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’ Bio Lalla, Limitada

Certifico que, por escritura de 19 de Março de 2015; 
lavrada com início a folhas 44, do livro de notas para escri-: 
turas diversas n.° 255-A, do Cartório Notarial do Guiché 
Único da Enípresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires 
da Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre: í

Primeira: — Stésia Djamila Alentejo da Costa, solteira, 
maior, natural da Maianga, Província de Luanda, onde reside 
habitualmente, Distrito Urbano da Samba, Bairro Talatona,; 
Condomínio Atlântico 14, Casa n.° 3; • !

Segunda: — Anastácia Manuel Alentejo, divorciada, 
natural de Malanje, Província de Malanje, residente habi- 
tualmente em Luanda, Município de Viana, Bairro 500. 
Casas, casa s/n.°;

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

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

Luanda, 30 de Março de 2015. — O ajudante, ilegível. ‘
. ,. " : -II. _________  u

ESTATUTOS DA SOC1EDADE
BIO LALLA, LIMITADA

CAPITULO I
Denominação, Sede, Duração e Objecto Social

ARTIGO l.°

(Denominação c sede)

1. A sociedade denomina-se «Bio Lalla, Limitada», con 
sede social na Província de Luanda, Rua 7, Casa n.° 515. 

Bairro 500 Casas, Município de Viana.
2. A gerência pode livremente transferir a sede par‘ 

qualquer outro local do território nacional, bem como abfl 
filiais, sucursais, agências ou outras formas de representai 
dentro e fora do País.

í
ARTIGO 2.°

(Duração)

A duração da sociedade é por tempo indeterminado,^ 

tando-se o início da sua actividade, para todos os ef# 

legais, à data da celebração da presente escritura.
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ARTIGO 3.° ‘ '
(Objecto social)

1. A sociedade tem como objecto a venda e distribuição 
de medicamentos, material cirúrgico, gastável e hospita
lar, produtos químicos e farmacêuticos, clínicas, serviços 
médicos, centro de.-vacinação, segurança bio-hospitalar, 
farmacêutica e de farmácias, prestação de serviços hospi
talares, colégio e instituto de enfermagem, universidade de , 
medicina, centro de fisioterapia e reabilitação, laboratório, 
fábrica de medicamento e material gastável, saneamento
e limpeza hospitalar, comércio geral a grosso e a retalho, 
hotelaria e turismo, restauração, 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

2. A sociedade, por decisão da gerência, pode adquirir
quaisquer participações em sociedades de responsabilidade 
limitada, em sociedades com objecto diferente do seu, e, em 
sociedades reguladas por leis especiais, bem como participar 
em agrupamentos de empresas. - ' /

CAPÍTULO II
Capital Social, Quotas, Liquidação e Amortização, 

PreStações Suplementares e Acessórias

ARTIGO 4.°
(Capital social)

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

ARTIGO 5.° 
(Quotas)

O capital social corresponde à soma de 2 (duas) quo
tas, sendo 1 (uma) quota no valor nominal de Kz: 75.000,00 
[setenta e cinco mil kwanzas), pertencente à sócia Stésia 
Djamila Alentejo da Costa, e a outra quota no valor nominal 
de Kz: 25.000,00 (vinte e cinco mil kwanzas), pertencente à 
sócia Anastácia Manuel Alentejo, respectivamente.

ARTIGO 6.°
(Transmissão de quotas)

1. A transmissão de quotas entre as sócias fica sujeita ao 
consentimento da sociedade, sob pena de. amortização da 
respectiva quota.

2. A cessão, total ou parcial, a estranhos depende do con
sentimento da sociedade, sendo-lhe reservado o direito de 
preferência em primeiro lugar e às sócias em segundo.

3. Se mais de um sócio exercer direito de preferência 
a quota a ceder será dividida  na proporção das quotas das 
sócias que exerçam o seu direito.

*

ARTIGO 7.°
(Amortização das quotas)

1. A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos 
casos seguintes:

a) Por acordo das sócias;
b) Morte ou início de processo judicial ou procedi

mento cautêlar em razão de inabilitação ou inter

dição do seu titular;

c) Sendo o seu titular empregado, prestador de ser
viços ou membro de qualquer órgão da socie
dade, o seu contrato ou mandato seja suspenso 
ou cesse por qualquer causa;

í/J A quota tenha sido, total ou parcialmente, transmi
tida ou sobre ela tenha sido constituído qualquer 
ónus ou venha a ser objecto de procedimento judi

cial, com infraeção do disposto no pacto social;
e) Quando por partilha subsequente a acção de divór

cio ou separação de pessoas e bens, a quota vier 
a pertencer ao cônjuge do sócio ou, por trans
missão gratuita ou onerosa, a qualquer descen
dente ou herdeiro deste;

f) Dissolução ou liquidação, bem como insolvência
. da sócia;

g) As respectivas titulares exerçam abusivamente o

direito'de informação, prejudicando o normal 

funcionamento da sociedade e o interesse social;
h) Cessão ou verificação das condições previstas no

acordo social; -

i) Violação de obrigações de não concorrência ou

independência em vigor, bem como a divulga

ção de informação ou segredo e uso indevido da 

firma social.

2. A amortização prevista neste artigo deve ser delibe

rada em Assembleia Geral, no prazo de 70 dias contados do 

conhecimento do. facto.

3. A amortização será efectuada pelo respectivo valor 

nominal, devendo o preço ser pago no prazo de seis meses a 

contar da data da declaração de amortização.

4. A quota amortizada deverá figurar no balanço como 

tal, até que as sócias deliberem a respectiva redução do capi

tal, aumento do valor das restantes quotas ou a criação de 

quotas de igual valor para alienação a terceiros.

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

de qualquer sócia, quando sobre ela recaia arresto, penhora 

ou providência cautêlar.

ARTIGO S.°
(Prestações suplementares, acessórias e suprimentos)

1. A sociedade pode adquirir quotas próprias dentro dos 

limites e sob as condições impostas por lei.

2. A sociedade pode deliberar exigir a realização de pres

tações suplementares ou prestações acessórias de capital ate 

ao montante global máximo de Kz: l .000.000,00 (um mtlhào 

de kwanzas) a serem efectuadas gratuitamente, cabendo à 

Assembleia Geral a determinação da sua exigência, as sócias 

obrigados, a quantia exigida a cada sócia obrigado, os pra

zos de realização e correspondente reembolso.

3. As sócias poderão fazer suprimentos à sociedade. nos 

termos e condições a fixar em Assembleia Geral.
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bens imóveis ou móveis, sujeitos ou não a registo, assiJ 

nar, rescindir e ceder a posição contratual em contratos de! 
locação financeira relativos a bens imóveis ou móveis, bem*  
como os de dispor do direito ao arrendamento, dentro dos’ 
limites da lei.

ARTIGO 13.° 
(Divisão dos lucros)

1. Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida J

percentagem para fundos ou destinos especiais criados em! 
Assembleia Geral, serão divididos pelas sócias na proporção: 
das suas quotas, e em igual proporção serão suportadas a$! 
perdas se as houver. , I

2. Os gerentes não serão remunerados, salvo se de outro 
modo for deliberado em Assembleia Geral.

ARTIGO 14.° 
(Direito de informação)

»L Sendo solicitadas as informações à gerência, esta dis-j 
porá do prazo de 60 dias para conceder a resposta devida, 

sem prejuízo de disposições legais imperativas que, para 
uma situação concreta, exijam a prestação de informação 

num prazo inferior. •
2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, é lícito à 

sociedade recusar a consulta dos livros e instrumentos sociais, 
no período de elaboração e aprovação interna das contas anuais.;

CAPÍTULO IV
Funcionamento da Sociedade

ARTIGO 15.° 
(Exercício anual)

• .Os anos sociais serão civis e os balanços serão dados 
em 31 de Dèzembro de cada ano, devendo encerrar a 31, 

de Março imediato. í

ARTIGO 16.°
(Dissolução) ’ i

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento, 
de qualquer dos sócios, continuando a sua existência coni 
a sobreviva e herdeiros ou representantes da sócia falecids, 
ou interdita, devendo estes, nomear um que a todos a todo^ 

represente, enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 17.° ’
(Liquidação)

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

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

de acordo, e se algum deles o pretender, será o activo sociá 
licitado em bloco com obrigação do pagamento do passivo( 
adjudicado à sócia que melhor preço oferecer,’em igualdadí 

. de condições.

ARTIGO 18.°
(Preferência na amortização) ,

.A sociedade reserva-se o direito de amortizar a quota dí 
qualquer sócia, quando sobre ela recaia arresto, penhora oi 
providência cautelar.
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CAPÍTULO III 
Órgãos Sociais

ARTIGO 9.°
(Convocação da Assembleia Geral)

1. A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente pelo 
menos uma vez por ano, nos primeiros 3 (três) meses depois

■ de findo o exercício do ano anterior e extraordinariamente 
sempre que tal se mostre necessários. As reuniões terão 
lugar na sede da sociedade, salvo quando todas as sócias 
acordarem ria escolha de outro local.

2. As Assembleias Gerais serão convocadas, pela sócia- 
-gerente, por sua iniciativa òu a pedido de uma das sócias.

3. As Assembleias serão convocadas por simples cartas 
registadas, dirigidas aos sócios, com pelo menos (15) quinze 
dias de antecedência, isto quando a lei não prescreva forma
lidades especiais de comunicação, e deverá indicar a ordem 
de trabalhos, o dia, a hora e o local da reunião.

< .

4. Se qualquer das sócias estiver ausente da sede social, a 
comunicação deverá ser feita com tempo suficiente para que 
possa comparecer.

ARTIGO 10.°
(Funcionamento da Assembleia Geral)

1. As Assembleias Gerais considerar-se-ão constituídas 
desde que estejam presentes ou representados sócios titu
lares de quotas que perfaçam, pelo menos, 90% dos votos 
correspondentes ao capital social.

2. Asdeliberações em Assembleia Geral são tomadas por 
maioria de 90% dos votos correspondentes ao capital social.

ARTIGO ll.° ’ •
(Administração da sociedade)

1. A gerência e administração dá sociedade, em todos os 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passiva
mente, será plural.

2. As gerentes, isolada ou conjuntamente, são vedadas 
obrigarem a sociedade em actos e contratos estranhos aos 
negócios sociais da sociedade, tais como, letras a favor, 
fiança, abonações ou actos semelhantes não tendo em vista a 
realização do objecto social.

’ ARTIGO 12.°
(Vinculação)

1. Ficam desde já nomeadas como gerentes as sócias 
Anastácia Manuel Alentejo e Stésia Djamila Alentejo da 
Costa, com dispensa de caução, bastando 1 (uma) das assi
naturas das gerentes para obrigar validamente a sociedade.

2. O endosso de cheques, vales, e outros valores a depo
sitar em conía da sociedade aberta em instituição de crédito 

fica obrigada a intervenção e assinatura de.uma gerente.
3. Os demais documentos de mero expediente e sim

ples correspondência, e na execução de deliberações da 
Assembleia Geral, que constem da acta da sociedade, é sem
pre suficiente a intervenção de uma gerente.

4. As gerentes nomeadas são conferidos os mais amplos 
poderes de administração e gestão de todos os negócios , 
sociais e, ainda, os de comprar, vender, trespassar ou onerar



III SÉRIE —N.° 103 —DE 1 DE JUNHO DE 2015 8425

CAPÍTULO V 
Disposições Finais 

ARTIGO 19.° 
(Foro)

Para dirimir todas as questões emergentes deste pacto, 
designadamente quanto à validade das respectivas cláusulas e 
ao exercício dos direitos sociais, entre as sócias e a sociedade, 
ou entre esta e os membros dos seus órgãos ou liquidatá
rios, é exclusivamente competente o Tribunal da Comarca de 
Luanda, por ser aquele que corresponde à sede social.

