uso.
ARTIGO 6.°

, (Poderes e representação). 1. A gerência e administração da sociedade em todos os seus actos e contratos, em juízo ou fora dele, activa e passivamente, será exercida por dois gerentes a serem eleitos pelos sócios em Assembleia Geral, sendo que, a sociedade ficam legalmente obrigada por duas assinatura dos gerentes para obrigar a sociedade.2. Os gerentes poderão delegar noutros sócios ou em pessoa estranha à sociedade, mediante procuração todos ou parte dos seus poderes de gerência.3. Em caso algum a sociedade.poderá ser obrigada em actos ou operações de interesse alheio, nomeadamente em avales, fianças, abonações e actos semelhantes.
ARTIGO 7.°

(Composição)As Assembleias Gerais serão convocadas quando a lei'. não prescreva outras formalidades, por meio de cartas regis
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tadas aos sócios com pelo menos 15 dias e antecedência. Sç qualquer dos sócios estiver ausente da sede social, a convo. cação deverá ser feita com dilação suficiente para ele poder aparecer. ■
ARTIGO 8.°

(Funcionamento)Os anos sociais serão civis e os balanços serão dados com referência a 31 de Dezembro de cada ano, devendo estar aprovado e assinados até fins de Março imediato.
ARTIGO 9.°

(Afectação dos lucros)Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a percentagem de 30% para o fundo de reserva legal e quaisquer outras percentagens para fundos ou destinos especiais criados em Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios no fim de cada exercício, na proporção das suas quotas e em igual proporção serão suportadas as perdas se as houver, podendo entretanto os sócios deliberar de modo diverso.
ARTIGO I0.°

(Dissolução)A sociedade não se dissolverá por morte ou interdiçãode qualquer sócio, continuando com o§ sobrevivos e os herdeiros ou representantes do sócio falecido ou interdito, devendo estes nomear um representante, enquanto a quota se mantiver indivisa. ;
ARTIGO li.° 

(Liquidação)Dissolvida a sociedade .por acordo dos sócios e nos demais casos .legais, todos sócios serão liquidatários e a liquidação procederão como para ela acordarem. Na falta de acordo e se algum deles o pretender será o activo social licitado em globo com a obrigação de o pagamento passivo é adjudicado ao sócio que melhor.preço oferecerem igualdade de condições. • •
ARTIGO 12.°

(Foro)Para todas as questões emergentes deste contrato, quer entre os sócios, seus herdeiros ou representantes, quer eles e a sociedade, fica estipulado o Foro da Comarca de Luanda com expressa renúncia a qualquer outro.
ARTIGO 13.° .

(Legislação).'No omisso regularão as deliberações sociais tomadas em Assembleia Geral, as disposições da Lei das Sociedades Comerciais em vigor, e demais legislação aplicável. -
/ (15-5857-L02)

ELA —- Empresa de Leilões de Angola, LimitadaCertifico que, por escritura de 27 de Março de 2015. lavrada com início a folhas 78, do livro de notas para escrituras diversas n.° ’21-B, do Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa — ANIFIL, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires da Costa, Licenciado ém Direito, perante mim. Eduardo Sapalo, Notário-Adjunto do referido Cartório, foi constituída entre:
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Primeiro: — Mohamed Mahmoud Ould Sidi Mohamed, 

casado com Sektou Mint Mohamed Mahmoud, sob o regime , 

de comunhão de adquiridos, natural de Nouakchot, de nacio

nalidade Mauritânia, residente habitualmente em Luanda, 

no Distrito Urbano do Sambizanga, Bairro Operário, Rua 

Cónego Manuel das Neves, Casa n.° 37, que outorga neste 

acto por si individualmente e em nome e representação da 

«ANGO-REAL — Transportes Rodoviários e Serviços, 

Limitada», soci.edade comercial com sede em Luanda, no . 

Município de Viana, (frente ao cemitério da Sanzala);

. Segundo: — Carlos Manuel Santos, casado com Dionísia 

Candala da Silva Santos, sob o regime de comunhão de 

adquiridos, natural de Benguela, Província com o mesmò 

nome, residente habitualmente em Luanda, no Distrito 

Urbano do Sambizanga, Bairro São Paulo, Rua Garcia da 

Horta, n.° 4, Zona 10;

Uma sociedade comercial por quotas .de responsabi

lidade limitada, que sè regerá nos termos constantes dos 

artigos seguintes.

Está conforme.

Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa—ANIFIL, 

em Luanda, 2 de Abril de 2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 

ELA — EMPRESA DE LEILÕES 

DE ANGOLA, LIMITADA

ARTIGO!.0
, (Denominação)

A sociedade adopta a denominação de «ELA — Empresa 

’ de Leilões de Angola, Limitada».

ARTIGO 2° •
(Sede)

A sociedade tem a sua sede na Província e Município 

de Luanda, Distrito Urbano do Sambizanga, Bairro São 

Paulo, Rua Cónego Manuel das Neves, n.° 370 rés-do-chão, 

podendo estabelecer sucursais, filiais, agências ou qualquer 

forma de representação social, onde e quando os sócios o 

entenderem.

ARTIGO 3.°
(Duração)

. A sociedade dura por tempo indeterminado, contando-se 

' o seu início no dia da celebração da escritura de constitui-, 

ção. .

ARTIGO 4.° È
(Objecto social)

1. O objecto social é a negociação em nome de entida

des públicas e privadas na compra ou venda de bens em asta 

pública, prestação de serviços.

2. Todos os lotes de bens ou individualmente leiloados' 

deverão ser sujeitos as regras de negociações universal

mente aplicáveis para o efeito. '

, ARTIGO 5°
(Capital social)

1. O capital social é de Kz: 5.000.000,00 (cinco milhões 

de kwanzas), integralmente realizado em dinheiro, dividido 

e representado por 3 (três) quotas, assim distribuídas:

a) Uma quota no valor nominal de Kz: 2.000.000,00.

(dois rpilhões de kwanzas) pertencente ao sócio 

. Mohamed Mahmoud Ould Sidi Mohamed, cor

respondente a 40% (quarenta por cento) do valor 

do capital social;

b) Uma quota no valor nominal de Kz: 1.500.000,00

(um milhão e quinhentos mil kwanzas) perten- 

' : ' cente ao sócio «ANGO-REAL — Transportes 

Rodoviários e Serviços, Limitada», correspon- 

1 dente a 30% (trinta por cento) do valor do capi

tal social;

c) E outra quota no valor nominal de Kz: 1.500.000,00

(um milhão e quinhentos mil kwanzas) pertencente 

ao sócio Carlos Manuel Santos correspondente a 

? 30% (trinta por cento) do valor do capital social.

ARTIGO 6.°
* (Cessão de quotas) .

A cessação e divisão de quotas são livres porém, quando 

feitas , a estranhos fica dependente do consentimento da 

sociedade a qual é sempre reservado o direito a preferência, 

deferido, aos sócios se a sociedade dela não quiser fazer uso.

ARTIGO 7° ....
(Gerência)

1. A gerência e administração da sociedade, bem como 

a representação em juízo ou-fora dele, activa e passiva-

- mente, incumbem ao sócio Mohamed Mamoud Ould Sidi 

Mohamed, que fica desde já nomeado gerente, com dispensa 

de caução, bastando a sua assinatura para obrigar valida

mente 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 efeito o respectivo mandato.

ARTIGO 8.°
(Assembleias)

As Assembleias Gerais quando a lei nãò prescreva outras 

formalidades, serão decididas através de actas e assinadas 

pelos representantes. .

ARTIGO 9.°
(Resultados)

Os lucros líquidos, depois de deduzida a percentagem 

devida para o fundo de reserva legal e quaisquer outras 

percentagens para fundos especiais, serão distribuídos aos 

sócios, bem como as perdas se as houver. .

. ARTIGO 10.°
(Dissolução) «*

Dissolvida a sociedade, os sócios serão liquidatários e 

procederão à liquidação e a partilha como deliberarem.
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• ARTIGO ll.°
(Impedimento)

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento 

de qualquer dos sócios, continuando a sua existência com 

o sócio 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 12.°
(Litígios)

Todas as questões emergentes do presente estatuto devem 

ser resolvidas em primeira instância pelos sócios, esgotadas 

a possibilidade de resolução, será resolvido por um Tribunal 

Arbitrai ou Cível da Província de Luanda.

ARTIGO 13.° .
(Casos omissos)

“No omisso regularão as deliberações sociais, a Lei 

n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, e demais legislação aplicável.

' (15-5880-L03)

ANGO-REAL— Sociedade Gestora de Participações —
S.G. P.S.,S.A.

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

lavrada com início a folhas 76, do livro de notas para,escri

turas diversas n.° 21-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 Sapal o, Notário-Adjunto do referido Cartório, 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 denominada, «ANGO-REAL — 

Sociedade Gestora de Participações- S. G. P. S., S. A.» com 

sede em Luanda, na Rua do Calumbo, na Zona Industrial 

(frente ao Cemitério da Sanzala), Bairro Sanzala, Município 

Viana, 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 oito 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 da Empresa — Anifil, 

em Luanda, 2 de Abril de 2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE ' 

ANGO-REAL — SOCIEDADE GESTORA 

DE PARTICIPAÇÕES— S. G. P. S., S.A.

CAPÍTULO"!

Denominação, Sede, Objecto e Duração

/ ARTIGO I.° ■
A sociedade adopta a denominação de «ANGO-REAL 

— Sociedade Gestora de Participações — S. G. P. S., S. A’» 

é instituída uma sociedade anónima que se regerá pelos pre~ 

sentes estatutos, nos termos da lei e legislação aplicável nos 

casos omissos.

ARTIGO 2.°
1. A sociedade terá a sua sede na Cidade de Luanda, 

Município de Viana, Bairro da Sanzala, Rua do Calumbo, 

na Zona Industrial (Frente ap Cemitério da Sanzala), sendo 

que 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.°
LA sociedade tem como objecto social a gestão de par

ticipações sociais de outras sociedades como forma indirecta 

de exercício de actividade económica, prestação de serviços, 

podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo do comércio 

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

'2. A sociedade pode participar em agrupamentos com

plementares de empresas e, bem assim, adquirir originária 

ou subsequentemente, acções ou quotas êm 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 é de Kz:. 5.000.000,00 (cinco milhões 

de kwanzas), integralmente realizado em dinheiro e está 

dividido em 5.000 (cinco mil) acções com 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.

. ' ARTIGO 5.°
(Aumento do capital social)

1. Os aumentos de capital social que de futuro se tornem 

■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 número 4 do artigo 15.° do presente esta

tuto deliberar limitar ou suprimir aquele direito, desdequeo 

interesse social o justifique.

. • ARTIGO 6.°
, (Representação do capital)

1. Todas as acções representativas do capital social são 

nominativas. Por solicitação dos accionistas, as acçõespode

rão ser convertidas por acções ao portador, podendo quando 

legaímente admissível e nos termos em que o seja, ser con

verti das na forma escriturai.
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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 correm 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 

assinaçõês 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)

À 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 júro ou reembolso permitidos por lei.

CAPÍTULO III

Órgãos Sociais

SECÇÃO I

ARTIGO 10.°
(Enumeração e mandatos)

1. São órgãos da sociedade:

a) Assembleia Geral; ' .

b) Conselho de Administração;

c) Conselho FiscaE

ARTIGOli.0 
(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 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 

Assemb.leia 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 qúe pretendem fazer-se representar nas 

Assembleias Gerais poderão fazê-lo mediante simples carta 

assinada edirigida ao Presidente da Mesa e por este recebido 

com cinco dias de antecedência em relação ao dia designado 

para a reunião respectiva, contando que o representanteseja  

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 o voto poderão agrupar-se de 

forma a perfazê-lo, devendo designar, por acordo, um só de 

entre eles para os representar na Assembleià Geral.

*. ARTIGO 14.°
(Convocação da Assembleia Geral)

1. As convocatórias para as reuniões da Assembleia 

Geral devem ser feitas com antecedência mínima de J 5 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 aó Presidente 

da Mesa da Assembleia Geral.

' ARTIGO 15.° .
(Quórum c maiorias)

1. Em primeira data de convqcação a Assembleia Geral 

não pode reunir-se sem estarem presentes ou representados
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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 independentemerite 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 sé reúna em primeira 

quer em segunda convocação sem prejuízo do cumprimento 

de outros requisitos impostos pela legislação aplicável.

ARTIGO I6.°
(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 permitida 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 Fjscal 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 dé 

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 II
Conselho de Administração

ARTIGO 19.°
(Natureza e composição)

L A administração da sociedade é exercida por um . 

Conselho de Administração, eleito pela Assembleia Geral, 

constituída por urri número ímpar de membros, num mínimo 

de 3 e num máximo de 7 administradores dentre os accionis

tas ou estranhos.

2. A Assembleia Geral pode deliberar para que a adminis

tração seja exercida por um só administrador e a fiscalização 

por um Fiscal-Único, que administraram e fiscalizaram

a sociedade, no âmbito da. competência e atribuições do 

Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.

3. A Assembleia Geral fixará o número de administrado

res, na falta de deliberação expressa considera-se fixado o 

número de administradores eleitos. .

4. Ò mandato dos administradores designados éde 

4 anos sendo permitida a sua reeleição.

5. Na falta ou impedimento definitivo de qualqueradmi- 

' nistrador proceder-se-á, a captação de um substituto. 0 

. mandato do novo administrador terminará no fim do período

para o qual o administrador substituído tenha sido eleito.

6. Os administradores designados estão dispensados de 

prestar caução nos termos da lei.

. ARTIGO 20.°
(Atribuições (lo 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 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; -

Estabelecer a organização interna da sociedade e 

as normas de funcionamento interno, contratar 

'• empregados, fixar os seus vencimentos, regalias 

sociais e outras prestações pecuniárias e exercer

< •/ • o correspondente poder directivo e disciplinar;

g) Representar a sociedade em juízo e fora dele activa

e jSassivamenté, podendo contrair obrigações, 

propor e seguir pleitos, desistir ou'transigir em 

processos, comprometer-se em arbítrio, assinar 

termos de responsabilidade, cabendo-lheosmais 

amplos poderes dé 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 estatutários;

í) 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.

ARTIGO 21.°
(Presidente do Conselho dc Administração)

Compete especialmente ao Presidente do Conselho de 

Administração:
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a) Representar o Conselho de Administração; ’

b) Convocar e dirigir as reuniões do Conselho de Admi

nistração e coordenar a respectiva actividade;

c) Exercer o voto de qualidade.

ARTIGO 22?
(Reunião c deliberação)

1. O Conselho de Administração reunir-se-á em sessão 

ordinária pelo rrienos uma vez em dois meses:

2.0 Conselho dê Administração reunir-se-á extraordinar 

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 deverri 

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 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 às 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) Pela assinatura única do Presidente do Conselho de 

Administração; > ' .

. 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 àssinatura de um procurador constituído para

prática de acto certo e-determinado; , ' ’

e) Nos actos de mero expediente é suficiente á 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. A Assembleia Geral pode deliberar para que a fiscali

zação seja feita por um Fiscal-Único fiscalizar a sociedade, 

no âmbito da competência e atribuições do Conselho Fiscal.

3. Os membros do Conselho Fiscal podem ser ou não 

accionistas.

4. 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.

5. Um dos membros efectivos terá de ser necessaria

mente técnico de contas ou revisor oficial de contas ou 

sociedade de revisores oficiais de contas.

6. 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 dó Conselho Fiscal serão tomadas por

maioria de votos e com a presença dê mais metade dos mem

bros em exercício. .

3. No caso dé 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

ARTIGO28.0
(Ano social) * .

O ano social coincide com o ano civil/

ARTIGO 29.°
(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.

2. Cobertura de prejuízo de exercícios anteriores.

3. Gratificações a atribuir aos trabalhadores, se disso for 

caso, segundo critério a definir em Assembleia Geral.

4. Reintegração ou reforço de reservas não impostas por 

lei ou para dividendo dos accionistas conforme for delibe

rado em Assembleia Geral.
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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.

ARTIGO3!.0

■ , (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.°

f (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.