ARTIGO 20.°
(Normas supletivas)

No omisso regularão as deliberações sociais, as disposi
ções da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, Lei das Sociedades 
Comerciais, e demais legislação aplicável.

' (15-4903-L02)

AGÊNCIA FUNERÁRIA DELCISCO — Prestação 

de Serviços, em Nome Individual de Delfina Nambonde 
Valeriano Francisco

Certifico que, por escritura de 19 de Março de 2013, 
lavrada com início da folha . 12 e verso, do livro de notas para 
escrituras diversas n.° 1-2012, deste 1.° Cartório Notarial da 
Comarca do Cunene, perante mim Domingos Pedro Kahala 
Notário do referido Cartório, se acha lavrada a escritura com 
o seguinte teor.

No dia 19 de Março de 2013, em Ondjiva e no Cartório 
Notarial da Comarca do Cunene, compareceu como outor
gante.

Delfina Nambonde Valeriano Francisco, casada, natu
ral de Mucope, Município de Ombandja, Província do 
Cunene, nascida aos, 14 de Julho de 1972, portador do B.I 
n.° 000095099CE022, passado pelo Arquivo de Identificação 
de Luanda a 1 de Abril de 2011, residente actual mente em 
Ondjiva, Bairro Bangula, Município de Ombandja, Província 
do Cunene.

Verifiquei a identidade da outorgante pela exibição do 
respectivo Bilhete de Identidade que me reporta extrair a 
respectiva escritura, uma empresa de responsabilidade, que 
se regerá sob as cláusulas constantes dos artigos seguintes..

ARTIGO l.°
A empresa adopta a denominação de «AGÊNCIA 

FUNERÁRIA DELCISCO — Prestação de Serviços 

em nome Individual de Delfina Nambonde Valeriano 
Francisco», tem a sua sede em Ondjiva, Município do 
Kwanhama, Província do Cunene. •

ARTIGO 2.°

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

ARTIGO 3.°

O seu objecto social é o exercício de comércio geral, a 
grosso e a retalho; prestação de serviço e agência funerária. 

podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo de activi
dade, permitido por lei, de acordo com as limitações legais 
para o efeito.

ARTIGO 4.°
O capital é de Kz: 100.000.00 (cem mil kwanzas), 

integralmente realizado em dinheiro, não dividido e repre
sentado por ela própria, constituído a herança dos filhos 
legítimos, para todos os efeitos.

ARTIGO 55
Não serão exigíveis prestações suplementares de capitais, 

mas ele próprio poderá delegar a empresa os suplementares 
de que ela necessitar, juros e nas condições que estipular.

ARTIGO 6.°
A cessão de quotas da empresa não será dividida, depen

derá dela próprio.

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

seus actos e contratos, em juízo e fora dela, activa e passi
vamente, será exercido por alguém a indicar, dispensando 
assinatura para obrigar validamente a empresa.

A empresa poderá delegar os outros parceiros que vie
rem a integrar a empresa Nacional ou Estrangeiro, ou em 
nome das pessoas estranha, todos ou parte dos seus pode
res de gerência, conferindo o respectivo mandato, basta uma 
procuração.

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

centagem de 5% para o fundo de reserva legal, quando 
devida, ou quaisquer outras percentagens para fundos espe
ciais criados, não serão dividido em proporção da sua quota, 
bem como as perdas se as houver, depender dele próprio.

ARTIGO 9.°

A empresa não se dissolverá por morte ou interdição, 
continuando a sua existência com os herdeiros, do proprie
tário falecido ou interdito, que nomear entre eles, um que a 
todos represente enquanto a quota se mantiver indivisa.

• ARTIGO 10.°

A empresa dissolver-se-á por deliberação dela própria ou 
nos casos previstos por lei.

ARTIGO II.°
É permitido o aumento de quotas ou fundo em moeda 

interna ou externa para o reforço da capacidade financeira 
para o desenvolvimento dos projectos da empresa obede
cendo os critérios ou normas estipuladas por lei.

ARTIGO 12.°

Para todas questões emergentes e atinentes do presente 
acto, quer entre os herdeiros ou representante, ela própria ou 
quem vier a integrar a empresa, fica o Tribunal Provincial do 
Cunene indicado para arbitrar os assuntos que per força da 
lei se ultrapassar a competência da própria

ARTIGO 13?

Para o efeito mandei passar a presente escritura que vai 
ser lido em voz alta perante o outorgante, explicando con
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teúdo do respectivo documento que vai por ela assinada e 

por notário.
Fica desde já com advertência de que no prazo de 90 dias 

apresentar á Conservatória do Registo Comercial, no sentido 

de proceder oa registo da empresa.
A outorgante, ilegível.
Cartório Notarial da Comarca do Cunene, em Ondjiva, 

aos 19 de Março de 2013. — O Notário, Domingos Pedro 
Kahala. > - (15-5719-LO1)

Indústria Baluarte, Limitada

Certifico que, de folhas n.° 30 a 32 do 1 ivro de notas para 
escrituras diversas n.° 485-A deste Cartório Notarial, encon
tra-se lavrada a escritura de teor seguinte:

Aumento de capital, unificação de quotas, e alteração 
parcial do pacto social na sociedade «Indústria Baluarte, 
Limitada». . .

Aos 10 dias de Março 2015, em Luanda e no 4.° Cartório 
Notarial desta cidade, sito na Rua de Lobito n.° 34, Bairro 
São Paulo, Distrito Urbano do Sambizanga, Município de 
Luanda, a cargo do Notário, Pedro Manuel Dala, e perante o 
mesmo, compareceram como outorgantes:

«IMEX-TRADE — Comércio Geral •e Indústria, 
Limitada», representada neste acto, por Ramzi Rachid 
EI Houchaimi, casado com Souha Harkous, no regime de 
separação de bens, natural de Bachoura, de nacionalidade 
libanesa, titular do Passaporte n.° RL 2120796, emitido pelas 
Autoridades da República Libanesa, aos 22 de Setembro 
de 2011, residente habitualmente em Luanda, Rua Samuel 
Bernardo n.° 11,2.° andar n.° 1.

José Luís da Conceição Pedro, solteiro, maior, natural 
do Cazengo, Província do Kwanza-Norte, titular do Bilhete 
de Identidade n? 000266853KN033, emitido pela Direcção 
Nacional do Arquivo de Identificação Civil em Luanda, 
aos 25 .de Março de 2010, residente habitualmente em 
Luanda, Avenida 4 de Fevereiro, Prédio n.° 22, Apartamento 
8, Bairro Patrice Lumumba, Distrito Urbano da Ingombota, 
Município de Luanda.

Verifiquei a identidade dos outorgantes, mediante exibi
ção dos seus documentos de identificação.

E pelos mesmos foi dito:
Que são os únicos e actuais sóoios da sociedade, «Indústria 

Baluarte, Limitada», foi.constituída por escritura pública de 13 
de Dezembro de 2006, lavrada com início a folhas 100 (cem),do 
livro de escrituras diversas n.° 14-A-209, do 3.° Cartório Notarial 
de Luanda, com o Capital Social de Kz: .100.000,00 (cem mil 
kwanzas), dividido e representado por 2 (duas) quotas, com o 
valor nominal de Kz: 50.000,00( cinquenta mil kwanzas) cada 

uma, pertencentes à sócia, «1MEX TRADE — Importação e 
Exportação, Comércio Geral e Serviços, Limitada», outra no 
valor nominal de Kz: 50,000,00 (cinquenta mil kwanzas), per
tencente ao sócio, José Luís da Conceição Pedro, registada 
na Conservatória do Registo Comercial de Luanda, sob o n.°

DIÁRIO DA REPÚBLICA:

‘ • i
20Ò7.205, e por escritura de 20 de Setembro de 2012, lavrada’ 
com início a folhas 44, do livro de escrituras diversas n.°974-B ' 

do 1.° Cartório Notarial de Luanda, procedeu-se a mudança de*  
sede e alteração parcial do pacto social.

Que, na qualidade de únicos sócios da referida sociedade, j 
decidiram por unanimidade, constituírem-se em Assembleia; 
Geral Extraordinária, de 13 de Novembro de 2014, comi 
dispensa de formalidades prévia, para deliberar sobre o 
aumento do capital a alteração parcial do pacto social.

Deliberaram os outorgantes por unanimidade, o aumento; 
do capital social de 100.000,00 (cem mil kwanzas) para! 
25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de kwanzas), sendo o; 
aumento verificado de 24.900.000,00 (vinte e quatro milhões! 
e novecentos mil kwanzas), e em consequência cada um dosi 
sócios unifica a sua quota numa única, passando o. artigo 3.° J 

a ter a seguinte redacção: <

ARTIGO 3.°

O capital social é de Kz: 25.000.000,00 (vinte• 
e cinco milhões de kwanzas), integralmente reali-i 
zado em dinheiro e demais valores do activo socialj 
dividido e representado por 2 (duas) quotas, sendo' 
as 2 (duas) de valor iguais de Kz: 12.500.000,00. 
(doze milhões e quinhentos mil kwanzas), perten
centes à sócia «IMEX-TRADE — Importação e 
Exportação, Comércio Geral e Serviços, Limitada», < 

e outra ao sócio José Luís da Conceição Pedro.
O que não foi alterado mantém-se firme e válido. : 
Assim o disseram e outorgaram. I
Instruíram este acto: | í

a) Acta deliberativa da Assembleia Extraordinária n.j  I*

01 /2014, de 13 Novembro de 2014;

b) Documentos legais da sociedade em apreço.
Finalmente, lida e explicado o seu conteúdo por cor-; i 

responder a vontade firme e esclarecida das partes, vai a\ 

presente escritura ser assinada pelos intervenientes e por- 
mim Notário, com advertência da obrigatoriedade de se; 
requerer o registo do acto no prazo de 90 dias, a contar dau 
presente data. k

O Notário, Pedro Manuel Dala k
Está conforme.
É certidão que fiz extrair que vai conforme o original de-ç 

que me reporto. L

4.°  Cartório Notarial da Comarca de Luanda, em Luanda;a 
aos 6 de Abril de 2015. — O ajudante do notário, ilegiveL

’v (15-6173-L0%
■■■■■■■... ■ i i -' i ui Jr

i 

ír
Sebastião A. M. Brandão, Limitada

, Certifico que, por escritura de 14 de Abril de 20l5£ 
lavrada com início a folhas 1, do livro de notas para escrituT*  
ras diversas n.° 399, do Cartório Notarial do Guiché Únictb 

da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires df> 
Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre: d
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Primeiro: — Sebastião Augusto de Magalhães Brandão, 
casado com Ana Bela de Almeida Braga de Magalhães 
Brandão, sob o regime de separação de bens, natural de 
Portugal, mas de nacionalidade angolana, residente habi
tualmente em Luanda, no Distrito Urbano da Ingombota, 
Bairro Ingombota, Rua Dr. Américo Boavida, n.os 12/14; -

Segundo: — Ana Bela de Almeida Braga de Magalhães 
Brandão, casada com Sebastião Augusto de Magalhães 
Brandão, sob o regime de separação de bens, natural de 
Cacuaco, Província de Luanda, onde reside habitualmente, 
no Distrito Urbano da Ingombota, Bairro Ingombota, Rua 
Dr. Américo Boavida, n.os 12/14;

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

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

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

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
SEBASTIÃO A. M. BRANDÃO, LIMITADA

ARTIGO I.°
A sociedade adopta a denominação social de «Sebastião 

A. M. Brandão, Limitada», com sede social na Província 
de Luanda, Município de Luanda, Distrito Urbano da 
Ingombota, Bairro Maculusso, Avenida Ho Chi Minh, casa 
>/n.°, podendo transferi-la livremente para qualquer outro 
local do território nacional, bem como abrir filiais, sucur
sais, agências ou outras formas de representação dentro e 
fora do País.

ARTIGO 2.°

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

ARTIGO 3?

A sociedade tem como objecto social o comércio geral 
i grosso e a retalho, prestação de serviços, serralharia, cai- 
:ilharia de alumínios, agricultura e agro-pecuária, indústria, 
>esca, hotelaria e turismo, informática, telecomunicações, 
mblicidade, construção civil e obras públicas, consultoria, 
:xploração mineira e florestal, comercialização de telefo- 
les e seus acessórios, transporte marítimo, camionagem, 
gente despachante e transitários, cabotagem, rent-a-car, 
ompra e venda de viaturas, novas ou usadas e seus aces- 
órios, aluguer de viaturas, com ou sem condutor, venda e 
eparação de veículos automóveis, concessionária de mate- 
ial e peças separadas de transporte, fabricação de blocos 
vigotas, comercialização de combustíveis e lubrificantes, 

xploração de bombas de combustíveis e estação de serviço, 
ledicamentos, material cirúrgico, gastável e hospitalar, 
rodutos químicos e farmacêuticos, centro médico, clínica, 
erfumaria, plastificação dè documentos, venda de material 
e 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, desporto 
e recreação, vídeo clube, discoteca, meios industriais, reali
zações de actividades culturais e desportivas, manutenção 
de espaços verdes, segurança de bens patrimoniais, colé
gio, creche, educação e cultura, escola de condução, ensino, 
importação e exportação, saneamento básico, fabricação 
e venda de gelo, cyber café, electricidade, podendo ainda 
dedicar-se a qualquer outro ramo do comércio ou indústria 
em que os sócios acordem e seja permitido por lei.

ARTIGO 4.°
O capital social é de Kz: 200.000,00 (duzentos mil 

kwanzas), integralmente realizado em dinheiro, dividido e 
representado por 2 (duas) quotas iguais no valor nominal de 
Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas) cada uma, pertencéntes 
aos sócios Sebastião Augusto de Magalhães Brandão e Ana 
Bela de Almeida Braga de Magalhães Brandão, respectiva- 
mente.

ARTIGO 5.°

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

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

seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e pas
sivamente, incumbem aos sócios Sebastião Augusto de 
Magalhães Brandão e Ana Bela de Almeida »Braga de 
Magalhães Brandão, que ficam desde já nomeados gerentes, 
com dispensa de caução, bastando uma assinatura da gerên
cia, para obrigar validamente a sociedade.

4. 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 respectivo mandato.

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

ARTIGO 7.°

As Assembleias Gerais .serão convocadas por simples 
cartas registadas, dirigidas aos sócios com pelo menos 
30 (trinta) dias de antecedência, isto quando a lei nào 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?
Òs 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.
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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 I0.°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e hos 
demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários je 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 dó passivo 
e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em igual
dade de condições.

. ARTIGO 11.°’

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

■ ’ ARTIGO 12.°

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

• .ARTIGO 13.°

Os anos sociais serão os civis e os balanços serão 
dados em 31 dé 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.

(15-6253-L02)

Saferoad Consultoria, Limitada

Certifico que, por escritura de 26 de Março de 2015, 
lavrada com início a folhas 87, do livro de notas para escritu
ras diversas n.° 20, do Cartório Notarial do Guiché Único da 

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

Primeiro: — Manuel Pereira Bernardo, solteiro, maior, 
natural do Rangel, Província de Luanda, residente em 
Luanda, Município de Luanda, Distrito Urbano da Maianga, 

Bairro Prenda, Rua Engenheiro F. Lemos;
Segundo: — Hermenegilda Marcelina Vianeke, solteira, 

maior, natural do Huambo, Província do Huambo, resi
dente em Luanda, Município de Luanda, Distrito Urbano da 

Maianga, Bairro Prenda, Rua Engenheiro F. Lemos;
Terceiro: —Alírio Luqueny dos Santos Lopes, solteiro, 

maior, natural dc Cabinda, Província de Cabinda, resi
dente em Luanda, Município dc Luanda, Distrito Urbano da 
Maianga, Bairro Cassenda, Rua 9, Casa n.° 58, Zona 9;

Uma sociedade comercial por quotas que se regerá no| 

termos constantes dos artigos seguintes.
Está conforme. .
Luanda, 30 de Março de 2015. — O ajudante, ilegível. ’

• ■ L- ' • :

—" •

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
SAFEROAD CONSULTORIA, LIMITADA

ARTIGO l.° •

A sociedade adopta a denominação de «Saferoad 
Consultoria, Limitada», com sede social na Província de: 
Luanda, Município de Belas, Bairro Patriota, Rua L, casa 
s/n.°, podendo transferi-la livremente para qualquer outro 
local do território nacional, bem como abrir filiais, sucurl 
sais, agências ou outras formas de representação dentro e 
fora do País.

ARTIGO 2.°

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

ARTIGO 3.° |(

A sociedade tem como objecto social a consultoria^ ( 

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

indústria, hotelaria e turismo, pescas, agro-pecuária, infor

mática, telecomunicações, construção civil e obras públicas, 

compra e venda de móveis, modas e confecções, transportes ( 

marítimo, aéreo e terrestre, camionagem, transitários, ren§ 

-a-car, compra e venda de viaturas novas e de ocasião oo ( 

usadas, aluguer de viaturas com ou sem condutor, transpôs( 
tes de passageiros ou de mercadorias, oficina auto, vendi ( 

de material de escritório e escolar, salão de cabeleireiro 

botequim, assistência técnica, comercialização de petró

leo e Lubrificantes, farmácia, centro médico, clínica geral 

perfumaria, agência de viagens, promoção e mediação imoi( 

biliária, relações públicas, pastelaria, panificação, geladaria z 

exploração de parques de diversões, realização de çspectácu( 

los culturais, recreativos e desportivos, exploração mineiraL 

florestal, exploração de bombas de combustíveis, estação dt 

serviços, representações comerciais, serralharia, carpintaria 

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

segurança de bens patrimoniais, importação e exportação 
podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo do comei i 

cio ou indústria, em que os sócios acordem e seja permitidc 

por lei.

ARTIGO 4.°

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas^ 
integral mente realizado em dinheiro, dividido e represei 

tado por 3 (três) quotas, sendo uma no valor nominal 
Kz: 33.334,00 (trinta e três mil, trezentos e trinta e quatf|S 
kwanzas), pertencente ao sócio Manuel Pereira Bernardo} 
2 (duas) iguais no valor nominal de Kz: 33.333,00 (trinta1 
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três mil, trezentos e trinta e três kwanzas) cada uma, perten
centes aos sócios Hermenegilda Marcelina Vianeke e Alírio 
Luqueny dos Santos Lopes, respectivamente.

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

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 aos os sócios Manuel Pereira Bernardo, 
Hermenegilda Marcelina Vianeke e Alírio Luqueny dos 
Santos Lopes, que desde já ficam nomeados gerentes, com 
dispensa de caução, bastando duas assinaturas dos gerentes 
para obrigar validamente a sociedade.

2. Os sócios gerentes poderão delegar em pessoa estra
nha à sociedade todos ou parte dos seus poderes de gerência, 

cohferindo para o efeito, o respectivo mandato.
3. Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade em actos 

e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 
como letras de favor, fiança, abonações ou actos seme

lhantes.

ARTIGO 7.°

As Assembleias Gerais serão convocadas por simples 

cartas registadas, dirigidas aos sócios com pelo menos 

30 (trinta) dias de antecedência, isto quando a lei não pres
creva formalidades especiais de comunicação. Se qualquer 

Jos sócios estiver ausente da sede social, a comunicação 

ieverá ser feita com tempo suficiente para que possa com- 

carecer.

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 

is perdas se as houver.

ARTIGO 9.°.

A sociedade não se dissolvera por morte ou impedimento 
le qualquer dos sócios, continuando ar sua existência com o 
jobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou 
nterdito, 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 
lemais casos legais, todos os sócios serão liquidatários e 
i liquidação e partilha realizar-se-ão como acordarem. Na 
alta de acordo, e se algum deles o pretender, será o activo 
ocial licitado em bloco com obrigação do pagamento do 
>assivo e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em 
gualdade de condições.

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

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

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

' (15-6309-L15)

S.Tulumba-Gold Drinks, S. A.

Certifico que, por escritura de 16 de Abril de 2015, lavrada 
com início a folhas 37, do livro de notas para escrituras diver
sas n.° 261, 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.05 3,4 e 5 do artigo 169.° da Lei n.° 1Z975 foi constituída uma 
sociedade anónima denominada, «S.Tulumba-Gold Drinks,
S. A.» com sede em Luanda, no Distrito Urbano da Maianga, 
Bairro Alvalade, Travessa Ho-Chi-Min, Edifício Garden 
Towers, Torre B, 15.°, que tem por objecto e capital social o 
estipulado nos artigos 3.° e 4.° do seu estatuto, que está socie
dade se vai reger pelo documento complementar elaborado 
nos termos do artigo 8.° do Código do Notariado, que fica a 
fazer parte integrante desta escritura e cujo conteúdo é pertei- 
tamente conhecido de todos os outorgantes.

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

Luanda, aos 17 de Abril de 2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
S. TULUMBA-GOLD DRINKS, S. A.

CAPITULO I
Denominação, Duração, Sede e Objecto Social

ARTIGO l.° 
(Denominação e duração)

A sociedade adopta a denominação de «S. Tulumba-GeKi 
Drinks, S. A.» e durará por tempo indeterminado. contando 
-se o seu início dà data da presente escritura.
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3. A sociedade poderá adquirir acções e obrigações^ 
prias e fazer sobre elas as operações mais convenientes^ 
o interesse social e nos termos da lei. 0

wARTIGO 6.° f:

(Transmissibilklade das acções) ■
d

1. A transmissão de acções nominativas só produzj' 
seus efeitos em relação à sociedade se tiver sido obtidj n 
consentimento da sociedade à respectiva transmissão, q

1 I 
autorização ou recusa será deliberada pelos accionistas^ 0 
Assembleia Geral. |!n

2.0 consentimento é pedido, por escrito, ao Presidentep 
Mesa da Assembleia Geral, devendo este órgão dar imedii 
conhecimento do pedido a todos os Membros do Conset d 
de Administração ou, consoante o caso, ao Administrai q 
Único.

3. O Presidente do Conselho de Administração oo
Administrador-Único, no prazo de 8 (oito) dias a cou 

do recebimento da notificação prevista no número anleii 0 
comunicará o negócio projectado aos restantes accioà / 

tas, os quais deverão, no prazo de 15 (quinze) dias aconl 
do recebimento desta comunicação, dar conhecimentoi 
mesmo órgão se pretendem ou não exercer o direito de pti 

ferência. " '-à
4. No prazo de 8 (oito) dias a contar do termo dos praa 

previstos no número anterior, o Presidente do Conselho! ç 
Administração ou o Administrador-Único, consoante ocas a 

informará o acciónista alienante das respostas recebidas.
5. Se a Assembleia Geral não deliberar sobre o pedidoiu

consentimento nos 60 (sessenta) dias seguintes à recepção, s 

transmissão torna-se livre. q
6.0 consentimento só se considera recusado se a com d 

nicação ao acciónista, para além de indicar o motivo i 

recusa, incluir uma proposta de aquisição do mesmo núnwp 
de acções, nas condições de preço e pagamento do negóod 

para que foi solicitado o consentimento, tratando-se deunh 
transmissão a título gratuito ou havendo simulação de preç*  

a proposta reportar-se-á ao valor real, determinado nos te 
mos legais. |

7.0 direito a adquirir as acções em questão será rateaàp 

pelos accionistas que tiverem manifestado interesse V 

aquisição, proporcionalmente à sua participação no 
tal, na mesma assembleia em que se deliberou recusar 

s consentimento e só na eventualidade de os accionistas nh 

exercerem, total ou parcialmente esse direito, a sociedat 
ficará obrigada a adquiri-las para si qu a fazê-las adquii 

por terceiro.
8. Na transmissão onerosa de acções nominativas 

terceiros, os demais accionistas gozam de direito de prefi 

rência. ■ ® 
9.0 exercício do direito de preferência rege-se peloprt 

cedimento supra indicado nos n.os 2 a 4 do presente artigo
10. Havendo mais de um acciónista preferente, o direii 

de aquisição será repartido entre eles, na proporção das ré 
pectivas participações.