' (15-5881-L03)

Manadel (SU), Limitada

Leandra Augusto Sumbo de Almeida Gomes, Licenciado 

■ em Direito, Conservadora de 3.a Classe da Conservatória do 

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

da Empresa — ANIFIL.

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre

sentada sób o n.°4, do livró-diário de 13 de Abril do corrente 

ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.

Certifico que Ângela Indira João Garcia, solteira, maior, 

residente em Luanda, Distrito Urbano Bairro Cassenda, Rua 3, 

Casa n.° 93, Zona 6, constituiu uma sociedade unipessoal 

* por quotas denominada «Manadel (SU), Limitada», regis

tada sob o h.° 385/15, que se vai reger nós termos constantes 

dos artigos seguintes. •

Está conforme.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 2.a Secção 

do Guiché Único da Empresa — ANIFIL, em Luanda, 13 

de Abril de 2015. — Ó ajudante, ilegível. ‘

'___________________ DIÁRIO DA REPÚBLICa

’ ESTATUTOS DA SOCIEDADE 

MANADEL (SU), LIMITADA / '

ARTIGO L°

(Denominação c sede) •

A sociedade adopta a denominação de «Manadel (SU) 

Limitada», com sede social na Província e Município de 

Luanda, Distrito Urbano da Maianga, Bairro da Maianga, 
Rua 3, Casa n.° 93, Zona 6, 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-seo 

início da sua actividade, para todos os efeitos legais, a partir 
do respectivo registo.

ARTIGO 3.° 

» (Objecto)

A sociedade tem como objecto social a prestações de 
Serviços, comércio geral a grosso e retalho, gestão imobi
liária, agro-pecuária, agricultura, realização de empreitadas 

públicas ou particulares, elaboração de estudos e projectos, 
fiscalização (auditoria) de empreitadas públicas ou particula

res, consultoria financeira, telecomunicações ‘e informática, 

indústria, pesca, hotelaria, turismo, construção civil e obras 
públicas, prospecção e exploração de recursos minerais 
ou florestais, transportes terrestres, transportes marítimos, 
transportes aéreos, transitários, camionagem, rent-a-car, 

compra e venda de viaturas novas, de ocasião ou usadas, 
venda de combustíveis e lubrificantes, colégios, educação, 
cultura e ensino, importação e exportação, podendo ainda 
dedicar-se a qualquer outro ramo do comércio ou indústria 
em que o sócio acorde 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 
1 (uma) quota, no valor nominal de Kz: 100.000,00 (cem 

mil kwanzas), pertencente à sócia-única Ângela Indira Joào 
Garcia

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)

1. A gerência e administração da sociedade, em todos os 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passiva
mente, incumbem à sócia-única Ângela Indira João Garcia, 

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 semelhantes.

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

dade para assumir as funções de gerência.
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ARTIG07.° X .
(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 0 

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 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.

(15-5882-L03)

Inovconsult (SU), Limitada

Leandra Augusto Sumbo de Almeida Gomes, Licenciado 

em Direito, Conservadora de 3.a Classe da Conservatória do 

Registo Comercial de Luanda, 2.a-Secção do Guiché Único 

da Empresa — ANIFIL.

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre

sentada sob o n.° 6, do livro-diário de J 3 de Abril do corrente 

ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória. (

Certifico que Vijénia Capitango Borracha Santana, sol- . 

teira, residente em Luanda, Distrito Urbano do Rangel, 

Bairro Marçal, Rua da Brigada n.° 22, Zona 14, consti

tuiu uma sociedade unipessoal por quotas denominada 

«Inovconsult (SU), Limitada», registada sob 0 n.° 386/15, 

que se vai reger nos termos constantes dos artigos seguintes. .

Está conforme.

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

do Guiché Único da Empresa — ANIFIL, em Luanda, 13 

de Abril de 2015. — O ajudante, ilegível.

Município de Belas, Bairro doTalatona, Via L16, Condomínio 

Residências de Talatona, Bloco n.° 21, rés-do-chão, esquerdo, 

podendo transferi-la livremente para qualquer outro local do 

território nacional, bem como abrir filiais, sucursais, agências 

òu outras formas de representação dentro e fora do País. -

• ■ . - ’ ARTIGO 2.°
(Duração)

A sua duração é por tempo indeterminado, contando-se 0 

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

do respectivo regjsto.

ARTIGO 3.°
■ . (Objecto)

Á sociedade tem como objecto social a prestação de ser-*  

viços, consultoria fiscal, financeira e económica, concepção 

e implementação de projectos de investimentos, compra 

e venda de bens móveis e imóveis, mediação de imóveis, 

gestão de participações sociais, importação e exportação 

de bens móveis, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro 

ramo do comércio ou indústria em que a sócia acorde e seja 

permitido por lei.

ART1GO4.0 
.*  . (Capital)

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

zas), integralmente realizado em dinheiro,'representado por 

1- (uma) quota, no valor nominal de Kz: 100.000,00 (cem 

mil kwanzas), pertencente à sócia-única Vijénia Capitango 

Borracha Santana. -

ARTIGO 5.° ;’
(Cessão de quotas)

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

transformação da mesma em sociedade pluripessoal.

ARTIGO6.0 ' •' .

(Gerência)

LA gerência e administração da sociedade, em todos os 

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

sivamente, incumbem à gerente-única Vijénia Capitango 

Borracha Santana, 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 semelhantes.

. 3. À 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 óu impedi

mento da sócia-única, continuando a sua existência com 0

ESTATUTOS DA SOCIEDADE . 

INOVCONSULT (SU), LIMITADA

ARTIGO l.° ;
(Denominação e sede)

A sociedade adopta a denominação de «Inovconsult 

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

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.

(15-5883-L03)

FCL — AO, Arquitectos Associados, S.A.

Certifico que, com início a folhas 40 do livro de notas 

para escrituras diversas n.° 990-A, do I.° Cartório Notarial 

da Comarca de Luanda, se encontra lavrada a escritura do 

teor seguinte: . r

Alteração parcial de pacto social.

No dia 11 de Fevereiro de 2015, no l.° Cartório Notarial 

de Luanda, perante mim, o Notário Licenciado Amorbe.lo 

Vinevala Paulino Sitôngua, compareceu como outor

gante: Dinamene Patrícia Borges da Silva, solteira, maior, 

Advogada^Estagiária, inscrita na Ordem dos Advogados 

de Angola com o. n.° 1808, natural de Luanda, com domi

cílio profissional Rua Francisco Sotto Mayor, Casa n.° 79, 

Bairro Azul, Luanda, portadora do Bilhete de Identidade 

n.° 000538511LA035, emitido, aos'5 de Novembro de 

2010, na qualidade de procuradora da sociedade «FCL-AO, 

..Arquitectos Associados, S.A.», com sede social sita na Rua 

Comandante Dack Doy, n.° 111, Bairro Azul, em Luanda, pes

soa colectiva n.° 5417003425, matriculada na Conservatória 

do Registo Comercial de Luanda, sob o n.° 475-07, com o 

capital social de Kz: 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos 

mil kwanzas).

Verifiquei a identidade da outorgante pelo mencionado 

documento de identificação e a qualidade em que intervém 

e a suficiência dos seus poderes para este acto, pelos docu

mentos no fim referidos. .

E por ela foi dito, na qualidade em que outorga: z- •

Que, em conformidade com o deliberado em reunião 

de Assembleia Geral datada de 5 de Junho de 2014, altera, 

a sede da sociedade que representa para o Edifício KN10, 

sito na Rua Kwamme Nkrumah, n.° 10, 8.° andàr, Maianga, 

Bairro Alvalade, Luanda.

Em consequência, é alterado o artigo 2.°, n.° 1 dos estatu

tos da sociedade, que passa a ter a seguinte redacção: .

■ ' ' ' DIÁRIO DA REPÚBL1CA

■ ~ - ■—

ARTIGO 2.°

1. A sociedade tem  a sua sede social Edifício 
KN10, sito na Rua Kwamme Nkrumah, n.° |Q 

8.° andar, Maianga, Bairro Alvalade, Luanda.

*

2. (...).

’ • . 3. (...). . :

Assim o disse e outorgou.

• Instruem este acto os seguintes documentos:

a) Certidão da Conservatória do Registo Comercia)
de Luanda.

b) Acta da Assembleia Geral da sociedade datada de

5 de Junho de 2014;

c) Procuração. - •. . ■ ;

A outorgante e na sua presença fiz em voz alta a leitura 
desta escritura e a explicação do seu conteúdo e a advertên

cia da obrigatoriedade do registo do acto no prazo de 90 dias.
Está conforme.

É certidão que fiz extrair e vai conforme o original.

1.° Cartório Notarial da Comarca de Luanda, em Luanda, 
aos 5 de Março de 2015. — A ajudante, Luzia Maria J. 

Quiteque Zamba. (15-5951-L01)

Cindigest Angola, Limitada

Certifico que, com início a folhas 52, do livro de notas 
para escrituras diversas n.° l-F, do Cartório Notarial da Loja 

dos Registos do Kilamba Kiaxi, se encontra lavrada a escri

tura do teor seguinte:

Cessão de quotas e alteração parcial do estatuto da socie
dade «Cindigest Angola, Limitada».

No dia 31 de Março de 2015, em Luanda e no Cartório 
Notarial da Loja de Registos do Kilamba Kiaxi, perante 
mim., Notário, Daniel Wassuco Calambo, compareceram 
como outorgantes:

Primeiro: — Fernando Augusto Moreira de Sousa, de 
nacionalidade portuguesa, natural de ST.a Cruz do Bispo 
Matos, titular da Autorização de Residência n.° OOO9387T0I, 

emitida aos 19 de Novembro de 2014, pelo Serviço de 
Migração e Estrangeiros, residente habituaimente em 

Luanda, Bairro da Corimba, Zona 3, Distrito Urbano 
da Samba, que outorga este acto, por via de procura
ção que li, achei conforme e arquivo, em representação de 

Osvaldo António Balanga Francisco, solteiro, maior, natu
ral de Ingombota, Província de Luanda, titular do Bilhete de 
Identidade n.° 000043164LA031, emitido aos 25 de Junho 
de 2013, pela Direcção Nacional de Identificação em Luanda, 
residente habituaimente em Luanda, Rua 11, Casa n.? 51-53, 

Zona 6, Bairro Cassenda, Distrito Urbano da Maianga;

Segundo: — Pedro Alexandre Moreira Mesquita de 

Sousa, de nacionalidade portuguesa, natural de Marrocos, 
titular da Autorização de Residência n.° 0008448TO1, emi

tida aos 25 de Setembro de 2014, pelo Serviço de Migração 
e Estrangeiros, residente habituaimente em Luanda, Bairroe 
Distrito Urbano da Maianga, Zona 6, que outorga este acto, 
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' por via de procuração que li, achei conforme e arquivo, em

- representação de Nelson da Silva Machado, solteiro, maior, 

natural do Luena, Província de Moxico, residente habitual

mente em Luanda, Largo Atlético, Casa n.? 2, Bairro dos 

Coqueiros, Distrito Urbano da Ingombota, titular do Bilhete 

de Identidade n.° Ò00574403M0036, emitido aos 2I de 

' Junho de 2011, pela Direcção Nacional de Identificação em 

« Luanda;

Verifiquei a identidade dos outorgantes pelo mencionado 

. documento a qualidade em que intervêm e a suficiência 

: dos seus poderes, verifiquei face à procuração notarial que 

adiante menciono e.arquivo.

E por eles foi dito:

Que os seus representados são actualmente os únicos 

sócios da sociedade comercial por quotas de responsabili- , 

r dade limitada denominada «Cindigest Angola, Limitada», 

com sede em Luanda, no Município da Ingombota, Bairro ■ 

Maculusso, Rua Comandante Kwenha, Casa n.° 225, rés-do-. 

-chão, titular do NIF n.° 5417064025, com o capital social de 

• Kz: 120.000,00 (cento e vinte mil kwanzas), sendo uma no 

vaior nominal de Kz: 108.000,00 (cento e oito mil kwanzas) 

pertencente ao sócio Osvaldo António Balanga Francisco, 

representado do primeiro outorgante e outra no valor nomi

nal de Kz: 12.000,00 (doze mil kwanzas) pertencente ao 

sócio Nelson da Silva Machado, representado do segundo 

outorgante. . v

Que, pela presente escritura, os seus representados 

cedem a totalidade das suas quotas que actualmente pos

suem na sociedade «Cindigest Angola, Limitada» aos seus 

representados ou seja, Osvaldo Àntónio Balanga Francisco 

cede a totalidade da sua quota, dividindo-a em duas partes, 

sendo uma no valor de Kz: 60.000,00 (sessenta mil kwan

zas) a favor de Fernando Augusto Moreira de Sousa, e outra 

no valor de Kz: 48.000,00 (quarenta e oito mil kwanzas) 

a favor de Pedro Alexandre Moreira Mesquita de Sousa e 

Nelson da Silva Machado cede a totalidade da sua quota no 

valor nominal de 12.000,00 (doze mil kwanzas) a favor de 

ú Pedro Alexandre Moreira Mesquita de Sousa.

Que, consequentemente, em razão da referida cessão de 

quotas se procede à alteração da 4.a (quarta) e 6.a (sexta) 

/ cláusula do estatuto da sociedade, mantendo-se inalterados 

r .' .
os demais artigos, passando os artigos alterados a comportar 

> a seguinte redacção:

./ . CLÁUSULA 4.“
• O capital social da sociedade é Kz: 120.000,00

- (cento e vinte mil kwanzas), inteiramente realizado 

em dinheiro e dividido em 2 (duas) quotas assim 

distribuídas:

Uma no valor nominal de Kz: 60.000,00 (ses-.. 

senta mil kwanzas), correspondente a 50% do

" capital social pertencente ao sócio Fernando 

Augusto Moreira de Sousa;

Uma quota no valor nominal de Kz: 60.000,00 

(sessenta mil kwanzas), correspondente a 50% do 

capital social, pertencente ao sócio Pedro Alexandre 

Moreira Mesquita de Sousa.

CLÁUSULA 6."

A gerência e administração da sociedade em 

todos os seus actos e contratos, em juízo e fora 

dele, activa e passivamente, serão exercidas pelos 

. . . \ sócios Fernando Augusto Moreira de Sousa e Pedro . 

Alexandre Moreira Mesquita de Sousa, que desde 

já são nomeados gerentes, bastando a assinatura de 

um sócio para obrigar validamente à sociedade. 

Finalmente disseram que, continuam válidas todas as 

cláusulas não alteradas por esta escritura.

. Assim o disseram e outorgaram 

Instruem este o acto: . •

a) Acta Avulsa n.° 37 da sociedade «Cindigest Angola,

Limitada», para inteira validade deste acto;

b) Certidão Comercial e o Diário da República, 111 Série

n.° 138 de 24 de Julho de 2009, da sociedade;

c) Escritura Pública de 22 de Junho de 2009;

d) Procura Irrevogável de 3 de Julho de 2009.

Em voz alta e na presença de ambos, fiz a leitura desta 

escritura a explicação do seu conteúdo e a advertência da 

obrigatoriedade do registo do.acto no prazo de noventa dias.

Imposto do selo: Kz: 2.025,00 (dois mil vinte e cinco 

kwanzas).

Está conforme. -

E certidão que fiz extrair e vai conforme o original. 