ARTIGO 2.° 
(Sede)

1. A sociedade terá a sua sede na Travessa Ho-Chi-Min, 

Empreendimento Comandante Gika, Edifício Garden Towers, 
Torre B, Piso 15.°, Município de Luanda, Bairro Alvalade, 

Província e Distrito Urbano de Luanda.
2.O Conselho de Administração poderá deslocar a sede 

social para qualquer outro local, bein como criar, transfe

rir ou encerrar sucursais, agências, delegações ou quaisquer 

outras formas de representação dentro ou fora do território 

nacional, nos termos e limites prescritos nas disposições 

legais aplicáveis.

ARTIGO 3.°

(Objecto social)

1. A sociedade tem por objecto o fabrico e o comércio 

por grosso e a retalho de bebidas, noifieadamente de cer

vejas, concentrados, preparados líquidos, e demais bebidas 

com e sem álcool e processos de respectiva transformação,, 

conservação, acondicionamento, embalamento e rotulagem. 
A sociedade tem ainda por objecto a produção e o comér

cio das matérias-primas necessárias à industrialização destes 

produtos e dos seus subprodutos, bem como de aparelhos, 

máquinas, equipamentos e tudo o mais que seja necessá

rio ou útil à prossecução destas actividades, como seja a 
produção e comercialização de embalagens e a produção, 

comércio e aproveitamento industrial de matérias-primas 

necessárias à produção destes produtos è dos seus subprç- 

dutos. A sociedade tem ainda por objecto a importação e 

exportação de todos os produtos acima indicados.

2. A sociedade poderá adquirir participações em qual

quer outra sociedade, ainda que com diferente objecto social 

e participar em quaisquer consórcios, agrupamentos com

plementares de empresas ou outras formas de associação 

empresarial, incluindo associações em participação.

CAPÍTULO 11 

Capital Social e Acções

ARTIGO 4.° 
(Capital social)

O capital social é de Kz: 4.000.000,00 (quatro milhões 

de kwanzas), realizado em dinheiro e encontra-se represen

tado por 4.000 (quatro mil) acções com o valor nominal de 

Kz: 1.000,00 (mil'Kwanzas) cada uma.

ARTIGO 5.° 
(Acções)

1. As acções são nominativas ou ao portador, e podem 

ser incorporadas em títulos de 1,5, 10, 20, 50, 100, 500, 

1.000,5.000,10.000 acções ou múltiplos.

2. Os títulos são assinados por um administrador, caso 
a sociedade tenha um Administrador-Único, ou por dois 

administradores caso a sociedade tenha um Conselho de 

Administração.
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11. A venda tomar-se-á livre se nenhum accionista exercer 
seu direito de preferência nos termos e condições acima pre- 
istos, devendo para tanto, o Conselho de Administração ou o 
administrador-Único, consoante o caso, notificar o accionista 

esse facto, no prazo referido no n.° 4 do presente artigo.
12. O disposto nos n.os 2 a 6 supra é aplicável à trans

missão gratuita de acções a terceiros, com as necessárias 
daptações, nomeadamente quanto ao preço do exercício da 
•pção que corresponderá ao valor real das acções, nos ter
mos legais.

13. No caso de transmissão por morte os herdeiros ou 
eneficiários devem no prazo de 6 (seis) meses, a contar da 
ata do falecimento do accionista, indicar a (s) pessoa (s) 
ue passa (m) a ser titular(es) das acções.

ARTIGO 7.° 
(Obrigações)

A sociedade pode proceder à emissão de qualquer tipo de 
brigações, nos termos da lei e nas condições aprovadas pela 
assembleia Geral.

ARTIGO 8.°
(Prestações acessórias de capital)

1. Qualquer accionista poderá prestar, voluntariamente, 
sociedade, prestações acessórias de que esta careça, nos

*rmos e condições que forem estabelecidos em Assembleia 
leral, sendo que a respectiva deliberação vincula apenas os 
ccionistas que nela votarem a favor.

2. Salvp deliberação em sentido contrário tomada por 
nanim idade em Assembleia Geral, as prestações .acessórias 
erão feitas a título gratuito, e sempre reembolsáveis, desde 
ue a situação líquida da sociedade não seja inferior à soma 
o capital social com as reservas legais.

3. Os créditos eventualmente detidos por accionistas 
oderão ser convertidos em prestações acessórias de capital 
esde que a respectiva conversão seja deliberada por unani
midade em Assembleia Geral.

ARTIGO 9.°
(Amortização dc acções)

1. À sociedade assiste o direito de amortizar acções sem-, 

re 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) Interdição, inabilitação, insolvência, falência ou
dissolução do titular;

d) Quando o accionista violar qualquer obrigação
de.corrente do contrato de sociedade ou de deli
beração dos accionistas tomada regularmente;

e) Quando o accionista lesar, por actos ou omis
sões, os interesses da sociedade, nomeadamente 
a reputação desta perante terceiros ou impedir 
ou concorrer, directa ou indirect.amente, com 
a sociedade, ou dificultar a realização dos fins 
sociais;

f) Condenação do accionista em processo judicial
' movido pela sociedade;

g) Em caso de divórcio, se as acções não ficarem a
pertencer ao seu titular.

2. A sociedade poderá adquirir e amortizar acções e 
obrigações próprias, dentro dos limites e sob as condições 
impostas por lei, por deliberação da Assembleia Geral.

CAPÍTULO III 
Órgãos da Sociedade

ARTIGO 10.° 
(Órgãos sociais)

São órgãos sociais .da sociedade a Assembleia Geral, o 
Conselho de Administração e o Conselho Fiscal.

ARTIGO 11.° 
(Assembleia Geral)

1. A Assembleia Geral é constituída por todos os.accio
nistas que possuam o mínimo de cem acções averbadas em 
seu nome no competente livro de registo de acções da socie
dade até 8 (oito) dias antes da data da reunião da Assembleia 
Geral ou que, no caso de serem titulares de acções ao por
tador não registadas,» depositem as mesmas na sociedade 
ou façam prova do seu depósito em intermediário finan
ceiro autorizado dentro do mesmo prazo. Neste último caso, 
o intermediário financeiro depositário das acções deverá 
comprovar tal facto no prazo aqui referido, por carta diri
gida para a sede social e destinada ao Presidente da Mesa da 
Assembleia Geral.

2. A cada cem acções corresponde um voto.
3. Os accionistas titulares de um número de acções infe

rior a 100 (cem) podem agrupar-se, nos termos legais, a fim 
de poderem participar na Assembleia Geral.

4. Na hipótese prevista no parágrafo anterior. O' repre
sentante dos accionistas agrupados deverá comunicar por 
escrito ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, com 
8 (oito) dias de antecedência em relação àquela, o número 
de acções que representa, juntando, as respectivas cartas de 
representação, devidamente assinadas pelos representados.

5. Os accionistas poderão fazer-se representar nas reu
niões da Assembleia Geral por quem para o efeito indicarem.

6. Os instrumentos de representação de accionista serão 
entregues ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, até 
ao início da Assembleia Geral, sem prejuízo do disposto no 
parágrafo quatro.

7. As votações poderão ser efectuadas nominalmente 
ou por sinais convencionais, .conforme for decidido pelo 
Presidente da Mesa da Assembleia Geral.

ARTIGO 12°
(Mesa da Assembleia Geral)

1. A Mesa da Assembleia Geral é constituída por um 
presidente e um secretário, eleitos em Assembleia Geral, de 
entre os accionistas ou não. por períodos de 3 (très) aros e 
que poderão ser sempre reeleitos.
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2. Compete ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral 
convocar e dirigir as reuniões da Assembleia Geral, bem 
como exercer as demais funções què lhe são conferidas por 
lei e pelo presente contrato.

ARTIGO 13.° <'
(Reuniões) À

A Assembleia Geral reunir-se-á:
1. Em sessão anual no primeiro trimestre dé cada ano.
2. Em sessão especial, sempre que o Conselho de 

Administração ou o Administrador-Único, consoante o caso, 

o julguem conveniente ou quando requerido por accionistas 
que reúnam as condições legalmente exigidas.

ARTIGO 14.°
(Convocação e funcionamento da Assembleia Geral)

1. Caso as acções sejam nominativas, as convocató
rias para a reunião da Assembleia Geral devem ser feitas 
mediante cartas registadas, expedidas com aviso de recep
ção, para o endereço que o accionista haja expressamente 

indicado à sociedade para esse efeito, com a antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias,-em. relação à data da reunião da 
Assembleia Geral. %

2. Na situação das acções serem ao portador, as convoca
tórias serão feitas nos termos legais.

3. Na primeira convocatória, pode desde logo ser mar

cada uma segunda data para reunir no caso de a Assembleia 
Geral não poder funcionar na primeira data marcada.

4.0 Presidente da Mesa da Assembleia Geral deverá con

vocar a Assembleia Geral sempre que para tal seja solicitado 
pelo Conselho de Administração ou Administrador-Único, 
pelo Fiscal-Único ou por accionistas que possuam, pelo 

menos acções correspondentes a 5% (cinco por cento) do 

capital social e que lho requeiram em carta registada e expe

dida com aviso de recepção, em que se indiquem, -com 

precisão, os assuntos a incluir na ordem do dia e se justifi

que a necessidade de reunir a Assembleia.

5. As Assembleias Gerais realizam-se.na sede da socie

dade ou noutro local, escolhido pelo Presidente da Mesa 

dentro do território nacional, desde que as instalações desta 
não permitam a reunião em condições satisfatórias.

6. Os accionistas podem tomar deliberações unânimes 
por escrito e bem assim reunir-se em Assembleia Geral, 

sem observância de formalidades prévias, desde que todos 

estejam presentes ou representados e todos manifestem a 

vontade de que a assembleia se constitua e delibere sobre 

determinado assunto.

) CAPÍTULO IV j
* JAdministração e Fiscalização

ARTIGO I6.°
(jConsclho dc administração óu Administrador-Único) '

* ' I
LA administração da sociedade será exercida por J 

Conselho de Administração, composto por um presiderç 
um vice-presidente e um, três ou cinco vogais eleitos 
Assembleia Geral ou por um Administrador-Único.

2.,Em caso de morte, renúncia ou impedimento, temp’ 
rário ou definitivo de qualquer dos membros do Consel 
de Administração poderá preencher por cooptação, até 
reunião da próxima Assembleia Geral, as vagas que se vq 
ficarem nos lugares de Administradores.

. 3. Dentro dos limites da lei, o Conselho de Administra# 
pode encarregar um dos seus membros, que terá a categof 
de Administrador Delegado, de se ocupar de certas matéri 
da administração, atribuindo-lhe para o efeito os necessárit 
poderes de representação e gestão.

ARTIGO J7.°
(Competências)

Compete ao Conselho de Administração, além das atn 
buições previstas na lei e nos estatutos da sociedade: 

a/Gerir os negócios sociais e efectuar todas as opt 
rações relativas áo objecto social, com obsa 
vâhcia das deliberações tomadas em Assemblei 

Geral;
b) Representar a sociedade perante terceiros;
c) Representar a sociedade em juízo e fora dele, actiW

e passivamente;
d) Coordenar os assuntos administrativos da socie

dade; ■
e) Gerir a documentação interna da sociedade e da.1

participadas; • ’ ~ 1
f) Gerir e coordenar a área dos recursos humanos.

ARTIGO 18.° |
(Reuniões do Conselho dc Administração)

1.0 Conselho de Administração reunir-se-á quande 
convocado pelo respectivo Presidente ou por outros dofc. 
administradores.

2. Qualquer- administrador pode fazer-se representar 
reunião por outro administrador, mediante carta dirigida ao 
Presidente.

3. As deliberações são tomadas por maioria dos votos, 
dos administradores presentes ou representados, sendo: 
perínitido o voto escrito, tendo o, Presidente, eleito pela 
Assembleia Geral, voto de qualidade, no caso de empate.

4. O Conselho de Administração está dispensado de reu
nir-se mensalmente.

ARTIGO 15.°
(Deliberações da Assembleia geral)

As deliberações são tomadas por maioria dos direitos de 
voto emitidos, seja qual for a percentagem do capital repre
sentado na assembleia, excepto quando outra maioria seja 
exigida por lei ou pelos presentes estatutos.

ARTIGO 19.°.
(Vinculação)

1. A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura do Presidente do Conselho

Administração;
b) Pela assinatura do Administrador-Único;
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c) Pela assinatura do Administrador-Delegado agindo
no âmbito da competência que lhe seja confiada;

d) Pela assinatura de um ou mais mandatários, nos
precisos termos dos respectivos instrumentos de 
mandato;

e) Pela assinatura de um dos membros do Conselho
de Administração e um mandatário, procedendo 
este nos termos previstos na alínea anterior.

2. Os assuntos de mero expediente ou actos corren
tes poderão ser praticados pelo Presidente do Conselho de 
Administração ou por mandatário com poderes bastantes ou 
pelo Administrador-Único quando o haja.

ARTIGO 20.°
(Órgão dc fiscalização)

1. A fiscalização da sociedade compete a um Conselho 
Fiscal composto por três membros efectivos e dois suplen
tes, eleitos em Assembleia Geral, que poderão ser ou não 
accionistas.

2. O Conselho Fiscal exerce as funções que por lei lhe 
são cometidas.

ARTIGO 21.°
(Duração)

O mandato dos membros dos órgãos sociais terá a dura
ção de 3 (três) anos, conforme for deliberado pela Assembleia 
Geral que houver procedido à eleição.

ARTIGO 22.° 
. (Remunerações)

A remuneração dos membros do Conselho de Admi
nistração e do Conselho Fiscal será estabelecida anualmente 
pela Assembleia Geral.

CAPÍTULO V
Ano Social e Aplicação dos Resultados

ARTIGO 23.°
(Ano Social)

O ano social coincide com o ano civil.

ARTIGO 24.°
(Afcctação dc resultados)

Os lucros líquidos de cada exercício terão a seguinte 
aplicação: ~ '

a) Integração ou reintegração do fundo de reserva
legal na percentagem exigida por lei;

b) Afectação a quaisquer fundos ou reservas do inte
resse da sociedade que a Assembleia Geral deli
bere, por maioria simples, constituir ou reforçar;

c) Distribuição do. eventual remanescente pelos

accionistas.

ARTIGO 25.°
(Adiantamento sobre os lucros)

O Conselho de Administração ou o Administrador- 
Único, consoante o caso, autorizado pelo Fiscal-Único, 

poderá fazer adiantamentos sobre os lucros no decurso de 
um exercício, nos termos previstos na lei.

ARTIGO 26?
- (Dissolução)

A sociedade-dissolve-se por deliberação da Assembleia 
Geral nos termos previstos na lei.

ARTIGO 27.°
(Liquidação)

Dissolvida a sociedade, proceder-se-á extrajudicialmente 
à respectiva liquidação e, salvo deliberação em contrário, 
será liquidatário o Presidente do Conselho de Administração 
ou o Administrador-Único, consoante o caso.

ARTIGO 28.°
(Omissões)

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 è demais legislação aplicável.

CAPÍTULO VI
Disposições Finais e Transitórias

ARTIGO 29.°
(Nomeação dos Órgãos Sociais)

É desde já, nomeado para o cargo de Administrador- 
Único e para o triénio de 2014 - 2016, Silvestre Tulumba 

Tyihongo-Kapose.
(15-6639-L02)

Organizações Helcel, Limitada

Certifico que, por escritura de 15 de Abril de 2015, 
lavrada com início a folhas 45, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 261-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: — Helga Karina Teixeira Domingos, solteira, 
maior, natural da Ingombota, Província de Luanda, onde 
reside habitualmente, no Distrito Urbano da Maianga, Bairro 
Mártires do Kifangondo, Rua 20, Bloco 62, apartamento 9;

Segundo: — Celso da Conceição Salvador André, 
casado com Luzia Antónia Femandes Manassa André, sob o 
regime de comunhão de adquiridos, natural do Sambizanga. 
Província de Luanda, onde reside habitualmente, no Distrito 
Urbano do Sambizanga, Bairro Comandante Valódia, Rua 
Custódio Bento Azevedo, Casa n.° 93;

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

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
ORGANIZAÇÕES HELCEL, LIMITADA

ARTIGO l?
(Denominação e sede)

A sociedade adopta a denominação social de *Orga-  
nizações Helcel, Limitada», com sede social na Província
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e Município de Luanda, Distrito Urbano da Ingombota, ARTIGO 6.°
Bairro Maculusso, Rua Rei Katyavala, Prédio n.° 168, 4.° (Gcrcncia)

andar, apartamento A, podendo transferi-la livremente para A gerência e administração da sociedade, em todos o$; 
qualquer outro local do território nacional, bem como abrir seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passiva.; < 

mente, incumbe aos sócios Helga Karina Teixeira Domingos; c 
e Celso da Conceição Salvador André, que ficam desde já; 

nomeados gerentes, com dispensa de caução, bastando unia< 
assinatura da gerência para obrigar validamente a sociedade. ■

1. Fica vedado à gerência obrigar a sociedade em actos;

e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, taisj 
como letras de favor, fiança, abonações ou actos semef 

lhantes. • |i
2. A gerência poderá delegar mesmo a pessoas estranhas: 

à sociedade parte dos seus poderes de gerência, conferindo 

ARTIGO 7.°
(Assembleia)

As Assembleias Gerais serão convocadas por simples^ 
cartas registadas, dirigidas aos sócios com pelo menos trinta 
(30) dias de antecedência, isto quando a lei não prescreva

filiais, sucursais, agências ou outras formas de representação
dentro e fora do País.

ARTIGO 2.° 
(Duração)

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

ÁRT1GO3.0 
(Objecto)

A sociedade tem como objecto social a prestação de ser
viços, importação e exportação, construção civil, e obras
públicas, fiscalização de obras, saneamento básico e limpeza, Para 0 e^e’t0 Q respectivo mandato, 

•indústria, agro-pecuária, agro-indústria, transportes públi
cos, comercialização de Vestuário e calçado para homens, 
mulheres è crianças, artigos de bijutarias, artigos de praia, 
cosméticos, todo o tipo de acessórios de beleza, indústria 
têxtil, comércio geral de tecidos e seus afins, material para 
costura, consultoria e moda, atendimento personalizado, formalidàdes especiais de comunicação. Se qualquer dos; 
franchising, decoração de eventos, catering, comércio geral 
a grosso e a retalho, hotelaria e turismo, restauração, pescas, 
fiscalização de obras, saneamento básico, modas q confec- 
ções, transportes marítimo, aéreo e terrestre de passageiros 
ou de mercadorias, transitários, oficina auto, assistência téc
nica, comercialização de petróleo e lubrificantes, exploração 
de bombas de combustíveis, agência de viagens, promoção e . 
mediação imobiliária, relações públicas, indústria pasteleira 
e panificadora, exploração de parques de diversões, reali
zação de espectáculos culturais, recreativos e desportivos, 
exploração mineira e florestal, estação de serviços, repre
sentações comerciais e industriais, 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 de comércio ou indústria em que os 
sócios acordem e seja permitido por lei.

ARTIGO 4.° 
(Capital)

O capital social é de Kz: 150.000,00 (cento e cinquenta 
mil kwanzas), integralmente realizado em dinheiro, divi
dido e representado por 2 (duas) quotas, sendo uma no valor 
nominal de Kz: 90.000,00 (noventa mil kwanzas), perten
cente à sócia Helga Karina Teixeira Domingos, e outra quota 
no valor nominal de Kz: 60.000,00 (sessenta mil kwanzas), 
pertencente ao sócio Celso da Conceição Salvador André, 
respectivamente.

i

ARTIGO 5.° ,
(Cessão de quotas)

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

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

ARTIGO 8.°
(Divisão dos lucros)

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per-; 

centagem para fundos ou destinos especiais criados em 
Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor! 

ção das suas quotas, e em igual proporção serão suportadas 
as perdas se as houver. 1

ARTIGO 9.°
(Dissolução)

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento 

de qualquer dos sócios, continuando a sua existência com o 

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou'; 
interdito, devendo estes nomear um que a todos represente/ 

enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 10.° 
(Liquidação)

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios, e nos 

demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários efe 

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

licitado em bloco, com obrigação do pagamento do passivo 

e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer em igual’ 

dade de condições.
; > • I

ARTIGO 11.°
(Preferência na amortização)

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

qualquer'sócio, quando sobre ela recaia arresto, penhora oú 
providência cautêlar.
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■ ARTIGO 12.°
(Foro competente)

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

ARTIGO 13.°
(Balanços)

Òs anos sociais serão os civis e os balanços serão 
iados em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar 
i 31 de Março imediato.

ARTIGO 14.°
(Omisso)

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

(15-6652- LQ2)

KHS-TERMO — Prestação de Serviços, Comércio 
Geral, Importação e Exportação, Limitada

Cessão de quota, admissão de novo sócio e altera
ção parcial do pacto social da sociedade «KHS-TERMO
— Prestação de Serviços, Comércio Geral, Importação e 
Exportação, Limitada».-

Certifico que; por escritura de 17 de Abril de 2015, 
lavrada com início a folhas 87, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 399, do Cartório Notarial do Guiché Único 
da Em presa,-a cargo da Notária Lúcio Alberto Pires da Costa, 
Licenciado em Direito, compareceram como outorgantes:

Primeiro: — Leonilte Tomás Mateus dos Santos, casado 
com D’Jamila Alice Sebastião Rola dos Santos, sob o regime 
de comunhão de adquiridos, natural da Ingombota, Província 
de Luanda, onde reside habitualmente, no Município de 
Viana, Bairro Caop, casa s/n.°;

Segundo: — Edgar Mateus Tomás dos Santos, casado 
com Filomena Narcisa da Silva dos Santos, sob o regime 
de comunhão de adquiridos, natural da Maianga, Província 
de Luanda, onde .reside habitualmente, no Município do 
Rangel, Bairro Nelito Soares, Rua da Estremadura, Casa 
n.° 125;

Terceiro: — Helena Adão Filho Tomás, solteira, maior,' 
natural do Icolo e Bengo, Província do Bengo, residente 
habitualmente em Luanda, no Município de Luanda, 
Distrito Urbano do Rangel, Bairro Nelito Soares, Rua da 
Estremadura, Casa n.° 185;

E por eles foi dito:.
Que, o primeiro e o segundo outorgante, são os úni

cos e actuais sócios da sociedade comercial por quotas de 
responsabilidade limitada, denominada «KHS - TERMO
— Prestação de Serviços, Comércio Geral, Importação e 
Exportação, Limitada»; com sede em Luanda, no Município 
do Rangel, Bairro Terra Nova, Rua da Estremadura, Casa 
n.° 125, constituída por escritura pública datada de 16 de 
Agosto de 2012, lavrada com início a folhas 35, verso 
a folhas 36, do livro de notas para escrituras diversas 

n.° 275, registada na Conservatória do Registo Comercial 
de Luanda, 2.a Secção do Guiché Único da Empresa, sob o 
n.° 2480-12, com o capital social Kz: 100.000,00 (cem mil 
kwanzas), integralmente realizado em dinheiro, dividido e 
representado por duas quotas iguais no valor nominal de . 
Kz: 50.000,00 (cinquenta mil kwanzas), cada uma, per
tencentes aos sócios, Leonilte Tomás Mateus dos Santos e 
Edgar Mateus Tomás dos Santos, respectivamente.