Cartório Notarial da Loja dos Registos do Kilamba Kiaxi, 

em Luanda, aos 31 de Março de 2015. — A 2.a ajudante, ile

gível. (15-5953-L01)

SECOMA — Engenharia, Construção e Prestação 

de Serviços, Limitada

Certifico que, por escritura de 5 de Fevereiro de 2015, 

no Sistema Integrado.Notarial deste Cartório, a cargo de 

António Napoleão, Licenciado em Direito e Notário do refe

rido Cartório, houve cessão de*quotas,  admissão de novos 

sócios, aumento do capital social e alteração parcial do pacto 

social na sociedade por quotas, denominada «SECOMA — 

Engenharia, Construção e Prestação de Serviços, Limitada», 

com sede social nesta*  Cidade do Lobito, no Bairro da 

Caponte, Rua Henrique Correia da Silva, Prédio n.° 42, rés- 

-do-chão, constituída por escritura de 29 de Agosto de 2013, 

lavrada e exarada no Sistema Integrado Notarial deste 

Cartório, com o capital social de Kz: 100.000,00, dividido 

e representado por cinco quotas, sendo três quotas iguais no 

valor nominal de Kz: 27.000,00 cada uma, pertencentes 

aos sócios Abel de Jesus Matias de Morais, Flávio Edson 

Dumbo Seminelo e Bênção Conde Quissungo, uma quota 

no valor nominal de Kz: 10.000,00, pertencente, à sócia 

Grupo Bendel, Limitada e uma quota no valor nominal 

de Kz: 9.000,00, pertencente ao sócio Waldemir de Jesus 

Carlos.
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quotas iguais nó valor nominal de Kz: 45.000,00 cada uma, 

pertencentes aos sócios Grupo Bendel, Limitada e Waldemir 

de Jesus Carlos.

Que, os sócios Ivy Paula Carneiro Pinto, Carlos Femando 

Inácio Agostinho, Esperança Ntula Quissungo, Tamara 

Alexandra Pacheco de Oliveira, Grupo Bendel, Limitada e 

Waldemir de Jesus Carlos, unificam as suas novas quotas 

com as anteriores quotas, perfazendo para cada um deles 

uma única quota, sendo quatro quotas iguais no valor nomi

nal de Kz: 225.000,00 cada Uma, pertencentes aos sócios 

Ivy«Paula Carneiro Pinto, Carlos Femando Inácio Agostinho, 

Esperança Ntula Quissungo e Tamara Alexandra Pacheco de 

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

cada uma, pertencentes aos sócios Grupo Bendel, Limitada e 

Waldemir de Jesus Carlos.

Que, em consequência do sucedido, depois do aumento 

do capital social ter dado entrada na Caixa Social, são altera

das as redacções dos artigos 4.° e 7.° do pacto social, dando 

aos mesmos as seguintes novas redacções:

ARTIGO 4?
O capital social integralmente realizado em 

dinheiro, é no montante de Kz: 1.000.000,00, divi

dido e representado por seis quotas, sendo quatro 

quotas iguais no valor nominal de Kz: 225.000,00 

cada uma, pertencentes aos sócios Ivy Paula 

Carneiro Pinto, Carlos Fernando Inácio Agostinho, 

.Esperança Ntula Quissungo e Tamara Alexandra 

. .. Pacheco de Oliveira e duas quotas iguais no valor 

' nominal de Kz: 50.000,00 càda uma, pertencentes 

aos sócios Grupo Bendel, Limitada e Waldemir de 

Jesus Carlos.

ARTIGO 7.°
A gerência e representação da sociedade, em 

todos os seus actos e contratos, em juízo e fora 

dele, activa e passivamente, incumbe aos sócios 

Ivy Paula Carneiro Pinto, Carlos Fernando Inácio 

Agostinho, Esperança Ntula Quissungo e Tamara 

Alexandra Pacheco de Oliveira, que desde já ficam 

nomeados gerentes com dispensa de caução, sendo 

necessárias duas assinaturas de qualquer dos geren

tes para obrigar validade da sociedade.

1. Fica vedado aos gerentes obrigar a socie

dade em actos e contractos estranhos aos negócios 

sociais, tais como letras de favor, fianças, avales ou. 

documentos semelhantes.

Que, em tudo o mais não alterado e feitas as necessá

rias adaptações, vigora na íntegra o pacto social pelo qual a 

sociedade se vem regendo.

Está conforme.

Cartóri.o Notarial da Comarca do Lobito, aos 20 de Março 

de 2015. — O Ajudante Principal de Notário, Abraão Belo 
Cassinda Paulo. (S 5-5985-L10)

Que, de conformidade com a Acta Avulsa n.° 1/2014, 

de 24 de Novembro, da reunião da Assembleia Geral de 

Sócios, realizada na sua sede social, que para os devidos 

efeitos me foi apresentada e arquivo neste Cartório Notarial, 

pela presente escritura, os sócios admitem para a socie

dade Ivy Paula Carneiro Pinto, Carlos Fernando Inácio 

Agostinho, Esperança Ntuja Quissungo e Tamara Alexandra 

/ Pacheco de Oliveira como novos sócios e, por esta escritura, 

os sócios Abel de Jesus Matias de Morais, Flávio Edson 

Dumbo Seminelo e Bênção Conde Quissungo, cedem na 

totalidade as suas quotas no valor nominal de Kz: 27.000,00, 

que cada um deles detém rja sociedade a favor dos sócios 

Ivy Paula Carneiro Pinto, Carlos Femando Inácio Agostinho 

e Esperança Ntula Quissungo e os sócios Grupo Bendel, 

Limitada e Waldemir de Jesus Carlos, dividem as suas quo

tas no valor nominal de Kz: 10.000,00 e Kz: 9.000,00, 

que cada um detém na sociedade em duas, sendo uma no 

valor nominal de Kz: 5.000,00 e outra no valor nominal 

de Kz: 4.000,00, que cedem à sócia Tamara Alexandra 

Pacheco de Oliveira, ficando cada um deles com um 

quota no valor nominal de Kz: 5.000,00 com reserva 

para si.

E os sócios Ivy Paula Carneiro Pinto, Carlos Fernando 

Inácio Agostinho e Esperança Ntula Quissungo, aceitam 

e agradecem a cessão que lhes foram feitas nos termos : 

exarados, e dividem as suas quotas no valor nominal de 

Kz: 27.000,00, que cada um deles detém na sociedade em 

duas, sendo uma no valor nominal de Kz: 4.500,00 cada uma, 

que cedem à sócia Tamara Alexandra Pacheco de Oliveira, 

ficando cada um deles com uma quota no valor nominal de 

Kz: 22.500,00 cad^ uma, com reserva para si.

Que, esta cessão é feita livre de quaisquer ónus, encargos 

e responsabilidade de qualquer tipo pelos mesmos valores.

Que, deste modo, os sócios Abel de Jesus Matias de 

Morais, Flávio Edson Dumbo Seminelo e Bênção Conde 

Quissungo, se apartam definitivamente da sociedade, nada 

mais tendo dela a haver pelo que renunciam também a 

gerência. . ,

Que, a sócia Tamara Alexandra Pacheco de Oliveira, 

aceita e agradece a cessão que lhe foi feita nos termos exara

dos e unifica as suas quotas no valor nominal de Kz: 5.000,00, 

Kz: 4.000,00, Kz: 4.500,00, Kz: 4.500,00 e Kz: 4.500,00 per-, 

fazendo uma única quota no valor nominal de Kz: 22.500,00.

E, verificando-se que as quotas dos sócios Grupo Bendel, 

Limitada e Waldemir de Jesus Carlos não atingem o valor 

mínimo exigível por Lei, nos termos do n.° 3 do artigo 241.° 

da Lei das Sociedades Comerciais, pela presente escritura, 

os sócios por unanimidade aumentam o capital social de 

Kz: 100.000,00 para Kz: 1.000.000,00, sendo o aumento no 

valor de Kz: 900.000,00, subscrito pelos sócios por 6 quotas, 

sendo 4 quotas iguais no valor nominal de Kz: 202.500,00 A 

cada uma, pertencentes aos sócios Ivy Paula Carneiro. 

Pinto, Carlos Fernando Inácio Agostinho, Esperança Ntula 

Quissungo e Tamara Alexandra Pacheco de Oliveira é 2 .
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de rádio, tv e jornal, electrpmecânica, segurança privada-, . 

lavandaria, jardinagem, moagem, venda de bens móveis e 

imóveis, gestão e promoção de eventos, consultoria, trata

mento de documentos diversos, marketing, concessionário 

de combustível e seus derivados de petróleo, importação • 

e exportação; podendo ainda dedicar-se à outros ramos de 

comércio ou indústria em que os sócios acordem, cujo exer- . 

cicio privado seja permitido por lei.

' ARTIGO 4.°
Ò Capital social é de Kz: 1.000.000,00 (um milhão de 

kwanzas), integralmente realizado em dinheiro, dividido 

e representado por cinco quotas de igual valor nominal de 

Kz: 200.000,00 (duzentos mil kwanzas), pertencentes aos 

sócios Lúcio Gonçalvel Amaral, Maria Arminda Mendonça 

Amaral, Márcio Deomilson Mendonça Amaral, Samantha 

Nadiesda Mendonça Amaral e Clelia Patrícia Mendonça 

Amaral,respectivamente.' ■ '

ARTIGO 5.° '
O capital social poderá ser aumentado por deliberação 

dos sócios sempre que se revele necessário aos interesses 

da sociedade. ’ ■ ■ '

f ARTIGO 6.°
Não serão .exigidos prestações suplementares de capital, 

mas os sócios poderão fazer à sociedade, os suprimentos que 

ela carecer, mediante os juros e condições a acordar.

• ’ ARTIGO 7.°
- A gerência e a administração da sociedade, em todos os 

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

vamehte, incumbe ao sócio Márcio Deomilson Mendonça 

Amaral, que desde já fica nomeado gerente com dispensa de 

caução, bastando a sua assinatura para obrigar validamente 

a sociedade. '

1.0 sócio-gerente poderá delegar noutro sócio ou em 

pessoas estranhas à sociedade todos ou 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 tais como letras de 

favor, fianças, abonações ou actos semelhantes.

ARTIGO 8.°
À cessão de quotas é livre, mas quando feita a estranhos 

fica dependente do consentimento da sociedade à qual é 

sempre reservado o direito de preferência na aquisição, defe

rida ao sócio se aquele dele não quiser fazer uso.

ARTIGO 9.° ■
Os lucros líquidos apurados, depois de deduzidas as 

percentagens legais, criadas as reservas ou outros fundos 

especiais criados em Assembleia Geral, serão distribuídos 

pelos sócios, na proporção das suas quotas, bem como as 

perdas se as houver.

ARTIGO 10.° •
As Assembleias Gerais serão convocadas, quando a lei 

não prescreva outras formalidades, por meio de carta regis

tadas, dirigidas aos sócios com quinze dias de antecedência.

SALASSA— Investimentos, Limitada

Certifico que por escritura de 16 Julho de 2014, lavrada 

com início de folhas 43, verso, a 45, verso, do livro de 

notas para escrituras diversas, n.° 3-A, deste Cartório, a. 

cargo'da Notária, Augusta Kandeia; foi entre Clelia Patrícia . 

Mendonça Amaral, solteira, maior, natural do Kilamba 

Kiaxi, Província de Luanda, residente habitualmente em 

Luanda, casa sem número, Bairro Viana; Lúcio Gonçalves 

Amaral, casado com Maria Arminda Mendonça Amaral, 

sob o regime de comunhão de bens adquiridos, natural do 

Bailundo, Província do Huambo, residente habitualmente . 

em Luanda, Rua Che Guevara, casa sem número, Bairro 

Viana; Maria Arminda Mendonça Amaral, casado com 

Lúcio Gonçalves Amaral, sob o regime de comunhão de 

bens adquiridos, natural de Benguela, residente habitual

mente em Luanda, casa sem número, Bairro Viana; Márcio 

Deomilson Mendonça Amaral, casado com Helga Cláudia 

Teixeira Neves Amaral, sob o. regime de comunhão de bens 

adquiridos, natural de Benguela, residente habitualmente 

em Luanda, Rua Ernesto Che Guevara, casa sem número, 

Viana; Samantha Nadiesda Mendonça Amaral; solteira, 

maior, natural do Saurimo, Província da Lunda-Sul, residente 

habitual mente em Luanda, Rua Nicolau Spencer, n.° 43, 

Bairro Maculusso, Viana;

Que se regerá pelas cláusulas e condições constantes nos 

artigos seguintes:

ARTIGO l.°
A sociedade adopta a denominação de «SALASSA —' 

Investimentos, Limitada», com sede em Benguela, casa, 

sem número, Bairro Miramar, Zona B, podendo abrir.filiais, 

sucursais, agências, delegações ou outras formas de repre

sentação dentro ou fora do território nacional, com a vontade 

dos sócios e desde que a lei o permita.

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

seu início a partir da data da presente escritura.

ARTIGO 3.°
O objecto da sociedade consiste na construção civil, 

obras públicas e sua fiscalização, fábrica de blocos e seus 

derivados, comércio geral; .a grosso.e a retalho, panificação 

e seus derivados, operações de sistemas informáticos e TCI, 

telecomunicações, educação, ensino e formação profissional, 

desporto e.cultura, actividade piscatória e sua comercializa

ção, venda de viaturas e seus acessórios, serviços de táxi, 

rent-a-car, transportes de passageiros e mercadorias, camio

nagem, oficina, mecânica-auto, actividade de prestação de 

serviços, agricultura, pecuária, indústria, hotelaria e turismo, 

urbanização, restauração, drenagem, saneamento básico1 e 

ambiental, terraplanagem, prospecção, exploração mineira e. 

florestal, ferragens, carpintaria e serralharia, loja, boutique 

de moda, salão de beleza, perfumaria, ourivesaria, venda de 

produtos de beleza e farmacêuticos, venda de equipamentos 

médicos, laboratório clínico, saúde, artesanato, barbearia, 

infantário, estudo de viabilidade económica, contabilidade 

geral, geladaria, clube, casa de câmbio, transitário, estação
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- Se qualquer um deles estiver ausente da sede social, a con

vocação deverá ser feita com a dilatação suficiente para ele 

poder comparecer.

ARTIGO 11.®
. ' O ano social coincide com o ano civil e o balanço será 

dado com referência a 31 de Dezembro de cada ano, devendo 

encerrá-lo até 31 de Março do ano imediato.

ARTIGO 12.®
A sociedade não se dissolve por morte, interdição ou ina- 

bilitação de qualquer dos sócios, continuando com os sócios 

sobrevivos, ou com os representantes ou herdeiros do sócio 

falecido. Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e hos 

demais casos previstos na lei, todos os sócios serão liquida

tários, a liquidação e partilha dos bens sociais procederão 

como por eles ficar acordado. 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.

ARTIGO 13.®'
./Para todas as questões emergentes deste contrato, quer 

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

Benguela, com expressa renúncia a qualquer outro. .

ARTIGO 14.®
No omisso regularão as deliberações sociais da Lei n.° 1/04, 

de 13 de Fevereiro, Lei das Sociedades Comerciais, e demais 

legislações em yigor na Repúbl ica de Angola. ,' .

Está conforme..