Que, pela presente escritura e conforme deliberado em 
Assembleia de sócios datada de 2 de Dezembro de 2014, 
tal como consta da Acta que no fim menciono e arquivo, o 
primeiro sócio divide a sua quota em duas, sendo uma no 
valor nominal de (quarenta mil kwanzas), que cede à terceira 
outorgante e outra no valor nominal de (dez mil kwanzas) 
que reserva para si.

De igual modo, o segundo sócio divide e sua quota em 
duas novas quotas, sendo uma no valor nominal de (quarenta 
mil kwanzas), que cede à terceira outorgante e outra no valor 
nominal de (dez mil kwanzas) que reserva para si.

Que, a terceira outorgante aceita as cessões feitas à si e 
as unifica numa única quota no valor nominal de (oitenta mil 
kwanzas).

Que, a sociedade, o primeiro e segundo outorgante, pres
cindem do seu direito de preferência e admitem a terceira 
outorgante como sócia.

Em função dos actos praticados altera-se a redacção do 
artigo 4.° do pacto social que passa a ser a seguinte:

ARTIGO 4.°

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), 
integrâlmente realizado em dinheiro, dividido e represen
tado por três quotas, sendo a primeira no valor nominal de 
Kz: 80.000,00 (oitenta mil kwanzas) pertencente à sócia 
Helena Adão Filho Tomás, a segunda e terceira quotas iguais 
no valor nominal de Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas), cada 
uma, pertencente aos sócios Leonilte Tomás Mateus dos 
Santos e Edgar Mateus Tomás dos Santos, respectivamente.

Declaram ainda os outorgantes que mantêm-se firmes e 
válidas as demais disposições do pacto social, não alteradas 

pela presente escritura.
Assim o disseram e outorgaram.
Está conforme.
Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, em 

Luanda, aos 20 de Abril de 2015. — O ajudante, ilegiveL 
(15-6700-L02)

NUTRIVEGE — Sociedade Comercial 
e Industrial, Limitada

Certifico que, por escritura de 13 de Abril*  de 2015, 
lavrada com inicio a folhas 50, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 260-A, do Cartório Notarial do Guiché 
Único da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires 

da Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:
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Manuel Dala de Sousa, solteiro, maior, natural da 
Samba, Província de Luanda, residente em Luanda, no 
Distrito Urbano e Bairro da Samba, Rua Paulo Sexto, Casa 
n.° 195, que outorga neste acto em representação da socie
dade «BATAS HOLD1NG — Sociedade de Participações
S. A.», com sede em Luanda, no Município de Luanda, 
Distrito Urbano e Bairro da Maianga, Rua Marien Ngouabi, 
Prédio n.° 10L rés-do-chão, e como mandatário de Arnaldo 
Albertino de Almeida e Sousa, solteiro, maior, natural do 
Rangel, Província de Luanda, residente em Luanda, Distrito 
Urbano do Rangel, Bairro Nelito Soares, Rua Penafiel, Casa 
n.°2B-l.

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

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

Luanda, aos 21 de Abrihde 2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
NUTRIVEGE — SOCIEDADE COMERCIAL 

E INDUSTRIAL, LIMITADA

ARTIGO l.° 
(Denominação c sede)

A sociedade adopta a denominação de «NUTRIVEGE 
— Sociedade Comercial e Industrial, Limitada», com sede 
social na Província de Luanda, Rua Marien Nguabi,>n.° 101, 
r/c, Município da Maianga, podendo por deliberação da 
Assembleia Geral transferi-la para qualquer outro local do 
território nacional, bem como abrir filiais, delegações, agên
cias ou outras formas de representação dentro e fora do País.

ARTIGO 2.°
(Duração)

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

ARTIGO 3.° 
(Objecto social)

A sociedade tem por objecto a actividade de comércio 
e indústria, logística e distribuição a grosso e a retalho de 
fertilizantes e outros imputes agrícolas, importação e expor
tação, podendo dedicar-se a outras actividades em que os 
sócios acordem e seja permitida por lei.

ARTIGO 4.° ‘
(Capital social)

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), 
integralmente realizado em dinheiro, dividido e representado em 
duas quotas, tendo a primeira no valor nominal de Kz: 90.000,00 
(noventa mil kwanzas), equivalente a 90% do capital social per
tencente à «BATAS HOLD1NG — Sociedade de Participações, 
S. A.», e a segunda, o valor nominal de Kz: 10.000,00 (dez mil 

kwanzas), equivalente a 10% do capital social, pertencente ao 
sócio Arnaldo Albertino de Almeida e Sousa.

, ARTIGO 5.° • • •
(Aumento de capital social)

I. O capital social poderá ser aumentado por deli bera# 
da Assembleia Geral. ,

• 2. O sócio cuja quota se encontre livre de qualquer óny;

t
s
d

ou obrigação no momento da deliberação de aumento 
capital, tem direito de preferência na subscrição de qualquj t 
aumento de'capital social, o qual deve ser exercido no praz t 

de 30 dias a contar da data da deliberação da Assemblej: a

Geral.
3. A realização do aumento de capital social é efectuad 2

de acordo com o calendário e condições para o efeito delibc c 
rado pelá Assembleia Geral. <!1

4. A não realização do capital social de acordo comi, 
disposto no número anterior implica que a respectiva subi 
crição seja considerada perdida a favor do segundo sócií

i! F 
podendo este dispor livremente da mesma. s

ARTIGO 6.°
(Cessão dc quotas) .

1. A cessão da quota do segundo outorgante a estranho t 

fica dependente do consentimento do primeiro oútorgantt [ 

reservando-se-lhe o direito de preferência.
2. Ao pretender transmitir a sua quota, o segundo outoi ' 

gante deverá comunicar a sua intenção ao outro sócio, po 1
• • > 

meio de carta acompanhada do projecto de venda, o qui 
deverá conter obrigatoriamente e de forma descriminadi 

a identidade do interessado na aquisição da quota, o preç ç 
da quota, a forma e prazos para pagamento do preço e a £ 
demais condições acordadas para a transmissão. | $ 

ARTIGO 7.° |i

(Garantia c amortização dc quotas)

1. É vedado aos sócios dar como garantia ou onerar, pc; < 
qualquer forma, a sua quota, em qualquer negócio ou traí < 
saeção, sem prévia autorização da Assembleia Geral. j 1

2. Por deliberação da Assembleia Geral a sociedade pod i
amortizar quotas, por acordo com o respectivo titular, seií 
pre que: | i

a) A quota tenha sido alienada sem respeitar o direií
de preferência do outro sócio, nós termos dí 1 
artigo 6.° ’ I 1

b) A quota que tenha sido arrolado ou dado em garaií j

tia sem o consentimento prévio do outro, sócia 

ou ainda quando tenha sido objecto de qualqud> 

outra providência por força da qual o respectivo: 
titular perca a livre disposição da mesma.

c) O titular da quota seja objecto de acção ou provi:

dência judicial com vista decretamento da stU 

falência ou insolvência.
3. A contrapartida da amortização feita nos termos 

número anterior será igual ao valor que corresponder à quoí 
em causa, resultante do balanço a data do encerramento dí

exercício anterior àquele em que se verificar a referida amof
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ização e será paga em duas prestações semestrais, iguais e 
ucessivas; vencendo a primeira 60 dias após a deliberação 
la amortização. z -

ARTIGO 8.°
(Suprimentos e emissão dc obrigações e outros títulos)

1. Os sócios podem fazer suprimentos à sociedade, nos 
ermos, que for deliberado pela Assembleia Geral, não exis- 
indo, no entanto, obrigação de suprimentos ou prestações 
icessórias por parte de qualquer dos sócios.

2. Salvo deliberação em contrário da Assembleia Geral, z 
t realização de suprimentos por parte de um sócio importa a 
)brigação do outro sócio de realizar suprimentos equivalen- 
es, na proporção da sua quota.

ARTIGO 9.°
(Assembleia Geral)

1. A Assembleia Geral é composta por todos os sócios, é . 
jresidida por um Presidente de Mesa e secretariado por um  
;ecretário, ambos eleitos por aquela.

*

2. A Assembleia Geral reúne-se pelo menos uma vez por 
mo para aprovar o balanço, as contas, as políticas e as estra- 
égias da sociedade, nos termos legais, e sempre convocada . 
>elo Presidente, por sua iniciativa ou de outro sócio.

3. Podem, ser convidados a participar nas reuniões da 
Xssembleia Geral, sem direito a voto, outras pessoas cujo 
nteresse para a discussão dos pontos agendados seja rele- 
/ante.

4. Quando a lei não prescreva formalidades especiais de 
zomunicação, as Assembleias Gerais são convocadas por 
iimples carta dirigida aos sócios, com pelo menos, 8 dias de 
intecedência. Se qualquer dos sócios estiver ausente da sede 
>ocial, a comunicação deve ser feita com tempo suficiente 
>ara que possa comparecer.

5. As Assembleias Gerais podem ser realizadas sem 
is formalidades referidas no número anterior deste artigo, 
iesde que os sócios concordem com a sua-realização, em 
õcal, hora e ordem de trabalhos. A concordância dos sócios 
jrova-se pela presença na respectiva reunião.

6. As deliberações da Assembleia Geral são tomadas por 
naioria simples dos sócios presentes ou representados.

7. As deliberações da Assembleia Gerais são lavradas 
ictas assinadas pelo Presidente da Mesa e pelo secretá- 
*io, ou conforme for decidido' pelo Presidente da Mesa da 
Assembleia.

8. São permitidas actas avulsas com deliberações par- 
:iais sobre matérias cujo conhecimento e exequibilidade 
públicos assim o recomendem.

v ARTIGO 10.°
(Competência da Assembleia Geral)

São competências da Assembleia Geral, para além de 
2>utras competências previstas na lei e nestes estatutos:

ci) Eleger o Presidente e o secretário da Mesa da 
Assembleia Geral e designar o Conselho de Ges
tão, nos termos definidos nestes estatutos;

b) Aprovar a política e as estratégias’da sociedade;

c) Aprovar o relatório e contas anuais;
d) Aprovar a auditoria às contas da sociedade em cada

exercício;
e) Estabelecer os parâmetros de remuneração do pes

soal afecto à administração, e dos auditores de 
contas, se os houver;

f) Aprovar as estratégias de intervenção e participa
ção nas sociedades e projectos participados;

g) Aprovar o lançamento, suspensão ou abandono de
qualquer projecto imobiliário, turístico, indus
trial ou outro cujo impacto na vida da sociedade 
seja estruturante;.

h) Aprovar os programas anuais para execução de
projectos estruturantes, designadamente, mas 
não restringindo, a projectos agrícolas, incluindo 
os respectivos orçamentos e planos de investi
mento;

i) Definir os limites anuais do valor de títulos de
obrigações a serem emitidos e dos valores para 
a celebração de contratos de crédito, financia
mento ou concessão de garantias;

j) Aprovar a emissão de títulos de obrigações ou
outros títulos de dívida e valores mobiliários;

k) Aprovar a aquisição e a alienação de quotas e
outras participações;

l) Aprovar a distribuição antecipada de dividendos;
m) Aprovar a aquisição ou oneração de bens imóveis

da sociedade;
n) Aprovar a abertura e o encerramento de representa

ções sociais no país e no estrangeiro;
o) Aprovar as alterações ao presente estatutos;
p) Determinar a fusão ou dissolução da sociedade;
q) Aprovar as alterações do capital social.

ARTIGO II.0
(Gerência e representação)

1. A gerência e a representação da sociedade, em todos 
seus actos e contratos em juízo e fora dele, activa ou pas
sivamente, incumbe a um ou mais gerentes eleito (s) pela 
Assembleia Geral, bastando a assinatura de um gerente, para 
obrigar validamente a sociedade.

2. E vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos ou 
contratos estranhos ao objecto social, nomeadamente, fiança 
ou aval.

3. O sócio maioritário poderá nomear pessoa estranha a 
sociedade para assumir as funções de gerência, ou delegar o 
seu poder de gerência ou parte dele ao segundo outorgante 
em condições a definir pela Assembleia Geral.

4. A alteração do número de trabalhadores afectos à 
administração e gerência da sociedade, é decidido pelo sócio 
«Batas Holding S. A.».

5. Os trabalhadores afectos à administração e gerên
cia vinculam-se laboralmente à sociedade por contrato de 
prestação de serviço de um ano, renováveis, assinados peto
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ARTIGO 15.° 
(Dissolução)

1

I. Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e _ 
demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários ej- f 
liquidação e partilha verificar-se-ão como acordarem. ty: p 
falta de acordo, e se algum deles o pretender, será ao actii c 

social licitado em globo com obrigação do pagamento d f 
passivo $ adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, et < 
igualdade de condições.

ARTIGO 16° 
(Exercício anual)

Os anos sociais serão os civis e os balanços serãlj i 

dados em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encena < 

a 31 de Março imediato.
ARTIGO 17.° ■ |

(Casos omissos)

No omisso regularão as deliberações sociais, as disposi 
ções da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, Lei das Sociedade 

Comerciais e demais legislação aplicável.
’ ARTIGO 18.° 

(Acordo parassociais)

Os sócios podem aprovar acordos parassociais, coni 
força obrigatória para.a sociedade e para os seus gestordj 

depois de homologados pela Assembleia Geral.
(15-6701-LO® 

__________J;

. : : I
Presidente da Mesa da Assembleia Geral em representação 2. Em caso de falência ou dissolução do sócio «Bata; 
da sociedade. *.  Holding S. A.», a quota desta transfere-se par o sócj!

6. A gerência da sociedade reúne-se pelo menos uma vez Francisco M. Queiroz ou seus herdeiros.

por mês e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo 
seu gerente. As suas deliberações são tomadas por consenso. 
Na falta deste, prevalece a posição do gerente. ‘

7. Das reuniões da gerência são lavradas actas assinadas
por todos membros.

8. A competência da gerência é limitada à execução das 
políticas e estratégias deliberadas pela Assembleia Geral 
em cada ano ou período plurianual, vertidas nos respectivos 
orçamento, programas e planos ou instruções avulsas em 
forma de Deliberação em Acta.

9. Fica vedado à gerência praticar actos que não condu
zam aos objectivos constantes dos instrumentos referidos no 
número anterior, ou que sejam contrários aos interesses da 
sociedade, e obrigar a sociedade em actos e contratos estra
nhos aos negócios sociais desta, tais como letras de favor, 
fiança,-abonações ou actos semelhantes.

ARTIGO 12.° 
(Estrutura dc gestão)

1. Por deliberação da Assembleia Geral, ó gerente pode 
ter uma estrutura de apoio executivo à gestão, com poderes 
delegados para efectuar a gestão corrçnte de certos pelou
ros da sociedade, designadamente: administração, finanças, 
recursos humanos, gestão comercial e marketing, logística e. 
abastecimento, gestão técnica, gestão de projectos, etc.

2. A estrutura de apoio executivo da gestão referida no 
número anterior terá a natureza que a Assembleia Geral 
decidir, sendo a sua composição e funcionamento definida 
pelo gerente, por meio de um regulamento interno homo
logado pela Assembleia Geral, sem prejuízo do que a este 
respeito for acordado entre os sócios no âmbito de acordos 
parassociais ou outros.

ARTIGO 13.°
(Lucros, perdas c reservas legais)

1. Os lucros líquidos apurados,.depois de deduzida’a 
percentagem para òs fundos legais, ou destinos especiais 
criados em Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios 
na proporção das suas quotas. Em igual proporção serão 
suportadas as perdas se as houver.

2. A Assembleia Geral pode determinar a constituição de 

outras reservas facultativas.
3. A Assembleia Geral pode deliberar a distribuição 

antecipada de lucros, observadas as exigências legais e 
estatutárias sobre a distribuição de lucros e das obrigações 
tributárias aplicáveis.

ARTIGO I4.° I 
(Continuidade da sociedade)

i ■ .

1. A sociedade não se dissolverá por morte ou impedi
mento 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 quóta se mantiver indivisa.

VALLANOR — Gestão de Negócios, Limitada ■■
■ . 1

Certifico que, por escritura de 14 de Abril de 2015 

lavrada com início a folhas 99 do livro de notas para escr® 
turas diversas n.° 261-A, do Cartório Notarial do GuicW, 
Único da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pirei; 

da Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:

Primeiro: — Figueira Francisco Ginga, casado com Yart: 

Lisandra Vaz da Conceição Ginga, sob regime de comunhãí 

de adquiridos, natural de Saurimo, Província da Lunda-Sul; 

residente habitualmente em Luanda, no Distrito Urbano do.
■

Kilamba Kiaxi, Condomínio Nova Vida 11, Rua Pedro dC 

Castro Van-Dúnem «Loy», Bloco B,'Apartamento 202;
Segundo: — Kevela Nayole Escrivão Domingos, sol| 

teiro, maior, natural da Ingombota, Província de Luanda, 

onde reside habitualmente, no Distrito Urbano da Samba, 

Bairro Benfica, casa s/n.°;
Uma sociedade comercial pór quotas de responsabi' 

1 idade limitada, que se regerá nos termos constantes d<$ 

artigos seguintes,

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

Luanda, aos 21 de Abril de 2015. — O ajudante, ilegível.
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ESTATUTOS DA SOCIEDADE
VALLANOR —GESTÃO DE NEGÓCIOS, LIMITADA

ARTIGO l.° 
(Denominação c sede)

A sociedade adopta a denominação de «VALLANOR 
— Gestão de Negócios, Limitada», com sede social na 
^ovíncia de Luanda, Rua H, Zona Verde III, Bairro Benfica, 
Município de Belas, podendo transferi-la livremente para 
jualquer outro local do território nacional, bem como abrir 
iliais, sucursais, agências ou outras formas de representação 
ientro 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 “ 
ia data da celebração da presente escritura.

ARTIGO 3.°' 
(Objecto)

A sociedade tem como objecto prestação de serviços, 
consultoria e auditoria, rent-a-car, cyber café, hotelaria e 
turismo, comércio geral a grosso e a retalho, projectos de 
engenharia, gestão financeira, transportes públicos, limpeza, 
manutenção de espaço verde, formação e desenvolvimento 
de pessoas, edição e comercialização de revistas e jornais, 
agro-pecuária, informática, telecomunicações, construção 
civil e obras públicas, fiscalização de obras, saneamento 
básico, compra e venda de móveis modas e confecções, 
transportes, marítimo, aéreo e terrestres de passageiros ou de 
mercadorias, transitários, oficina auto, salão de cabeleireiro, 
botequim, assistência técnica, comercialização de petró- ’ 
leo e lubrificantes, exploração de bombas de combustíveis, 
farmácia, centro médico, clínica geral, perfumaria, agên
cia de viagens, promoção e mediação imobiliária, relações 
públicas, pastelaria e panificação, exploração de parques de 
diversões, realização de espectáculos culturais, recreativos 
e desportivos, exploração mineira e florestal estação de ser
viços, representações comerciais, serralharia, carpintaria, 
venda de alumínio e sua utilização, cultura e ensino geral, 
segurança de bens patrimoniais, importação e exportação, 
podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo do comér
cio ou indústria em que os sócios acordem e seja permitido 
por lei.

ARTIGO 4.° x . .
(Capital)

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), 
integralmente realizado em dinheiro; dividido e representado 
por duas quotas iguais nò valor nominal de Kz: 50.000,00 
(cinquenta mil kwanzas), cada uma, pertencente aos sócios 
Kevela Nayole Escrivão Domingos e Figueira Francisco 
Ginga, respectivamente.

ARTIGO 5.° 
(Cessão dc quotas)

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

ARTIGO 6.° .
(Gerência)

A gerência e administração da sociedade, em todos os 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passi
vamente, incumbem ao sócio Figueira Francisco Ginga, que 
fica desde já nomeado gerente, com dispensa de caução, bas- “ 
tando 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. Os sócios gerentes poderão delegar mesmo a pessoas 
estranhas a sociedade parle dos seus poderes de gerência, 
conferindo para o efeito o respectivo mandato.

ARTIGO 7.°
(Assembleia)

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

ARTIGO 8.°
(Divisão dos lucros)

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per
centagem para fundos ou destinos especiàis criados em 
Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor
ção das suais quotas, e em igual proporção serão suportadas 
as perdas se as houver.

ARTIGO 9.°
(Dissolução)

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

ARTIGO 10.° 
(Liquidação)

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

ARTIGO 11?
(Preferência na amortização)

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

ARTKjO 12® 
(Foro competente)

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

outro. x
ARTIGO 13.°
(Balanços)

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

•.ARTIGO 14.°
(Omisso) . ?

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

(15-6703-L02)

M. Chiss Angola (SU), Limitada

Bárbara 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.° 44, do livro-diário de 21 de Abril do 

‘ corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.
Certifico que Manuel Dongua Chissapa, solteiro, maior, 

natural da Ingombota, Província de. Luanda, residente 
habitualmente em Luanda, Kilamba Kiaxi, Bairro Neves 
Bendinha, Rua Teixeira Lopes, s/n.°, constituiu uma socie
dade unipessoal por quotas denominada «M. Chiss Angola 

(SU), Limitada», registada sob o n.° 2020/15, que se vai 
reger pelo disposto no documento em anexo.

Está conforme.
Conservatória do Registo Comercial dé Luanda, 2.a Secção 

do Guiché Único da Empresa, em Luanda, aos 21 de Abril 

de 2015. — O aj udante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
M. CHISS ANGOLA (SU), LIMITADA

ARTIGO 1.9 
(Denominação e sede)

A sociedade adopta a denominação de «M. Chiss Angola 
(SU), Limitada», com sede social na Província de Luanda, 
Rua Teixeira Lopes Bairro Neves Bendinha, casa n.° s/n.°, 
Município de Luanda, Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi, 
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 duraçào é por tempo indeterminado, contando-se o 
início da sua actividade, para todos os efeitos legais, a partir 
do respectivo registo.

DIÁRIO DA REPÚBiiJ

■ — ~ j11

ARTIGO 3.°
(Objecto) ’ ' I

A sociedade tem como objecto social prestação/ 
serviços, comércio grosso e a retalho, indústria, pe^s 
agro-pecuária, informática, telecomunicações, constnrç 
civil e obras públicas, fiscalização de obras, sanear^' 
básico, modas e confecções, transportes marítimo, aé»J 
e terrestres de passageiros ou de mercadorias, transitárx c 
oficina auto, assistência técnica, comercialização de pett; í 
leo e lubrificantes, exploração de bombas de combustívej 
farmácia, centro médico, perfumaria, agenciamento de\f 
gens, promoção e mediação imobiliária, relações públict 
pastelaria e panificação, exploração de parques de diversõt ( 
realização de espectáculos culturais, recreativos e despi 
tivoSj exploração mineira e florestal, estação de serviço- 
representações comerciais, serralharia, carpintaria, vendai: 
alumínio, cultura e ensino geral e profissional, segurançai 
bens patrimoniais, telecomunicações, instalação e manuta: 
ção de redes eléctricas e de telecomunicações, serviços! 
informática, importação e exportação, podendo ainda ded 
car-se a qualquer outro ramo do comércio ou indústnaa 
que o sócio-único acorde e seja permitido por lei.