Cartório Notarial da Comarca de Benguela, no SIAC, 

aos 24 de Julho de 2014. — O Notário-Adjunto, Àlbertino 
Morais Alberto António. . • > (15-5989-L10)

Silvespalanca, Limitada

Certifico que, por escritura de 13 de Abril de 2015, 

lavrada com início a folhas 83, do livro de notas para escri

turas divérsas n.° 22-B, do Cartório Notarial do Guiché 

Único da Empresa — ANIFIL, a cargo do.Notário, Lúcio 

Alberto Pires da Costa, Licenciado em Direito, perante mim, 

Domingos Catenda, l .° Ajudante do Notário no referido 

Cartório, foi constituída entre:

Primeiro: — Bernardo Raimundo Silvestre, solteiro, 

maior, natural da Quibala, Província do Kwanza-Sul, resi

dente habituaimente em Luanda, no Distrito Urbano da 

Ingombota, Bairro Maculusso, Rua Comandante Che- 

Guevara, n.° 95, rés-do-chão, que outorga neste acto por 

si individualmente e como representante legal do seu filho 

menor, consigo convivente de nome, Rafael Quindalà 

Silvestre, de 9 anos de idade, natural do Distrito Urbano dà 

Ingombota, Província de Luanda;

Segundo: — Faustína Cecília Palanca, solteira, maior, 

natural da Quibala, Província do Kwanza-Sul, residente 

habituaimente em Luanda, no Distrito Urbano da Ingombota, 

Bairro Maculusso, Casa n.° 95;

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, aos 13 de Abril de 2015. — O ajudante, ilegível,

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 

SILVESPALANCA, LIMITADA

ARTIGO 1.®
A sociedade adopta a denominação de «Silvespalanca, 

Limitada», com sede social na Província e Município de 

Luanda, Distrito Urbano da Ingombota, Bairro Maculusso, 

Rua Comandante Che Guevara, Edifício n.° 9.5, rés-do-chão, 

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 construção civil 

e obras públicas, prestação de serviços, comércio geral, a 

grosso e a retalho, hotelaria e turismo e similares, indús

tria, agro-pecuária, pesca, informática, telecomunicações, 

publicidade, exploração mineira e florestal, comerciali

zação 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, reparação de veículos automóveis, con

cessionária de material e peças separadas de transporte, 

fabricação de blocos e vigotas, comercialização de combus

tíveis e lubrificantes, exploração de bombas de combustíveis 

e estação de serviço, comercialização de medicamentos, 

material cirúrgico, gastável e hospitalar, produtos químicos 

e farmacêuticos, centro médico, clínica, perfumaria, plas- 

tificáção de documentos, venda de material de escritório e 

escolar, decorações, serigrafia, padaria, geladaria, pastelaria, 

boutique^ representações, .impressões, salão de cabeleireiro, 

agência de viagens, promoção e mediação imobiliária, rela

ções públicas, representações comerciais e industriais, 

venda de gás de cozinha, desporto e recreação, vídeo clube, 

discoteca, realizações de actividades culturais e despor

tivas, 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 ou indústria em 

que os sócios acordem e seja permitido por lei.
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' ARTIGO 4.°
O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), 

integralmente realizado em dinheiro, dividido e representado 

por 3 (três) quotas, sendo 1 (uma) quota no valor nominal de 

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

Bernardo Raimundo Silvestre, outra quota no valor nominal 

de Kz: 30.000,00 (trinta mil kwanzas), pertencente à sócia 

Faustina Cecília Palanca, e outra quota no valor nominal 

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

Rafael Quindala Silvestre, 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, èm todos os 

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

vamente, incumbem ao sócio Bemardo Raimundo Silvestre, 

que fica desde já nomeado gerente, bastando a sua assina

tura, 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.

ARTIGO 7.°
A Assembleia Geral será convpcada por simples cartas 

registadas, dirigidas aos sócios com pelo menos 30 (trinta) 

dias de antecedência, isto quando a lei não prescreva forma-, 

lidades 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.

ARTIGO9.°
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-ão como acordarem. Na 

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

social licitado em globo com obrigação do pagarriento do 

passivo e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em 

igualdade de condições.

ARTIGOli;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 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- 

sjções da Lei.n.0 1/04, de 13 de Fevereiro, que é a Lei das 

Sociedades Comerciais, e demais legislação aplicável.

• . ' (15-6090-L03)

Yousco Miranda, Limitada

Certifico que, por escritura de 13 de Abril de 2013, 

lavrada com início a folhas 79, do livro de notas para escri

turas diversas n.° 22-B, do Cartório Notarial do Guiché 

Único da Empresa — ANIFIL, a cargo do Notário, Lúcio 

Alberto Pires da Costa, Licenciado em Direito, perante mim, 

Domingos Catenda, l.° Ajudante do Notário no referido 

Cartório, foi constituída entre:

Primeiro: — Ali Abdul Kader Youssef, solteiro, maior, 

natural deTyr, de nacionalidade palestiniana, residente habi

tualmente em Luanda, no Distrito Urbano da Samba, Bairro 

Morro Bento, Vila da Eco-Campo;

. Segundo:—José António Soares Miranda, solteiro, maior, 

natural do Lubango, Província da Huíla, residente habi

tualmente em Luanda, no Distrito Urbano do Sambizanga, 

Bairro Comandante Valódia, Rua Senado da Câmara, 

n.°9-A, Zona 10; ’

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, 13 de Abril de 2015. — O ajudante, ilegível.

. ESTATUTOS DA SOCIEDADE 

YOUSCO MIRANDA, LIMITADA

' ARTIGO L°
A sociedade adopta a denominação de «Yousco Miranda, 

Limitada», com sede social na Província de Luanda, 

Município de Icolo e Bengo, Bairro de Catete, na Estrada 

Nacional n.° 100, Catete/Cabala, s/n.°, (Junto à Cerâmica de 

Catete), 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. • .
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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 semelhantes.
ARTIGO 7.°A Assembleia Geral será convocada por simples cartas registadas, dirigidas aos sócios com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência, isto quandó 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 percentagem para fundos ou destinos especiais criados em Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na proporção das suas quotas, e em igual proporção serão suportadas as perdas se as houver.
ARTIGO 9.°A sociedade qão 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-ãò 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.
ARTIGO 11.°A sociedade reserva-se o direito de amortizar a quota de qualquer sócio, quando sobre, el,a 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 renuncia 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 disposições da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, que é.a Lei das Sociedades Comerciais, e demais legislação aplicável.

(15-6091-L03)
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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 a indústria, comércio geral, a grosso e a retalho, prestação de serviços, hotelaria e turismo e similares, agro-pecuária, pesca, informática, telecomunicações, publicidade, construção civil e obras públicas, 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, reparação de veículos automóveis, concessionária de material e peças separadas de transporte, fabricação de blocos e,vigotas, comercialização de combustíveis e lubrificantes, exploração de Rombas de combustíveis • e estação de serviço, comercialização de 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, padaria, geladaria, pastelaria, boutique, representações, impressões, salão de cabeleireiro, . agência de viagens, promoção e mediação imobiliária, relações públicas, representações comerciais e industriais, venda de gás de cozinha, desporto e recreação, vídeo clube, discoteca, 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, jardinagem, limpeza, desinfestação, fabricação e venda de gelo, cyber café, electricidade, importação e exportação, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo do comércio ou indústria em que os sócios acordem e seja permitido porJ ei.
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, sendo 1 (Uma) quota no valor nominal de Kz: 80.000,00 (oitenta mil kwanzas), pertencente ao sócio Ali Abdul Kader Youssef e outra quota no valor nominal de Kz: 20.000,00 (vinte mil kwanzas), pertencente ao sócio José António Soares Miranda, 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.° Z1. A gerência e administração da sociedade, em todos-bs seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passivamente, incumbem ao sócio Ali Abdul Kader Youssef, que fica desde já nomeado gerente, bastando a sua assinatura, para obrigar validamente a sociedade.
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Zumba Issenguele (SU), Limitada

• Leandra Augusto Surnbo de Almeida Gomes, Licenciada 

em Direito, Conservadora de 3.a Classe da Conservatória do 

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

daEmpresa— ANIFIL.

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre

sentada sob o n.° 12, do livro-diário de 14 de Abril do 

corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.

Certifico que Francisco Zumba Issenguele, casado com 

Marta António Marcos Issenguele, sob o regime de comu

nhão de .adquiridos, residente em Luanda, Município e 

Bairro do Cazenga, s/n.°, constituiu uma sociedade uni

pessoal por quotas denominada, «Zumba Issenguele (SU), 

Limitada», registada sob o n.° 398/15, que se vai reger nos 

termos constantes dos artigos seguinte.

Está conforme.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 2.a Secção 

doGuiché Único da Empresa — ANIFIL, em Luanda, 14 

dé Abri I de 2015. — O Aj udante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE .

ZUMBA ISSENGUELE (SU), LIMITADA

ARTIGO L° 
(Denominação c sede)

Asociedadeadoptaadenominação de «Zumba Issenguele 

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

Município de Cacuaco, Bairro Nova Urbanização, na Via 

Expresso, s/n.° (Próximo ao Instituto Superior Kangonjo), 

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 

do respectivo registo.

ARTIGO 3.° 
(Objecto)

A sociedade tem como objecto social a panificação e 

pastelaria, serviços sociais, salão de beleza, colégio, creche, 

educação e cultura, escola de condução, ensino, prestação 

de serviços, comércio geral, a grosso e a retalho, constru

ção civil e obras públicas, representação de firmas e de 

marcas, hotelaria e turismo, indústria, pescas, informática, 

telecomunicações, fiscalização de obras, saneamento básico, 

promoção imobiliária, modas e confecções, transporte, marí

timo, aéreo e terrestre de passageiros ou de mercadorias, 

camionagem, transitários, oficina auto, assistência técnica, 

comercialização de petróleo e lubrificantes, exploração de 

bombas de combustíveis, farmácia, centro médico, perfuma

ria, agenciamento de viagens, relações públicas, exploração 

de parques de diversões, realização de espectáculos cultu

rais, recreativos e desportivos, exploração mineira, estação 

de serviços, representações comerciais, .venda de alumínio, 

segurança de bens patrimoniais, importação e exportação,

podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo do comér

cio ou. indústria em que o sócio acorde 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 

1 (uma) quòta no valor nominal de Kz: 100.000,00 (cem 

mil kwanzas), pertencente ao sócio-único Francisco Zumba 

Issenguele. ' • .

' ARTIGO 5.° \
(Cessão dc quotas) '

A cessão da quota implica a saída do sócio cedente ou a 

transformação da. mesma em sociedade pl uri pessoal. .

ARTIGO 6?
(Gerência) '

I .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-único Francisco Zumba. 

Issenguele, bastando a sua assinatura para obrigar valida

mente 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.

3.0 sócio-único poderá nomear pessoa estranha à socie- - 

dade para assumir asTunçÕes de gerência.

ARTIGO 7.®
(Decisões)

As decisões do sócio único 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.° • -
v (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, devèndo estes nomear um que a todos represente, 

enquanto a quota se mantiver indivisà.

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.

ARTIGOli.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, n.° 1/04, de 13 de Fevereiro.

(15-6092-L03)
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C. F. T., Limitada

Certifico que do livro de notas para escrituras diversas 

n.° 1, lavrada de folhas 31, do Cartório Notarial do SIAC da 

Lunda-Sul,.em Saurimo, se.encontra lavrada a escritura do 

seguinte teor:

Sociedade por quotas de responsabilidade limitada sob a 

denominação de «C. F. T., Limitada» com sede em Saurimo.

No dia 23 de Janeiro de 2014, nesta Cidade do Saurimo 

e no Cartório Notarial da Lunda-Sul, SIAC, perante mim, 

Gregório Alves da Ressurreição Deque, Licenciado em 

Direito, Notário-Adjunto do referido Cartório comparece

ram como outorgantes:

Primeiro: — Carlos Mu longa Uaiva, solteiro, maior, natural • 

do Muconda, Província da Lunda-Sul, residente habituaimente 

, em Saurimo no Bairro Verde, Rua da Engenharia, casa sèm 

número, portador do Bilhete de Identidade n.° 000880091LS037, 

emitido, aos 3 de Fevereiro de 2010, pela Direcção Nacional de 

Identificação Civil e Criminal de Luanda;

Segundo: — Ferreira Muatxinguês, solteiro, maior, 

natural da Muconda, Província da Lunda-Sul e residente habi

tualmente em Saurimo no Bairro Sassamba, Casa n.° 2, Zona 

- A, portador do Bilhete de Identidade n.° 000867489LS033, 

emitido aos 22 de Abril de 2013, pela Direcção Nacional de 

Identificação Civil e Criminal de Luandá;

Terceiro: — Francisco Toni, solteiro, maior, natural 

• do Saurimo, Província da Lunda-Sul e residente habitual

mente em Saurimo no Bairro Txizainga, cása sem número, 

portador do Bilhete de Identidade n.° 004697294LS045, 

emitido, aos 11 de Março de 2010, pela Direcção Nacional 

de Identificação Civil de Criminal de Luanda;

Verifiquei a.identidade dos outorgantes pela exibição dos 

referidos bilhetes de identidade.

E por eles foi dito:

Que pela presente escritura, constituem entre eles uma 

sociedade comercial por quotas de responsabilidade limi

tada, 'sob a denominação de «C.F.T, Limitada», com sede 

social nesta Cidade do Saurimo no Bairro Txizainga, 

com o capital social de Kz: 120.000,00 (cento e vinte mil 

kwanzas), integralmente realizado em dinheiro, dividido e 

representado por 3 (três) quotas de igual valor nominal de .

. Kz: 40.000,00 (quarenta mil kwanzas) cada uma, pertencen

tes aos sócios Carlos Muíonga Uaiva, Ferreira Muatxinguês 

e Francisco Toni. . z

Que a sociedade tem por objecto social o previsto 

no artigo 3.° do seu estatuto, e reger-se-á pelos artigos 

constantes do mesmo estatuto, que é um documento com

plementar, elaborado nos termos dõ n.° 2, do artigo 55.° da 

Lei da Simplificação e Modernização dos Registos Predial, 

Comercial e Serviço Notarial, que fica a fazer parte inte

grante desta escritura, cujo conteúdo, eles outorgantes, 

declaram ter pleno conhecimento, pelo que fica dispensada 

a sua leitura.

Assim o outorgaram. •

• Arquivo:

á) Documento complementar a que atrás se faz alu- 

são;

b) Certificado de admissibilidade, emitido pelo 

Ficheiro Central de Denominações Sociais, em 

Luanda, aos 14/1/2014.

Esta escritura foi*  lida aos outorgantes e aos mesmos 

explicado o seu conteúdo, bem como a advertência da obri

gatoriedade do. registo deste acto, no prazo de 90 dias a 

contar de hoje.

. Assinatura: Carlos Mulonga Uaiva, Ferreira Muatxinguês 

e Francisco Toni.

Imposto de selo no montante de Kz: 240,00.

É certidão que fiz extrair e vai conforme o original a que 

me reporto. - 1

Cartório Notarial da Lunda-Sul — SIAC, em Saurimo, 

aos 23 de Janeiro de 2014. — O Notário-Adjunto, Gregório 
Alves da Ressureição Deque.

ESTATUTO DA SOCIEDADE 

COMERCIAL C. F. T., LIMITADA

’ l-°

A sociedade adoptada denomina-se sociedade comercial 

' «C. F. T., Limitada» e tem a sua sede na Cidade do Saurimo, 

no Bairro Chizainga 2, Província da. Lunda-Sul, podendo 

estabelecer por deliberação da Assembleia Geral, agências, 

sucursais, delegações ou qualquer outra forma de represen

tação onde for mais conveniente aos interesses sociais. ■

. . ‘ . ’2-°

A sua duração é por tempo indeterminado, contando o 

seu início para efeitos legais a partir da data da. presente 

escritura.

3.°

O seu objecto social è o exercício de comércio geral, por 

grosso e a retalho, construção civil e obras públicas, fiscali

zação de obras, indústria, agro-pecuária, educação, relações 

públicas, transportes, tecnologia de informação e comunica

ções, venda de mobiliários, hotelaria e turismo, rent-a-car, 
promoção de eventos desportivos, creche, venda de materiais 

desportivos e escolar, e comercialização de combustíveise 

lubrificantes, oficina auto, boutique, imobiliários, venda de 

material de construção, pastelaria, geladaria, prestação de 

serviços, importação e exportação, podendo ainda dedicar- 

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

os sócios acordem e que seja permitido por lei.

”, * ’ 4.° ' ;

O capital social é de Kz: 120.000,00 (cento e vinte mil 

kwanzas), integralmente realizado em dinheiro, dividido e repre-
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sentada por 3 (três) quotas de igual valor nominal de 40.000,00 

(quarenta mil kwanzas) cada uma, pertencentes aos sócios Carlos 

Mulonga Uaiva, Ferreira Muatxingueji e Francisco Toni. '

§Único: — No exercício da sua actividade, poderá asso- 

ciar-sp a quaisquer pessoas singulares ou ainda colectivas ou • 

ainda a qualquer agrupamento de empresas.

5. ° ' - .

Não serão exigíveis prestações suplementares de capital 

mas os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de 

que ela necessitar, mediante os juros e nas condições que' 

estipularem.

6. °

Acessão de quotas é livre entre os sócios, porém, quando 

feita a estranhos; fica dependente do consentimento da 

sociedade, à qual é sempre reservado o direito de preferên

cia, deferido aos sócios, se aquela dele não quiser usar.

‘ . 7-° ■ .

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

seus actos e contrato, em juízo e fora dele, activa e posi- 

tivameníe, será exercida pelo sócio Carlos Mulonga Uaiva 

que desde já fica nomeado gerente, bastando-a sua assinatura 

para obrigar validamente a sociedade.

2.0 gerente poderá delegar em outros sócios ou em pes

soa estranha à sociedade mediante procuração, todos ou 

parte dos seus poderes de gerência, conferindo para o efeito 

o respectivo mandato em nome da sociedade.

3. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos 

e contractos estranhos aos negócios sociais, tais como letras 

de favor, finanças, abonações ou documentos semelhantes.

As Assembleias Gerais, quando a lei não indique outra 

forma, serão convocadas por carta, com pelo menos 15 (quinze) 

dias de antecedência.

9.° '

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per

centagem de 5% (cinco por cento) para o fundo de reserva 

legal quando devida e quaisquer outras percentagens para 

os fundos ou destinos, criado em Assembleia Geral, serão . 

distribuídos pelos sócios na proporção das suas quotas e em 

igual proporção serão suportados os prejuízos se os houver.

• . 10.°

A sociedade não se.dissolverá por morte ou interdição de 

qualquer dos sócios, continuando com sobrevivos ou capa

zes e com os herdeiros ou representantes do sócio falecido 

ou interdito, devendo estes nomear um que a todo o repre

sente, enquanto a quota estiver indivisa...

11.°   -*

Dissolvendo-se a sociedade por acordo dos sócios ou 

nos demais casos legais, todos eles serão liquidatários e a 

liquidação e partilha procederão como 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.

12.°  ‘ -

No omisso, regularão as deliberações sociais as disposi

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

Comerciais.

1 (I5-6125-L16)

HAICELAND—Comércio e Serviços, Limitada .

Certifico que, com início a folhas 52, do livro de notas 

para escrituras diversas n.° 991-A, do l.° Cartório Notarial 

da Comarca de Luanda, se encontra lavrada a escritura do 

teor seguinte:

Cessão de quotas e alteração parcial do pacto social da 

«HAICELAND — Comércio e Serviços, Limitada».

No dia 17 de Março de 2015, na Cidade de Luanda e no 

1.° Cartório Notarial, perante mim, Licenciado em Direito, 

Amorbelo Vinevala Paulino Sitôngua, seu respectivo 

Notário, compareceram como outorgantes:

Primeiro: Walter Manuel Dias Soares, solteiro,

maior, natural do Lobito, titular do Bilhete de Identidade 

n.° 003999507BA038, emitido pela Direcção Nacional de 

Identificação, em 20 de Outubro de 2011, residente na Rua 

Eça de Queiroz, Casa n.° 2, no Bairro Alvalade, na Maianga, 

em Luanda, que outorga em nome próprio e na qualidade - 

de procurador, em nome e em representação da sociedade 

«THERMOCLIMA — Engenharia*  Térmica, Limitada», 

sociedade comercial por quotas, com sede social sita na 

Rua Amílcar Cabral, n.° 211, Edifício Irca, 3.° andar, no 

Município de Ingombota, na Cidade e Província de Luanda, 

com o capital social, integralmente subscrito e realizado, 

de Kz: 800.000,00 (oitocentos mil kwanzas), matriculada 

na Conservatória do Registo Comercial de Luanda, sob o 

n.° 470/2007,- titular do Número de Identificação Fiscal 

5401160658; ‘ -. •*

Segundo: Ivan Carlos Gomes da Conceição

Silva, solteiro, maiòr, natural de Moçambique, titular do 

Passaporte n.°.M612582, emitido pelas autoridades compe

tentes portuguesas, a 14 de Maio de 2013 e válido até 14 

de Maio de 2018, e titular da Autorização de Residência 

n.° 0006998T03, emitida pelo SME, a 9 de Junho de 2014 

e válida até 9 de Junho de 2015, residente na Rua Eça de 

Queirós, n.° 27, Distrito Urbano da Maianga, na Cidade e 

Província de Luanda; *

• Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição 

dos seus documentos de identificação pessoal, as invocadas 

qualidades e poderes para a presente escritura, em face dos 

. documentos que adiante menciono e arquivo.
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< E pelo primeiro outorgante foi dito:

Que ele Walter Manuel Dias Soares e a sua represen

tada «THERMOCLIMA— Engenharia Térmica, Limitada» 

são os únicos e actuais sócios e detentores da totalidade do 

capital social da sociedade «HÁICELAND — Comércio 

e Serviços, Limitada», comercial por quotas, com sede 

social Sita em Luanda, no Distrito Urbano da Samba, Bairro 

Talatona, Lote Cs 1, Projecto Luanda Sul, com o capital social, 

integralmente subscrito e realizado; de Kz: 10.000.000,00 

(dez milhões de kwanzas), devidamente matriculada na 

Conservatória de Registo Comercial de Luanda - 2.a Secção 

do Guiché Único, sob o n.° 550-13/130221 e titular do 

Número de Identificação Fiscal 5417198773 (adiante 

designada apenas por «Sociedade») com o capital social 

de Kz: 10.000.000,00 (dez milhões de kwanzas), integral

mente subscrito e realizado, distribuído por duas (2) quotas, 

uma no valor nominal de Kz: 500.000,00(quinhentos mil 

kwanzas), detida pelo primeiro outorgante, e outra, no valor 

nominal de Kz: 9.500.000,00 (nove milhões e quinhentos 

mil kwanzas), detida pela sua representada acima referida, 

. conforme verifiquei em face dos documentos societários da 

acima referida Sociedade, que adiante se arquivam;

Pelo primeiro outorgante foi igualmente dito: que, 

pelo presente instrumento notarial e devidamente autori

zado pela Sociedade, conforme resulta da deliberação dos 

sócios, aprovada, por unanimidade dos votos corresponden- 

’ tes à totalidade do capital social, em reunião da respectiva 

Assembleia Geral, realizada em 3 de Março de 2015, cuja 

fotocópia^autenticada da acta adiante se arquiva, cede a quota 

da sua representada «THERMOCLIMA — Engenharia 

Térmica, Limitada», no valor nominal de Kz: 9.500.000,00 

(nove milhões e quinhentos mil kwanzas) (doravante desig

nada por «Quota»), no capital social da Sociedade, a favor 

do segundo outorgantq, por preço equivalente ao respectivo. 

valor nominal, que do adquirente já recebeu e do que dá a 

competente quitação;

Que a acima identificada Quota se encontra integral

mente realizada e é cedida livre de quaisquer ónus, encargos, 

compromissos ou responsabilidades, bem como de quais

quer limitações, seja qual for a sua natureza ou origem, que 

possam prejudicar, limitar ou impedir o‘exercício de todos 

os direitos a ela inerentes ou a sua livre disponibilidade, 

incluindo quaisquer eventuais direitos de opção ou de prefe

rência, dos sócios, da Sociedade ou de terceiros;

Que a presente cessão abrange todos .os direitos e obri

gações inerentes à quota cedida, incluindo, nomeadamente, 

lucros vencidos, não distribuídps e vincendos à presente data, 

bem como, todos, os direitos.de crédito de què a rèpresen- 

tada do primeiro outorgante seja titular perante a Sociedade, 

incluindo ao abrigo de quaisquer empréstimos, suprimentos, 

prestações suplementares ou acessórias de capital. ! \ 

Pelo primeiro outorgante foi, ainda, dito:

Que, em consequência da cessão ora operada, a sua 

representada «THERMOCLIMA — Engenharia Térmica, 

Limitada» se aparta definitivamente da Sociedade, nada 

mais tendo a reclamar e deixando de nela ter qualquer inter

ferência ou responsabilidade;

Que a sua representada «THERMOCLIMA — 

.Engenharia Térmica, Limitada» renuncia ao direito de 

nomear gerentes nesta Sociedade e autoriza, a que a firma 

social se mantenha inalterada.

E pelo segundo outorgante foi dito: \

Que aceita a presente cessão, nos termos exarados,

- incluindo o preço acima referido e a sua entrada para esta 

Sociedade, com a Quota do valor nominal acima referido, 

que subscreveu, bem como associar-se nos termos e condi- 

' ções do pacto social vigente, que declarara conhecer;

Pelo primeiro e segundo outorgantes foi ainda dito:*

Que pelo presente instrumento e em execução do delibe

rado na já referida Assembleia Geral de 3 de Março de 2015, 

constante de acta avulsa, procedem à alteração do artigo 5.° 

. dos Estatutos da Sociedade, disposição esta que passa a ter 

a redacção seguinte:

artigo 5.°
O capital social é de Kz: 10.000.000,00 (dez 

milhões de kwanzas), integralmente subscritoe rea

lizado, correspondente à soma de duas quotas, uma 

de Kz: 9.500.000,00 (nove milhões e quinhentos mil 

kwanzas), pertencente ao sócio Ivan Carlos Gomes 

da Conceição Silva, e outra de Kz: 500.000,00(qui

nhentos mil kwanzas), pertencente ao sócio Walter 

Manuel Dias Soares, respectivamente.

Mais disse o primeiro outorgante, na qualidade de 

representante da sociedade «HAICELAND — Comércioe 

Serviços, Limitada»: .

Que se mantêm válidas todas as cláusulas, númerosealí

neas dos Estatutos da Sociedade não alterados pela presente 

escritura.

Assim o disseram e outorgaram.

Feita por minuta.

Instruem este acto:

a) Certidão Comercial da Sociedade, emitida pela 2.a Secção

do Guiché Único da Conservatória do Registo 

Comercial de Luanda, a 19 de Fevereiro

■ de 2015;

b) Certidão Comercial da «THERMOCLIMA -

Engenharia Térmica, Limitada», emitida pela 

Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 

a 22 de Outubro de 2014;

' c) Cópià certificada da Assembleia Geral da Socie

dade, de 3 de Março de .2015;

d) Cópia certificada da Assembleia Geral da «THER

MOCLIMA — Engenharia Térmica, IJmitada», 

de 2 de Março de 2015;

e) Procuração outorgada pela «THERMOCLIMA- 

. Engenharia Térmica, Limitada», a favor de Wal

ter Manuel Dias Soares, em 9 de Março de 2015.

Na presença simultânea dos outorgantes fiz, em voz alta, 

a leitura desta escritura e a explicação do seu conteúdo, com 

a advertência da obrigatoriedade de ser requerido o registo 

direitos.de
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deste acto no prazo de 90 dias, a contar da presente data, , 

i após o que passam a assinar, comigo, Notário.

i Está conforme.

I É certidão que fiz extrair e vai conforme ao original.

1Cartório Notarial da Comarca de Luanda, em Luanda, 

j' 23 de Março de 2015. — A Ajudante, Filomena Manuel A. 

1 João Augusto. ‘ . (15-6157-L01)

; ■■ . 
í 5 IT Solutions, Limitada

!. Certifico que, por escritura de 8 de Abril de 2015, lavrada

1 com início a folhas 70, do livro de notas para escrituras 

diversas n.° 21, do Cartório Notarial do Guiché Único da

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

i Licenciado em Direito, foi constituída entre:

í Primeiro: — Carlos João Miguel Caetano, casado com 

: Judith Marinela dos Santos Pedro Caetano, sob regime de 

i' comunhão de adquiridos, natural da Ingombota, Província 

; ’ de Luanda, onde reside habitualmente, no Distrito Urbano e 

Bairro do Rangel, Rua 8 de Novembro, n.° 8-RA-20;

Segundo: — Francisco João Caetano, solteiro, maior, 

’ natural do Rangel, Província de Luanda, onde reside habi- 

j tualmente, no Distrito Urbano do Sambizanga, Bairro 

í Comandante Valódia, Rua Dr. Luís P. Fonseca n.° 41;

Terceiro: — Braúlio de Oliveira Barros, solteiro, maior, 

natural do Sambizanga, Província de Luanda, onde reside 

habitualmente, no Distrito Urbano>e Bairro do Sambizanga, 

í Casa n.° 9-MO 38-A, Zona 13;

Quarto: — Ismael Gaspar Manuel Cristóvão, casado com 

Eva Diogo Bartolomeu Cristóvão, sob regime de comunhão 

de adquiridos, natural do Cazenga, Província de Luanda, 

onde reside habitualmente, no Município do Cazenga, 

' Bairro Hoji-ya-Henda, Rua Santiago n.° 127, Zona 17; •

. Quinto: — Sebastião Manuel, solteiro, maior, natural 

do Nzeto, Província do Zaire, residente habitualmente em 

' Luanda, no Distrito Urbano e Bairro do Sambizanga, Rua 12 

i de Julho, Casa n.° 4 LI 8;

?• Uma sociedade comercial por quotas de responsabi- 

[ lidade limitada, qué se regerá nos termos constantes dos 

f artigos seguintes.

[ Está conforme.

í Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, em 

[ Luanda, aos 9 de Abril de 2015. — O ajudante, ilegível.

r . . . • '■

: ESTATUTOS DA SOCIEDADE • ’
L 5 IT SOLUTIONS, LIMITADA

ARTIGO l.° - .
A sociedade adopta a denominação de «5 IT Solutions, 

r. Limitada», com sede social na Província de Luanda,

■ Município de Luanda, Distrito Urbano do Rangel, Bairro 

Rangel, Rua Hoji-ya-Henda, Casa n.° 6, podendo transferi-la

p livremente para qualquer outro local do território nacional, 

bem como abrir filiais, sucursais, agências oú 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 do seu registo.

ARTIGO 3.°
A sociedade tem como objecto social consultoria e servi

ços tecnológico, prestação de serviços, hotelaria e turismo, 

comércio geral a grosso e a retalho, indústria, pescas, agro- 

-pecuária, agricultura, informática, . telecomunicações, 

construção civil e obras públicas, compra e venda de móveis, 

modas e confecções,, transportes, marítimo, aéreo e terrés- ' 

tres, camionagem, transitários, rent-a-car, compra e venda . 

de viaturas novas e de ocasião ou usadas, aluguer de viatu

ras com ou sem condutor, transportes de passageiros ou de 

mercadorias, oficina auto, venda de material de escritório e 

escolar, salão de cabeleireira, imobiliária, relações públicas, 

pastelaria, panificação, geladaria, exploração de parques 

de diversões exploração mineira e florestal, exploração de 

bombas de combustíveis, estação de serviços, representa

ções comerciais boutique, assistência técnica, realização 

de espectáculos culturais, recreativos e desportivos, explo

ração de petróleo e lubrificantes, farmácia, centro médico, 

clínica geral, perfumaria, agência de viagens, promoção e 

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

integralmente realizado em dinheiro, dividido e representado 

por 5 (cinco) quotas iguais no valor nominal de Kz: 20.000,00 

(vinte mil kwanzas), equivalente a 20%, cada uma, pertencen

tes aos sócios Carlos João Miguel Caetano, Francisco João • 

.Caetano, Bráulio de Oliveira Barros, Ismael Gaspar Manuel 

Cristóvão e Sebastião Manuel, respectivamente.

ARTIGO5.°
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.°
' t LA gerência e administração da sociedade, em todos os

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

mente, incumbe ao sócio Carlos João Miguel Caetano, que 

. desde já fica nomeado gerente, com dispensa de caução, bas

tando a sua assinatura para obrigar validamente a sociedade.

2. O sócio-gerente poderá delegar em pessoa estranha à 

sociedade todos ou parte dos seus poderes de gerência, con^ 

ferindo 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.
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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 formal idades especiais de comunicação. Se qualquer 

dos sócios estiver ausente da sede social a comunicação 

deverá ser feita com Jempo 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.

■ 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-ao 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, èm 

igualdade de condições. .. .

FLOR DA BAÍA — Turismo e Hotelaria, Limitada

• Certifico que, o presente documento que compõe de 7 folhas, 

numeradas e rubricadas por mim, com o selo branco em uso 

neste Cartório, é a reprodução exacta da escritura lavrada em 24 

de Julho de 2000 de início a folhas 79, verso, a 81, verso, do livro 

de notas para escrituras diversas, n.°458-D, tendo por isso o valor 

de certidão de teor seguinte:

. 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. •

ARTIGp I4.° . -
No omisso regularão as deliberações sociais, as disposi

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

aplicável

. ' . (15-6305-L15)

4.°  Cartório Notarial da Comarca de Luanda, em Luanda, 

aos 16 de Abril de 2015.

Constituição da sociedade por quotas de responsabi

lidade limitada sob a denominação de «FLÔR DA BAÍA 

— Turismo e Hotelaria, Limitada», com sede em Luanda.

No dia 24 de Julho de 2000, em Luanda, e no 4.° Cartório 

o Notarial deste Comarca, perante, Maria de Fátima dos 

Santos de Pina, Notária do referido Cartório, compareceram 

como outorgantes: '

Primeiro: — Filomenà Júdice João de Almeida, sol

teira, maior, natural de Luanda, onde reside habituaimente 

no Bairro Cassenda, Zona 6, Rua 3, Casa n.° 47, portadora 

do Bilhete de Identidade n.° 183996, emitido pelo Sector de 

Identificação de Luanda;

Segundo: —: Ana Mónica Francisco Correia, solteira, 

maior natural de Luanda, reside habituaimente no Bairro 

da Samba, Rua da Samba, Zona 3, Casa n.° 7, portadora do 

Bilhete de Identidade n.° 000216342LA010, emitido em 15 

de Junho de 1999, pelo Sector de Identificação de Luanda; •

- Terceiro: — Carlos de Jesus Almeida Correia, solteiro, 

maior, natural de Luanda, onde reside habituaimente no 

Bairro Cassenda, Zona 6, Rua 6, Casa n.° 45, portador do 

Bilhete de Identidade n.°-2788968, emitido em 29 de Abril- 

de 1997,' pelo Sector de Identificação de Luahda;

Quarto: — Nelson Quivula Sebastião Correia, solteiro, 

maior, natural do Golungo Alto, residente habituaimenteem 

Luanda, no Bairro Cassenda, Zona 6, Casa n.° 3, portador do 

Bilhete de Identidade n.° 1519403, emitido em 27 de Maio 

de 1996, pelo Sector de Identificação de Ndalatando;

> Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos 

respectivos bilhetes de Identidade.

E pelos outorgantes foi dito.

Que, pela presente escritura, constituem entre si eles, 

uma sociedade por quotas de responsabilidade limitada, 

sob a denominação de «FLÔR DA BAÍA — Turismo e 

Hotelaria, Limitada», tem a sua sede em. Luanda, na Ilha de 

Luanda, Rua Mortala Mohamed, Município da Ingombota, 

cujo objecto social consiste no exercício do comércio geral, 

- e a grosso e .a retalho, agro-pecuária, a pesca, indústria, 

construção civil, transporte, hotelaria, prestação de serviço, 

exploração mineira, importação e exportação, podendo ainda 

dedicar-se a qualquer outro ramo de comércio1' ou indústria, 

em que os .sócios acordem seja permitido por lei.

Que, o capital social é de Kz: 1000,00 (mil kwanzas), 

integralmerite realizado em dinheiro, divido e representado 

por quatro quotas, distribuídas da seguinte forma uma do 

valor nominal de Kz: 400,00 (quatrocentos kwanzas), per

tencente à sócia Filomena Júdice João de Almeida, e 3 (três) 

iguais e do valor nominal de Kz: 200,00 (duzentos Kwanzas) 

cada um pertencente aos sócios Ana Mónica Francisco 

Correia, Carlos de Jesus Almeida Correia e Nelson Quivula 

Sebastião Correia, e reger-se-á pelos, artigos constantes do 

documento complementar elaborado nos termos do n.°2,do 

artigo 55.°, da Lei n.° 1/97, da Simplificação e Modernização
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dos Actos Notariais, que faz parte integrante desta escritura 

e que os outorgantes declaram ter lido tendo pleno conheci- 

f mento do seu conteúdo, pelo que dispensa a sua leitura. 

Assim o disseram e outorgaram.

Instruem este acto os seguintes documentos:

; a) Documento complementar que atrás se faz refe- 

! rência devidamente rubricado e assinado pelos-

outorgantes e por mim notário;

b) Certidão passada pelo Mistério do Comércio (gabi- 

i nete jurídico) em Luanda, aos 27 de Junho de

‘ 2000, comprovativa de não estar ali inserida .

>• . nenhuma sociedade com a mesma denominação,

[ ' . nem qualquer outro por tal forma semelhante,. 

! susceptível de se confundir com á ora adoptada.

Fiz aos outorgante em voz alta e na presença simultâ-, 

? nea de todos, a leitura desta escritura a explicação do seu 

conteúdo e a advertência da obrigatoriedade do registo deste 

acto, no prazo de 3 (três) meses, a contar de hoje.

Assinaturas: Filomena Júdice João de Almeida, Ana 

i Mónica Francisco Correia, Carlos de Jesus Almeida Correia 

I e Nelson Quivula Sebastião Correia. — A Notária, Maria de 

| Fátima dos Santos de Pina.

í . - ' • . ‘
i ‘ ...' • " '

[ ESTATUTO DA SOCIEDADE .

L FLÔR DA BAÍA-^TURISMO

E HOTELARIA, LIMITADA

I ARTIGO L° .
A sociedade adopta a denominação «FLÔR DA BAÍA — 

Turismo e Hotelaria, Limitada», tem a sua sede em Luanda, 

na Ilha de Luanda, Rua Mortala Mohamed, Município da 

. Ingombota, podendo abrir filiais, sucursais, agências, dele

gações ou qualquer outra forma de representação dentro do 

território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.°
• A sua duração e por tempo indeterminado, contando-se 

J ô seu início para todos os efeitos legais, a partir desta data.

j. • • ARTIGO 3.°
í- O seu objecto social é o exercício de comércio geral a 

í grosso e a retalho, agro-pecuária, pesca, indústria, construção

f civil, transporte, hotelaria, prestação de serviços, exploração 

I . mineira, importação e exportação, podendo ainda dedicar-se 

t * a qualquer outro ramo de comércio ou indústria em que os 

' sócios acordem e seja permitido pela lei. .

ARTIGO4.0
O capital social é de Kz: 1000,00 (mil kwanzas), inte- 

■■■ gralmente realizado em dinheiro, dividido e representado 

por quatro quotas, distribuídas da seguinte forma:

Uma do valor nominal de Kz: 400,00 (quatrocentos 

kwanzas), pertencente à sócia Filomena Júdice 

João de Almeida, e 3 (três) iguais e no valor 

nominal de Kz: 200,00 (duzentos kwanzas) cada 

uma, pertencentes aos sócios Ana Mónica Fran

cisco Correia, Carlos de Jesus Almeida Correia 

. • . . e Nelson-Quivula Sebastião Correia.

ARTIGO 5.°
Não serão exigíveis prestações suplementares de capital, 

mas os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de 

que ela necessitar, mediante os juros e nas condições que 

estipularem.

ARTIGO 6.°
A cessão de quotas aos sócios é livre, mas quando feita 

a estranhos fica dependente do consentimento da sociedade, 

à qual é sempre reservado o direito de preferência deferido 

aos sócios se aquela dele não quiser usar.

ARTIGO 7.°
A gerência e a administração da sociedade, em todos os 

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

mente, incumbe aos sócios Filomena Júdice João de Almeida 

e Carios de Jesus Almeida Correia, que dispensados de cau

ção ficam desde já nomeados gerentes, sendo necessário as 

duas assinaturas para obrigar validamente a sociedade.

§l.° — Os gerentes poderão de 1 egár entre si ou pessoa 

estranha à sociedade partes dos seus poderes de gerência, 

conferindo para o efeito o respectivo mandato em nome da 

sociedade.

. §2,° — Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade em 

actos e contratos estranhos aos negócios sociais, tais como 

letras de favor, abonações ou documentos semelhantes.

§3.° — Os gerentes têm o direito a remuneração que vier 

a ser fixada em Assembleia Geral.

ARTIGO 8.°
As Assembleias Gerais serão convocadas, quando e lei 

não prescreva outras formalidades, por meio de cartas regis

tadas, dirigidas aos sócios com pelo menos 8 (oito) dias de 

antecedência, da data prevista para sua realização. .

ARTIGO 9.°
Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per

centagem legal para o fundo de reserva, e quaisquer outras 

percentagens para fundos especiais criadòs em Assembleia 

Geral, serão distribuídos pelos sócios na proporção das suas 

quotas bem como as perdas se as houver.

ARTIGO 10.°
A sociedade reserva-se o direito de amortizar a quota de 

qualquer sócio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou 

qualquer providência cautelar. .

ARTIGOli.0
A sociedade não se dissolverá por morte ou interdição 

de qualquer sócio, continuando com os sobrevivos ou capa

zes com os herdeiros ou representantes do sócio falecido ou 

interdito, devendo estes nomear um que a todos represente, 

enquanto a quota se mantiver indivisa. .

ARTIGO 12.°
' Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos 

demais, casos legais, todos serão liquidatários, e a liquida

ção 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 obrigação do pagamento do 

passivo e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em 

igualdade de condições. >
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ARTIGO 13.°
No omisso, regularão as deliberações sociais, as dispo

sições da Lei de 11 de Abril de 1901 e de mais legislação 

aplicável.

(15-6348-L01)

Novais de Almeida, Limitada

Certifico que, de folhas 94 a folhas 96, do livro de notas 

para escrituras diversas, n.° A-237, desse Cartório, se encon

tra exarada uma escritura que é do teor seguinte:

Escritura constituição de sociedade; sob a denominação 

«Novais de Almeida, Limitada», com sede no Lobito. 1

No dia 24 de Abril de 2008, nesta Cidade dó Lobito e no 

Cartório Notarial da Comarca, sito na Rua Cerveira Pereira,

l.°  andar direito, Bairro da Caponte, perante mim, António 

Napoleão, Licenciado em Direito e Notário de 2.a Classe, do 

referido Cartório, compareceram como outorgantes:

Primeiro: — Rodrigo Jorge Novais de Almeida, sol- 

leiro, maior, natural do Lobito, residente habituaimente em 

Luanda, Rua Marchai Tito, n.° 83, I.° andar, Apartamento 

n.° 14, Bairro Patrice Lumumba, Ingombota, portador do 

Bilhete de Identidade n.° 000111675BA012, expedido pela 

Direcção Nacional de Identificação, aos 29 dè Março 

de 2004;

Segundo: — Renata Henriques Valenti, solteira, maior, 

natural de Portugal e de nacionalidade angolana, residente 

habituaimente em Benguela, Rua 10 de Fevereiro, Casa n.° 65, 

portadora do Bilhete de Identidade n.° 0028687980E031, 

expedido pela Direcção Nacional de Identificação, aos 28 de 

Agosto de 2007; •

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos 

seus já mencionados documentos:

E disseram:

Que, pela presente escritura constituem entre si uma 

sociedade por quotas de responsabilidade limitada, com a 

denominação «Novais de Almeida, Limitada», com sede 

social nesta Cidade do Lobito, na Avenida Paulo Dias de 

Novais, Bairro da Luz, com o capital social de Kz: 100.000,00 

(cem mil kwanzas), dividido e representados por duas quotas 

desiguais, sendo uma quota no valor nominal de Kz: 90.000,00 

(noventa mil kwanzas), pertencente ao sócio Rodrigo 

Jorge Novais de Almeida e outra quota no valor nominal 

de Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas), pertencente à sócia 

Renata Henriques Valenti.

Que, esta sociedade se vai reger pelos artigos constan

tes do pacto social, anexo que é documento complementar, 

elaborado nos termos do n.° 2 do artigo 55.° da Lei n.° 1/97, 

da Simplificação e Modernização dos Actos Notariais que 

fica a fazer parte integrante desta escritura e os outorgantes 

declaram ter lido e assinado tendo pleno conhecimento do 

seu conteúdo pelo que, dispensam a sua leitura.

Assim o disseram e outorgaram.

Instruem o acto os seguintes documentos que arquivo:

a) Certificado de admissibilidade expedido pelo

Ficheiro Central de Denominações Sociais em 

Luanda, aos 10 de Março de 2008;

b) Pacto Social, devidamente assinado;

c) Justificativo do depósito do capital social.

. A leitura desta escritura e a explicação do seu conteúdoe 

efeito, foi feita em voz alta na presença de ambos, tendo-os 

advertido da obrigatoriedade do registo deste acto no prazo 

de 90 dias, contados a partir de hoje.

Assinados: Rodrigo Jorge Novais de Almeida e Renata 

Henriques Valenti. — O Notário, António Napoleão.

Conta registada sob o n.° 160/2008. — Rubricado, 

António Napoleão.

Nada mais contém a mencionada escritura que para aqui 

foi fielménte informatizada.

É a certidão que fez extrair de teor completo e vai con

forme o original a que me reporto.

' Cartório Notarial da Comarca do Lobito, aos 5 de Maio 

de 2008. — A Ajudante do Notário, Anabela Gonçalves.

PACTO SOCIAL DA SOCIEDADE 

NOVAIS DE ALMEIDA, LIMITADA

s ' ARTIGO!.0
1. A sociedade adopta a denominação de «Novais de 

Almeida, Limitada», e tem a sua sede na Avenida Paulo Dias 

de Novais, Município do Lobito, Província Benguela.

2. Por deliberação dos sócios em Assembleia Geral, a 

sociedade pode transferir a sede para qualquer outro local 

e criar, em qualquer parte do território nacional ou estran

geiro, delegações, agências, sucursais, filiais, dependência, 

ou outras formas legais de representação.

3. A sociedade poderá participar no capital social de 

outras sociedades, mesmo com objecto diferente do seu.

ARTIGO 2.°
A sociedade tem por objecto a prestação se serviços de 

construção civil, obras públicas, consultoria, marketing e 

publicidade, administração, arrendamentos, aluguer, comér

cio de veículos e seus acessórios, gestão, e avaliação de 

património imobiliário, loteamentos de terrenos, turismo, 

importação e comercialização de produtos relacionados com 

a actividade da mesma, podendo explorar qualquer outro 

ramo de comércio ou indústria, mediante deliberação dos 

sócios em Assembleia Geral.

ARTIGO 3.°
O capital social, integralmente subscrito e realizado em 

dinheiro, é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), e cor

responde à soma de 2 (duas) quotas uma de Kz: 90.000,00 

(noventa mil kwanzas), pertencente ao sócio Rodrigo Jorge 

Novais de Almeida, e outra de Kz: 10.000,00 (dez mil kwan

zas) pertencente à sócia Renata Henriques Valenti.
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r ' ARTIGO 4.°1. Por deliberação em Assembleia Geral, poderão ser f exigidas prestações suplèmentares aos sócios até ao mon- . tante do capital social, sendo a obrigação de cada um deles* proporcional à sua quota no capital social. .2. Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela carecer desde que aprovados em Assembleia Geral. ■
’ ARTIGO 5.°ií . l.É livre a divisão e cessão de quotas entre os sócios e para a sociedade, ficando a cessão a estranhos, dependente do consentimento da sociedade, a prestar mediante delibera-i ção tomada em Assembleia Geral, na qual o cedente não terá , o direito de voto.i 2. Na cessão de quotas a estranhos, a sociedade,.em pri- r meiro lugar e os sócios não cedentes em segundo, terão direito de preferência na aquisição. ' '3.0 prazo para sociedade deliberar é de 30 (trinta) dias a contar do pedido do consentimento, podendo os sócios exercer o direito de preferência nos 15 (quinze) dias seguintes à deliberação do consentimento para a cessão.

i ■ ■ ARTIGO 6.°1. A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for arrestada, arrolada ou objèctode outro procedimento cautelar, penhora ou. objecto de processo executivo;
c) Quando por qualquer outro motivo a quota serái . retirada da livre disponibilidade do seu titular,nomeadamente quando em partilha por divórcio ou separação de pessoas e bens, a quota não for adjudicada ao respectivo titular; e ■
d) Interdição ou inabilidade permanente ou morte dorespectivo titular;
e) Se a quota for cedida sem consentimento préviodos sócios em Assembleia Geral, sendo este í devido. •I • 2.0 valor da amortização será o que resultar da aprova-; ção do último balanço.

; ARTIGO 7.°A gerência e administração da sociedade, remunerada ou não consoante decisão da sociedade em Assembleia Geral, fica a cargo do sócio Rodrigo Jorge Novais de Almeida, o qual fica desde já nomeado gerente.
ARTIGO 8.° • 'A sociedade fica validamente obrigada para todos os seus actos e contratos pela assinatura do gerente.
ARTIGO 9.°• 1. As- Assembleias Gerais são convocadas por meio de notificação pessoal dos sócios com 15 (quinze) dias de antecedência sobre a realização da mesma.

2. Os sócios que estiverem ausentes do País serão avisados através de carta registada com aviso de recepção, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. : .3. Qualquer sócio poderá fazer-se representar através de um outro sócio ou de pessoa estranha à sociedade desde que legal mente mandatada.
• ARTIGO 10.° , .No omisso regularão as deliberações tomadas em forma legal, a Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro. — Lei das Sociedades Comerciais e demais aplicáveis na República de Angola.

ARTIGO li.°. O Tribunal competente em caso de litígio é o Tribunal doMunicípio do Lobito. (15-6349-LO1)
Conservatória do Registo Comercial de Luanda 

da 2.a Secção Guiché Único — Anifil; CERTIDÃO ' •Leahdra Augusto Sumbo de Almeida Gomes, Licenciada em Direito, Conservadora de 3.a Classe da Conservatória, do Registo Comercial de Luanda, da 2? Secção do Guiché Único da Empresa — Anifil.Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apresentada sob o n.° 8 do livro- diário de 3 de Março do corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.Certifico que, sòb o n.° 55/15, se acha matriculado o comerciante em nome individual, «João Lakau», solteiro, maior, residente em Luanda, Distrito Urbano da Samba, Bairro Benfica, rua e casa s/n.°, Zona 3; que usa a firma «JOÃO LUKAU — Comércio a Retalho», exerce as actividades de comércio a retalhò de produtos alimentares n.e., e de tabaco, em estabelecimentos especificados, tem escritório e estabelecimento denominado «JOÃO LUKAU —•, Comércio A Retalho», situado em Luanda, Município de Cacuaco, Bairro Nova Urbanização, rua s/n.°, na Via Expressa (Junto ao Hospital Municipal).Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois de revista e consertada assino.Conservatória do Registo Comercial de Luanda,2.a Secção Guiché Único da Empresa—Anifil, em Luanda, aos, 2 de Março de 2015. — A Conservadora de 3.a Classe, 
ilegível. . (15-3503-L03)

Conservatória dos Registos da Comarca de MalanjeCERTIDÃOSatisfazendo, ao que me foi requerido em petição apresentada no requerimento sob o n.° 2, do Diário do Registo Comercial desta data.Certifico que, a folhas 47, sob. o n.° 140, livro B-7, se acha matriculada como comerciante em nome individual, Laura André José Silvério, solteira, de 50 anos de idade, de nacionalidade angolana, natural de Malanje, Município de Malanje, Província de Malanje, nascida aos 16 de Setembro de 1963; residente em Malanje.
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Exerce a actividade comercial no domínio de comércio 

a grosso, outros produtos alimentares, comércio a retalho 

de bebidas, comércio a retalho de produtos alimentares não 

especificados e de tabaco,,comércio a retalho de ferragens, 

tintas, vidros, e equipamentos. .

Iniciou a sua actividade comerciai a 1 de Outubro 

de 2013, tem como localização no Bairro Vila Matilde, nesta 

Cidade de Malanje.

Denominação «Lajosy».

índice pessoal da letra «L», sob o n.° 4 a folhas 12? 

do livro E.

Para constar, fiz passar a presente certidão, que depois 

de revista e concertada, vai por mim assinada e, autenticada 

com o selo branco em uso nesta Conservatória.

Conservatória dos Registos da Comarca de Malanje, em 

Malanje, aos 23 de Setembro de 2014. — O Conservador- 

-Adjunto, Jorge Paulo Sousa Magalhães.
(15-70I0-L01)

Conservatória dos Registos da Comarca do Huambo

CERTIDÃO

António Cruz da Fonseca, Conservador da Conservatória 

dos Registos da Comarca do Huambo.

Satisfazendo ao pedido apresentado sob o n? 2, do diá

rio do dia 22, do corrente mês e ano certifico que Jacob 

Muatenda Vinganja, solteiro, maior, de 49 anos de idade, 

de nacionalidade angolana, residente no Município do 

Baiiundo, exerce a actividade de comércio a retalho, usa a 

sua firma o seu próprio nome acima identificado, iniciou as 

operações aos 31 de Maio de 2011, tem o estabelecimento 

localizado no Município do Baiiundo, desta Comarca do 

Huambo, se encontra matriculada sob o n.° 116 a folhas 164, 

do livro B-3, como comerciante em nome individual.'

• Por ser verdade mandei passar, a presente certidão que 

assino e vai autenticada com selo branco em uso nesta 

Conservatória.

Conservatória dos Registos da Comarca do Huambo, 

aos 22 de Julho de 2011. — O conservador, ilegível. ■
(15-3788-L13)

Conservatória do Registo Predial e Comercial 
de Luanda

CERTIDÃO

Satisfazendo ao que foi requerido em petição apresen

tada em 20 do corrente, sob o n<° 20 do diário certifico, nos 

termos do disposto no artigo n.° 264 do Código do Registo 

Predial aplicável ao Registo Comercial por força do Decreto- 

-Lei n.° 42.644, de 1,4 de Novembro de 1959, que a matrícula 

o comerciante em nome individual João Baptista Conceição, 

solteiro, residente em Luanda, no Bairro Valódia, Zona 10,

Rua Pintó da Fonseca, n.° 79, usado como firma o seu.nome, 

e exercendo o comércio de livraria, padaria, tabacaria e 

discoteca, com escritório e estabelecimento denominado 

«JOBAC», no Bairro Rangel, Rua António Nobre n.° 102-B, 

nesta Cidade de Luanda, está em condições de ser efectuado 

definitivamente.

Por ser ver verdade se passa a presente certidão, que 

depois de revista e consertada assino.

' Conservatória do Registo Predial e Comercial de Luanda, 

em Luanda, aos 22 de Julho de 1993. — O conservador- 

-adjunto, ilegível. • (15-5712-LOI)

Conservatória dos Registos da Comarca da Huíla

; • CERTIDÃO

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 

o original;

Z^Quefoi requeridasobApresentaçãon.°0002.14IH3;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Menayame André 

Paulo Makenda, registada sob o n.° 2014.741;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) •

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações 

Menayame André Paulo Makenda.

AP.3/2014-11-13 Inscrição

Menayame André Paulo Makenda, solteiro, natural de 

Viana, Província de Luanda, residente no Lubango, Bairro 

Maxiqueira;

Nacionalidade: Angolana;

Firma: «Menayame André Paulo Makenda»;

Ramo de actividade: Prestação de serviços de limpeza, 

merenda escolar e comercialização de bens;

Escritório e estabelecimento: situa-se no Lubango, Bairro 

Patrice Lumumba; Início de actividade: 12 de Novembro de 2014.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.

Conservatória dos Registos da Comarca da Huíla, no 

Lubango, aos 25 de Novembro de 2014. — A Conservadora- 

Emília Albertina Cacuhu. (15-5754-L01)

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.° 0014.150323;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Gomes Binji Daniel 

■ Hamuti, com o NIF 2171062991, registada sob 

on.° 2012.73; “ . .

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(ni)

o selo branco desta Conservatória. .
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i Matrícula — Averbamentos — Anotações

( Gomes Binji Daniel Hamuti;

£ . Identificação Fiscal: 217106299.1., • . .

Matrícula — Averbamentos — Anotações ‘

S , AP.2/2012-06-14 Inscrição

( Registo Provisório por dúvidas.

f Início de actividade de comerciante em nome individual 

[ Gomes Binji Daniel Hamuti, solteiro, de 35 anos de idade, 

[ residente no Lubango, Bairro Dr. António Agostinho Neto;

. Firma: «B. G. H. — Comercial»; •

I Nacionalidade: Angolana;

Ramò da actividade: Comércio, indústria, transporte, 

í. construção civil, hotelaria e turismo, importação e expor-

• laÇão’>

■ Denominação do estabelecimento comercial e escritório: 

j «B. G. H. — Comercial», situado no Município do Lubangb, 

i Bairro Dr, António Agostinho Neto, Rua João Paulo II;

' Início da actividade: 11 de Fevereiro de 2012.

• 0 Conservador-Adjunto, Mário da Costa Albano. ..

■ ÀP. 1/2014-12-28 Averbamento

! A requerimento de Gomes Binji Daniel Harçiuti foi 

' declarado e autorizado o acréscimo das seguintes activida- 

i des: salão de beleza, boutique, escola de condução, creche, 

I agro-pecuária, prestação de serviços, exploração de madeira, 

! agência de viagens, pronto-socorro, transporte de inertes,

■ pesca, fiscalização, comercialização de pescado è seus deri- 

/ vados, comercialização de gado e seus derivados, geologia 

y e minas, mediação de imóveis, telecomunicações, consulto-

. ria, exploração florestal, serviços farmacêuticos, venda de 

produtos congelados e perecíveis, comercialização de com- 

í bustíveis e seus derivados, educação e ensino, comércio a 

; grosso e a retalho, saneamento básico, construção civil e 

obras públicas; assistência médica e medicamentosa.

j Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

| de revista e consertada assino.

Conservatória dos Registos da Comarca da Huíla, no 

Lubango, aos 23 de Março de 2015.'— A Conservadora- 

Adjunta, Emília Albertina Cacuhu. (15-5755-LO1)

Identificação Fiscal: 2403076732; z

AP. 13/2015-01-06 Matrícula

Fernando Teta, solteiro, maior, residente em Luanda, 

Município do Cazenga, Bairro Hoji-ya-Henda, casa s/n.° 

Data: 23 de Dezembro de 2014.

Nacionalidade: angolana.

- Ramo de actividade: auxiliares de transportes terrestres.

Estabelecimento: «Fernando Teta—Comercial», situado 

na Estrada Express do Cacuaco, casa s/n.°, Município do 

Cacuaco, nesta cidade.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino. •

Conservatória do Registo Comercial, de Luanda, em 

Luanda, aos 9 de Janeiro de 2015. — A l.a Ajudante do 

Conservador, Antónia Dias de Carvalho. (15-5797-LO1)

Registo Comercial Balcão Único do Empreendedor 

do Município da Restinga

CERTIDÃO

' a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 

o original;

x b) Que foi requerida sob Apresentação n.°0010.141015;

• c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Eprocopa, com o 

NIF 2011042771, registada sob o n.° 2014.2699;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações

Eprocopa; • . •

Identificação Fiscal: 2011042771;

AP.8/2014-10-15 Matrícula

Adalberto Bento Dias de Carvalho Quaresma, solteiro, 

maior,-residente no Lobito, Bairro do Compão, usa como 

firma «Eprocopa» de Adalberto Bento Dias de Carvalho 

Quaresma, exerce o comércio a retalho e prestação de 

serviços produção de produtos apícolas, tem o principal 

estabelecimento comercial e escritório no. Município do 

Lobito, Bairro do Compão, tendo iniciado as suas operações 

comerciais, aos 10 de Outubro de 2014.

Por ser. verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.

Registo Comercial Balcão Único do Empreendedor do 

Município da Restinga, aos 16 de.Outubro de 2014. — A 

2.a Ajudante do Conservador, Mafalda Correia.
(15-6508-B06)

Registo Comercial Balcão Único do Empreendedor 

do Município da Restinga

CERTIDÃO

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.°0006.141017;

Conservatória do Registo Comercial de Luanda
[ CERTIDÃO

j * * 1 a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 

L . . o original; / ’

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 0002.150106; 

,. c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer-

i ciante em nome individual Fernando Teta, com o

NIF 2403076732, registada sob o n.° 2015.10846; 

‘ \ d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos—Anotações

Fernando Teta;
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c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual E. C. S. M., com o 

NIF 2011025.184, registada sob o n.° 2014.2708;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória,

, Matrícula — Averbamentos — Anotações.

E. C. S. M.; .

Identificação Fiscal: 2011025184; ' ,

' AP.6/2014-10-17 Matrícula

Emanuel Celso Soares Malta, solteiro, maior, residente 

no Lobito, Bairro da Caponte, usa como firma «E. C. S. M.», 

de Emanuel Celso Soares Malta^ exerce o comércio a retalho 

e prestação de serviços rent-a-car, tem o principal estabe

lecimento e escritório comercial no Município do Lobito, 

Bairro dá Caponte, tendo iniciado as suas operações comer

ciais, a 1 de Outubro de 2014.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino. ■'

Registo Comercial Balcão Único do Empreendedor 

do Município da Restinga, aos 20 de Outubro de 2014. — A 

2.a Ajudante do Conservador, Mafalda Correia.
(15-6558-B06)

Registo Comercial Balcão Único do Empreendedor 

do Município da Restinga .

CERTIDÃO

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 

o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 0.005.121018;

c) Que foi extraída do registo respeitante à comer

ciante em nome individual Maria CarolinaAnza- 

Iak Gomes dos Santos, com o NIF 2111103063, 

registada sob p n.° 2012.1185;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações

Maria Carolina Anzalak Gomes dos Santos; .

Identificação Fiscal: 2111103063; »

AP.5/2012-10-18 Matrícula

Maria Carolina Anzalak Gomes dos Santos, casada, resi

dente no Lobito, Zona Comercial, usa como firma «Maria 

Carolina Anzalak Gomes dos Santos», exerce o comércio 

a retalho e prestação de serviços fotocopista, tem o princi

pal estabelecimento comercial e escritório no Município da 

Catumbela, Bairro Luongo, tendo iniciado as suas operações 

comerciais, aos 28 de Junho de 2012.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.

Registo Comercial Balcão Único do Empreendedor do 

Município da Restinga, aos 19 de Outubro de 2012.—A 

2.a Ajudante do Conservador, Mafalda Correia.
(15-6560-B06)

Registo Comercial Balcão Único do Empreendedor 

do Município da Restinga

CERTIDÃO

.. . . . • • t

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 0020.141017;

c) Que foi extraída do registo respeitante à comerciante

em nome individual Binje — Comercial, com o 

NIF 20110.42844, registada sob o n.° 2014.2721;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos —- Anotações

Binje - Comercial;

Identificação Fiscal: 2011042844;

AP.20/2014-10-17 Matrícula V

Severino António Pedro Binje, casado, residente 

no Lobito, Bairro da Cabaia, usa como firma «Binje - 

Comercial» de Severino António Pedro Binje, exerce o 

comércio a retalho e prestação de serviços, tem o princi

pal estabelecimento comercial e escritório no Município do 

Lobito, Bairro da Cabaia, tendo iniciado as suas operações 

comerciais, aos 26 de Setembro de 2014. •

Registo Comercial Balcão Únicó do Empreendedor 

do Município da Restinga

CERTIDÃO

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original; ,

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 0018.141017;

• c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante .em nome individual V. A. P. M., com o 

NIF 2011042917, registada sob o n.° 2014.2719;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 

o selo branco desta Conservatória. ‘

' Matrícula — Averbamentos — Anotações

V.A.P. M.; . -

Identificação Fiscal: 2011042917;

ÀP. 18/2014-10-17 Matrícula ' ’ .

Valdmir Alexandre Pinto Martins, solteiro, maior, resi

dente em Benguela, Zona C, usa como firma «V. A. P. M.», 

de Valdmir Alexandre Pinto Martins, exerce o comércio a 

retalho e prestação de serviços, tem o principal estabeleci

mento comercial e escritório no Município do Lobito, Bairro 

da Bela Vista, tendo iniciado as suas operações comerciais, a 

1 de Outubro de 2014.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.

Registo Comercial Balcão Único do Empreendedor 

do Município da Restinga, aos 20 de Outubro de 2014. —A 

2.a Ajudante do Conservador, Mafalda Correia.
. (I5-6559-B06)
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Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.

. Registo Comercial Balcão Único do Empreendedor do 

Município da Restinga, aos 20 de Outubro de 2014. — A 

2.a Ajudante do Conservador, Mafalda Correia.

(15-6561-B06)

Registo Comercial Balcão Único do Empreendedor 

do Município da Restinga

CERTIDÃO.

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 0021.141017;

c) Que foi extraída do registo respeitante à comer

ciante em nome individual New Fashion, com o 

NIF 2011042739, registada sob o n.° 2014.2722;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações

New Fashion; .

Identificação Fiscal: 2011042739’;

AP.21/2014-10-17 Matrícula

José Lázaro Tchisingi Weleka, solteiro, maior, resi

dente no Lobito, Bairro da Santa Cruz, usa como firma 

«New Fashion» de José Lázaro Tchisingi Weleka, exerce 

o comércio a retalho e prestação de serviços, cabeleireiro, 

tem o principal estabelecimento comercial e escritório no 

Município do Lobito, Bairro da Santa Cruz, tendo iniciado 

as suas operações comerciais, aos 11 de Setembro de 2014.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.

Registo Comercial Balcão Único do Empreendedor 

do Município da Restinga, aos 20 de Outubro de 2014. — A 

2? Ajudante do Conservador, Mafalda Correia.

(15-6562-B06)

Identificação Fiscal: 2011042712;

AP.22/2014-10-17 Matrícula . .

Celestino Manuel Chinongúe, solteiro, maior, residente 

no Lobito, Bairro do Compão, usa como firma «Chinhongue 

— Comercial» de Celestino Manuel Chinongúe, exerce o 

comércio a retalho e prestação de serviços, tem o princi

pal estabelecimento comercial e escritório no Município da 

Catumbela, Bairro do Luongo, tendo iniciado as suas opera

ções comerciais, aos 14 de Outubro de 2014.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino. ‘

Registo Comercial Balcão Único do Empreendedor . 

do Município da Restinga, aos 20 de Outubro de 2014. — A 

2.a Ajudante do Conservador, Mafalda Correia.

(I5-6563-B06)

Registo Comercial Balcão Único do Empreendedor 

do Município da Restinga

- CERTIDÃO

a) Que a cópia apensa a’ esta certidão está conforme

o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 0019.L41017;

c) Que foi extraída do registo respeitante à comer

ciante em nome individual Powerade — Comer

cial, com o NIF 2011042992, registada sob o 

n.° 2014.2720;

d) Que ocupa as folhas rúbricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações

Powerade — Comercial; .

Identificação Fiscal: 2011042992; '

AP. 19/2014-10-17 Matrícula

Celmiro Ricardo Soares Lagrifa, solteiro, maior, resi- • 

dente nó Lobito, Bairro da Restinga, usa como firma 

«Powerade — Comercial» de Celmiro Ricardo Soares 

Lagrifa, exerce o comércio a retalho e prestação de servi

ços, tem o principal estabelecimento comercial e escritório 

no Município do Lobito, Bairro 27 de Março, tendo iniciado 

■ as suas operações comerciais, aos 30 de Setembro de 2014.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.

Registo Comercial Balcão Único do Empreendedor 

do Município da Restinga, aos 20 de Outubro de 2014. — A 

2.a Ajudante do Conservador, Mafalda Correia.

(15-6564-B06)

Registo Comercial Balcão Único do Empreendedor 

do Município da Restinga

CERTIDÃO

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;

b) Que foi requeridasobApresentaçãon.°0005.14l017;

Registo Comercial Balcão Único do Empreendedor 

do Município da Restinga

- CERTIDÃO /

a) Que a cópia apensa a esta certidão está.conforme

ó original; . ■ ,

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 0022.141017;

c) Que foi extraída do registo respeitante à comer

ciante em. nome individual Chinhongue — 

. Comercial, com o NIF 2011042712, registada 

sob on.° 2014.2723;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações 

Chinhongue-—Comercial;
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c) Que foi extraída do registo respeitante à comer

ciante em nome individual Samba — Comer-, 

. cjal, com o NIF 2011042852, registada sob o 

n.° 2014.2707;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações

Samba — Comercial;

Identificação Fiscal: 2011042852;

AP.5/2014-10-17 Matrícula

Armando Samba, solteiro, maior, residente no Lobito, 

Bairro da Boa Vista, usa como firma «Samba — Comercial» 

de Armando Samba, exerce o comércio a retalho e presta

ção de serviços, tem o principal estabelecimento comercial 

e escritório no Município do Lobito, Bairro da Boa Vista, 

* tendo iniciado as suas operações comerciais, a 1 de Outubro 

de 2014.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

dé revista e consertada assino.

Registo Comercial Balcão Único do Empreendedor 

do Município da Restinga, aos 20 de Outubro de 2014. —A 

2.a Ajudante do Conservador, Mafalda Correia.
(15-6565-B06).

Registo Comercial Balcão Único do Empreendedor 

do Município da Restinga

Registo Comercial Balcão Único do Empreendedor 

do Município da Restinga

~ CERTIDÃO

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 0025.141017;

c) Que foi extraída do registo respeitante à comer

ciante em nome individual E. C. N. — Comer

cial, com o NIF 2011042976, registada sob o 

n.° 2014.2726;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações '

E. C. N. — Comercial;

Identificação Fiscal: 2011042976;

AP.25/2014-10-17 Matrícula

Eunice Chapanga Numa, solteira, maior, residente no 

Lobito, Bairro da Boa Vista, usa corno firma «E. C. N. ~ 

Comercial» de Eunice Chapanga Numa, exerce o comércio 

a retalho e prestação de serviços, tem o principal estabeleci

mento comercial e escritório no Município do Lobito, Bairro 

da Boa Vista, tendo iniciado as suas operações comerciais, 

aos 14 de Outubro de 2014.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.

Registo Comerciai Balcão Único do Empreendedor 

do Município da Restinga, aos 20 de Outubro de 2014.—A 

2.a Ajudante do Conservador, Mafalda Correia.
• (15-6567-B06)

Registo Comercial Balcão Único do Empreendedor 

do Município da Restinga

CERTIDÃO

a) Quo a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.°0024.141017;

c) Que foi extraída do registo respeitante à comer

ciante em nome individuàl R. M. C., com oNIF 

, 2011037077, registada sob o n.° 2014.2725;

z d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações

R. M. C.;

Identificação Fiscal: 2011037077; • ■>

. AP.24/2014-10-17 Matrícula

Rogério Maurício de Carvalho, solteiro,'maior, residente 

no Lobito, Bairro da Santa Cruz, usa como firma «R. M. C.» 

de Rogério Maurício de Carvalho, exerce õ comércio a grosso 

e prestação de serviços beleza e estética, tem o principal esta*  

belecimento comercial e escritório no Município do Lobito, 

Bairro da Santa Cruz, tendo iniciado as suas operações comer

ciais, aos 14 de Setembro de 2014.

CERTIDÃO

' a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 

o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 0023.141017;

c) Que foi extraída do registo respeitante à comerciante em

nome individual V. S. C., com o NIF 2011042941, 

v- registada sobj)n.° 2014.2724;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula—Averbamentos —Anotações

V.S.C.; ’ ‘

Identificação Fiscal: 2011042941;

' AP.23/2014-10-17 Matrícula .

Venceslau Sérvulo Camilo da Cruz, solteiro, maior, resi

dente no Lobito, Bairro do Liro,' usa como firma «V. S. C.» 

' de Venceslau Sérvulo Camilo da Cruz, exerce o comércio a 

retalho e prestação de serviços auto mecânica, tem o prin

cipal estabelecimento comercial e escritório no Município 

do Lobito, Bairro do Liro, tendo iniciado as suas operações 

comerciais, aos 8 de Outubro de 2014.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois • 

de revista e consertada assino.

Registo Comercial Balcão Único do Empreendedor 

do Município da Restinga, aos 20 de Outubro de 2014. — A 

2.a Ajudante do Conservador, Mafalda Correia.
(15-6566-B06)



7739Hl SÉRIE —N.° 96 — DE 21 DE MAIO DE 2015 %Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois de revista e consertada assino.Registo Comercial Balcão Único do Empreendedor do Município da Restinga, aos 20 de Outubro de 2014. — A 2? Ajudante do Conservador, Mafalda Correia.(15-6568-B06)
Registo Comercial Balcão Único do Empreendedor 

do Município da RestingaCERTIDÃO
a) Que a cópia apensa a esta certidão está conformeo original; • ■
b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 0002.141024;
c) Que foi extraída do registo respeitante à comerciante em nome individual Quarta — Comercial, com o NIF 2011043018, registada sob o . n.° 2014.2742;

: d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m),o selo branco desta Conservatória. 9 'Matrícula — Averbamentos — AnotaçõesQuârta —Comercial;Identificação Fiscal: 2011043018;AP.2/2014-10-24 MatrículaVitorino Sapalo Maurício Quarta, solteiro, maior, residente no Lobito, Bairro 27 de Março, usa comõ firma «Quarta — Comercial» de Vitorino Sapalo Maurício Quarta, exerce o comércio a grosso e prestação de serviços, tem o principal estabelecimento comercial e escritório no Município do Lobito, Bairro 27 de Março, tendo iniciado as suas operações comerciais, aos 22 de Outubro de 2014.,i . Por ser verdade se pass^t a presente certidão, que depois de revista e consertada assino.Registo Comercial Balcão Único do Empreendedor do Município da Restinga, aos 28 de Outubro de 2014. — A . ’ 2.a Ajudante do Conservador, Mafalda Correia.(15-6569-B06)

Matrícula — Averbamentos — AnotaçõesBeatriz Lussati.Domingos Sambaho;..Identificação Fiscal: 2111099686; *

Registo Comercial Balcão Único do Empreendedor 

do Município da RestingaCERTIDÃO
a) Que a cópia apensa a esta certidão está conformeo original;
b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 0014.12071.7;
c) Que foi extraída do registo respeitante à comerciante em nome individual Beatriz LussatiDomingos Sambaho, com o NIF 2111099686, registada sob o n.° 2012.293;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim,.leva(m)• o selo branco desta Conservatória.

AP.2/2014-10-24 MatrículaBeatriz Lussati Domingos Sambaho, solteira, maior, residente no Lobito, Bairro do Compão, Rua Fragoso de Matos, usa como firma «Beatriz Lussati Domingos Sambaho» exerce o comércio moto-táxi, tendo iniciado as suas operações comerciais, aos.25 de Junho de 2012.Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois de revista e consertada assino. .Registo Comercial Balcão Único do Empreendedor do Município da Restinga, aos 17 de Julho de 2012. — A2.a Ajudante do Conservador, Mafalda Correia.. . " ' (I5-6570-B06)
Registo Comercial Balcão Único do Empreendedor 

do Município da RestingaCERTIDÃO
a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme• o original; . ’
b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 0004.141107;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comerciante em nome individual Zunga - Zunga, com o NIF 2111107204, registada sob o n.° 2012.972;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)o selo branco desta Conservatória. r.Matrícula — Averbamentos — AnotaçõesZunga — Zunga; ; ’ :.Identificação Fiscal: 2111107204; . ’AP.2/2012-09-11 Matrícula *.Francisco Madaleno Numa Fontes, casado, residente em Benguela, Bairro do Dokota, usa como firma «Francisco Madaleno Numa Fontes» exerce o comércio de vendedor ambulante, tendo iniciado as suas operações comerciais, aos 6 de Julho de 2012.A P.4/2014-11-07 AverbamentoNa Matrícula n.° 972, o requerente usa como firma «Zunga-Zunga», de Francisco Madaleno Numa Fontes, * exerce o comércio a retalho e prestação de serviços, tem o principal estabelecimento comercial e escritório - no Município do Lobito, Zona Comercial..Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois de revista e consertada assino.Registo Comercial Balcão Único do Empreendedor do Município da Restinga, aos 7 de Novembro de 2014. — A 2,a Ajudante do Conservador, Mafalda Correia. *? (15-6572-B06) .

Registo Comercial Balcão Único do Empreendedor 

do Município da RestingaCERTIDÃO
a) Que a cópia apensa a esta certidão está conformeo original;
b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 0019.130218;
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c) Que foi extraída do registo respeitante ao comerciante em nome individual Claudino Chipuco Kuenhe, com o NIF 2011005914, registada sob o n.° 2013.1726; • .
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)o selo branco desta Conservatória.'. Matrícula — Averbamentos — AnotaçõesClaudino Chipuco Kuenhe;Identificação Fiscal: 2011005914; ■ ■■ ' ,AP.20/20I3-Ó2-18 Matrícula- Claudino Chipuco Kuenhe, solteiro, maior, residente na Catumbela, Bairro Praia Bebe, usa como, firma «Claudino Chipuco Kuenhe» exerce o comércio a retalho, prestação de serviços, tendo iniciado as suas operações comerciais, aos 30 de Agosto de 2012*

‘ CERTIDÃO.
a) Que a cópia apensa a está certidão está conformeo original;
b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 0001.141031;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer-’ciante em nome individual L. M. — Prestação de Serviços, com o NIF 2111100510, registada ■' sob o n.° 2012.361; ••••' . ■

‘ d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) o selo branco desta Conservatória.Matrícula.— Averbamentos — AnotaçõesL. M.— Prestação de Serviços; • Identificação Fiscal: 2111100510;AP.3/2012-07-20 Matrícula • 'Gerson Jacinto Lourenço Upale, solteiro, maior, residente no Lobito, Zona Comercial, usa como firma «Gerson Jacinto Lourenço Úpale», exerce o comércio a retalho, prestação de serviços, pedreiro, tem o principal estabelecimento comercial e escritório no Município do Lobito, Bairro Zona

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois . de revista e consertada assino.Registo Comercial Balcão Único do Empreendedor do Município da Restinga, aos 19 de Fevereiro de 2013. — A2.a Ajudante do Conservador, Mafalda Correia.(15-6573-BO6) 
Registo Comercial Balcão Único do Empreendedor 

do Município da Restinga

Comercial, tendo iniciado as suas operações comerciais, aos1 de Julho de 2012.AP. 1/2014-10-31 Averbamento. Na matrícula n.° 36;, o requerente usa como firma «L. M.s Prestação de Serviços» de Gerson Jacinto Lourenço Upa!< exerce o comércio a retalho, prestação de servipos, proJt ções de eventos e barbearia.Por ser verdade se passa a presente certidão, que depoj de revista e consertada assino.Registo Comercial Balcão Únicô do Empreendedor d Município da Restinga, aos 4 de Novembro de 2014.2.a Ajudante do Conservador, Mafalda Correia. ■ •’ (15-6574-B0fi
Registo Comercial Balcão Único do Empreendedor 

do Município da Restinga ‘ .• . CERTIDÃO ~aj Que á cópia apensa a esta certidão está.conforn o original;
• b) Que foi requerida sob Apresentação n.°0013.14110 ç) Que foi extraída do registo respeitante ao come ciante em nome individual J. L. - INF, com NIF 2011043255, registada sob o n.° 2014.2771

■ d) Que ocupa as foihas rubriça.da(s) pôr mim, leva(n o selo branco desta Conservatória.Matrícula — Averbamentos--Anotações J.L.-INF;Identificação Fiscal: 2011043255;AP. 13/2014-11-04 MatrículaJerson Francisco Domingos Lourenço, solteiro, maio , residente no Lobito, Bairro da Cassai, usa como firma «J.l . -INF» de Jerson Francisco Domingos Lourenço, exerce comércio a retalho e prestação de serviços, tem o princ pal estabelecimento comercial e escritório no Município q Lobito, Bairro do Compão, tendo iniciado as suas operaçõel comerciais, aos 30 de Outubro de 2014. jPor ser verdade se passa a presente certidão, que depi de revista e consertada assino. ■ jRegisto Comercial Balcão Único do Empreendedor di Município da Restinga, aos 5 de Novembro de 2014. —Z 2.a Ajudante do Conservador, Mafalda Correia. í (15-6575-BO^