ARTIGO 4.° 
(Capital)

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwana 
integralmente realizado em dinheiro, representado porun 
quota no valor nominal de Kz: 100.000,00 (cem mil kwa 
zas) pertencente ao sócio-único Manuel Dongua Chissapa

ARTIGO 5.° 
(Cessão dc quotas)

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

ARTIGO 6.°
(Gerência)

A gerência e administração da sociedade, em todos L 
seus, actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e pass 
vamente, incumbe ao sócio-único, bastando a sua assinatu 
para obrigar validamente a sociedade.

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

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 delibert ; 
ções da Assembleia Geral deverão ser registadas em acta p<*  
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 comi 
sobrevivo e herdeiros ou representantes da sócia falecida $ 
interdita, devendo estes nomear um que a todos representa 
enquanto a quota se mantiver indivisa.
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ARTIGO 9.°
1 (Liquidação)

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

ARTIGO 10.°
(Balanços)

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

ARTIGO 11.°
(Omisso)

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

(15-6704-L02)

LJZ— Construções, Limitada

Certifico que, por escritura de 21 de Abril de 2015, 
lavrada com início a folhas 38, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 400, do Cartório Notarial do Guiché Único 

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

Lusevikueno João Zuani, solteiro, maior, natural da 
Ingombota, Província de Luanda, residente em Luanda, no 
Município do Cazenga, Bairro Cazenga, Casa n.° 1, que 
outorga neste acto por si individualmente e em nome e repre
sentação de sua filha menor Victória Lando Manuel Zuani, 
de 1 ano de idade, natural de Luanda e consigo convivente;

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

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

Luanda, aos 21 de Abril de 2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
LJZ — CONSTRUÇÕES, LIMITADA

ARTIGO l.°

A sociedade adopta a denominação social de «LJZ — 
Construções, Limitada», com sede social na Província de 
Luanda, Município de Belas, Bairro Benfica, no Condomínio 
Lar do Patriota, Rua 106, Casa n.° 1095-A, podendo trans
feri-la livremente para qualquer outro local do território 
nacional, bem como abrir filiais, sucursais, agências ou 
outras formas de representação dentro e fora do País.

ARTIGO 2.°

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

ARTIGO 3.°

A sociedade tem como objecto social, prestação de servi
ços, comércio geral a grosso e a retalho, hotelaria e turismo, 
publicidade, venda de materiais de construção civil, cons

trução civil e obras públicas, projectos e fiscalização, 
consultoria, exploração mineira e florestal, comercializa
ção de telefones e seus acessórios, transporte marítimo, 
camionagem, agente despachante e transitários, cabotagem, 
rent-a-car, compra e venda dé viaturas, novas ou usadas e 
seus acessórios, aluguer de viaturas, promoção e mediação 
imobiliária, 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.

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

integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen
tado por duas quotas, sendo uma quota no valor nominal de 
Kz: 90.000,00 (noventa mil kwanzas), pertencente ao sócio 
Lusevikueno João Zuani, e outra quota no valor nominal 
de Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas), pertencente ao sócio 
Victória Lando Manuel Zuani, 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 aós sócios se a sociedade dele não 
quiser fazer uso.

ARTIGO6.0

1. A gerência e representação da sociedade, em todos os 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passi
vamente, incumbe ao sócio Lusevikueno João Zuani, que 
fica desde já nomeado gerente, com dispensa de caução, bas
tando uma 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 semelhantes.

ARTIGO 7.°

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

ARTIGO 8.°

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per
centagem para fundos ou destinos especiais criados em 
Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor
ção das suas quotas, e em igual proporção serão suportadas 
as perdas se as houver.

ARTIGO 9/

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento 
de qualquer dos sócios, continuando a sua existência cem o 
sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou 
interdito, devendo estes nomear um que a todos represente, 
enquanto a quota se mantiver indiv isa.
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ARTIGO I0.°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos 

demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários e a 

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

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

licitado em globo com obrigação do pagamento do passivo 

e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em igual

dade de condições. , ■ • ' .

ARTIGO II.0

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

qualquer sócio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou

• providência cautelar.

. ARTIGO I2:°

Para todas as questões emergentes do presente contrato, 

quer entre os sócios, seus herdeiros ou representantes, quer 

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

Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qualquer 

outro.

‘ ARTIGO 13.°

Os anos- sociais serão os civis e os balanços serão 

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

a 31 de Março imediato.

ARTIGO 14.°

No omisso regularão as deliberações sociais, as dispo

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

Sociedades Comerciais e demais legislação aplicável.

(15-6705-L02)

Jesus & Costa, Limitada

Certifico que, por escritura de 20 de Abril de 2015, 

lavrada com início a folhas 26, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 400, do Cartório Notarial do Guiché Único 

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

Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:

Primeiro: —'Alberto Willian Silva de Jesus, solteiro, 

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

habitualmente, no Município de Viana, Bairro Luanda Sul, 

Projecto Mota e Comp Q-F 6;

Segundo: — Bruno Paulo da Costa, casado com Yonara 

Costa, sob regime de comunhão de adquiridos, natural da 

Ingombota, Província de Luanda, residente habitualmente 

em Luanda, Ingombota, Bairro Patrice Lumumba, Rua 

Cónego Manuel das Neves, n.° 180;

Uma sociedade comercial por quotas de que se regerá 

nos termos constantes dos artigos seguintes.

Está conforme.

Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, em 

Luanda, aos 21 de Abril de 2015. — O ajudante, ilegível.

1
■_____________________________  DIÁRIO DA REPÚB^j

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
JESUS & COSTA, LIMITADA

I 

ARTIGO 1°

(Denominação c sede)

. A sociedade adopta a denominação de «Jesus & Co$S< 

Limitada»» com sede social na Província de Luanda, 
Cónego Manuel das Neves, Prédio n.° 180, Apartame^

Ti 
n.° 17, Bairro Patrice Lumumba, Município de Luant 
Distrito Urbano da Ingombota, podendo transferi-la liv^s 
mente para qualquer outro local do território nacional,^, 

como abrir filiais, sucursais, agências ou outras formasí3 
representação dentro e fora do País. F

ARTIGO 2.° |

(Duração) ’

A.sua duração é por tempo indeterminado, contando-se.c 
início da sua actividade, para todos os efeitos legais, a pari 1 

da data da celebração da presente escritura.

ARTIGO 3.° 

(Objecto)

A sociedade tem como objecto o comércio geral a gross < 
e a retalho, prestação de serviços, consultoria, auditora 

' construção civil e obras públicas, fiscalização de obras, sa 
ralharia, carpintaria, produção e venda de caixilharia à. 
alumínio, promoção e mediação imobiliária, informátia 
telecomunicações,. electricidade, agro-pecuária, pescas 
hotelaria, turismo, agência de viagens, transportes aéreo 
marítimo e terrestre, transporte de passageiros ou de mei 
cadorias, camionagem, transitários, despachante, rent-a-(M 
oficina auto, venda de material de escritório e escolar, salà 
de cabeleireiro, modas e confecções, botequim, centn 
médico, farmácia, material e equipamentos hospitalar, perfi 
maria, ourivesaria, relojoaria, agência de viagens, pastelaria 
panificação, geladaria, exploração de parques de diversões 
realização de eventos culturais, recreativos e desportivos 
exploração mineira e florestal, exploração de bombas à 
combustíveis ou estação de serviço, comercialização á 

, petróleo e seus derivados, representações comerciais, pres 
tações de serviços, ensino geral, infantário, importação < 
exportação^ podendo dedicar-se a qualquer outro ramo do 
comércio ou indústria em que os sócios acordem e seja per 
mitido por lei.

ARTIGO 4.°

(Capital)

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

pôr duas quotas iguais no valor nominal de Kz: 50.000,00 
(cinquenta mil kwanzas) cada uma, pertencentes aos sócios 
Alberto Willian Silva de Jesus e Bruno Paulo da Costa, res
pectivamente. '

ARTIGO 5.°

(Cessão dc quotas)

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

quiser fazer uso.

A. i .< JM<
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( ’ ARTIGO 6.° • ,
(Gerência)

A gerência e administração da sociedade, em todos os 
sus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passi- 
amente, incumbem ao sócio Alberto Willian Silva de Jesus, 
ue fica desde já nomeado gerente, com dispensa de caução, 
astando a assinatura do gerente para obrigar validamente a 
ociedade.

1.0 gerente poderá delegar mesmo em pessoa estranha 
l sociedade parte dos seus poderes de gerência' conferindo 
>ara o efeito o respectivo mandato

2. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos 
; contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 
X)mo letras de favor, fiança, abonações ou actos seme- 

hantes.

ARTIGO 7.°
(Assembleia)

As Assembleias Gerais serão convocadas por, simples 

cartas registadas, dirigidas aos sócios com pelo menos 
30 dias de antecedência, isto quando a lei não prescreva for

malidades especiais de comunicação. Se qualquer dos sócios 

estiver ausente da sede social a comunicação deverá ser feita 

com tempo suficiente para que possa comparecer.

ARTIGO 8.°
(Divisão dos lucros)

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per
centagem para fundos ou destinos especiais criados em 
Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor
ção das suas quotas, e em igual proporção serão suportadas 
as perdas se as houver.

ARTIGO 9.°
(Dissolução)

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento 

de qualquer dos sócios, continuando a sua e,xistência com o 

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou 

interdito, devendo estes nomear um que à todos represente, 

enquanto,a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 10.° 
(Liquidação)

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos 

demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários e a 

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

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

licitado em bloco com obrigação do pagamento do passivo 

e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em igual

dade de condições.

ARTIGO 11.0
(Preferencia na amortização)

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

ARTIGO 12.°
(Foro competente)

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

ARTIGO 13.°
(Balanços)

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

ARTIGO 14.° v-
(Omisso)

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

(15-6706-L02)

Air Mboya Comercial, Limitada

Certifico que, por escritura de 21 de Abril de 2015, 
lavrada com início a folhas 24, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 400, do Cartório Notarial do Guiché Único 

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

Primeiro: — Manuel Chitula Ernesto Pedro Coluna, sol
teiro, maior, natural da Ingombota, Província de Luanda, 
residente em Luanda, no Distrito Urbano da Samba, Bairro 
Rocha Pinto, casa s/n.°;

Segundo: — Sekou Cisse, solteiro, maior, natural de 
Brazzaville, mas de nacionalidade maliana, residente em 
Luanda, no Distrito Urbano da Maianga, Bairro Cassenda, 
Rua Unidade e Luta, Casa n.° 20;

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

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

Luanda, aos 21 de Abril de 2015.O ajudante, ilegíveL

ESTATUTO DA SOCIEDADE
AIR MBOYA COMERCIAL, LIMITADA

l -°

A sociedade adopta a denominação de «Air Mboya 
Comercial, Limitada», tem a sua sede em Luanda, Rua 
Unidade e Luta, Bairro Cassenda, Casa n.° 20, Município de 
Luanda, Distrito Urbano de Maianga, podendo abrir filiais, 
sucursais e agências em qualquer parte do território nacio 
nal, ou no estrangeiro, onde mais convenha aos negócios 

sociais.
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2.°

A sua duração é por tempo indeterminado, contando-se o 
seu início a partir da data da celebração da escritura pública 

de constituição.

3.°  •

O seu objecto social é o exercício de comércio geral a 

retalho e grosso, importação e exportação, ensino, agro- 

-pecuária, agência de viagens, turismo e hotelaria, prestação 

de serviços, construção civil e obras públicas, venda de gás 
de cozinha, telecomunicações, consultoria, despachante 

oficial, transitários, investimentos e participações sociais, 

serviços de limpezas industriais, serviços de jardinagens, 
assistência médica e medicamentosa, serviços de segurança 

privada; modas e confecções, transportes de passageiros e de 

mercadorias, fiscalização de obras, marketing e publicidade, 

agente de navegação, exploração mineira, relações públicas 

e representações, indústria, pescas, venda de mobiliários, 
venda de viaturas e seus acessório, podendo ainda dedicar- 

-se a qualquer outro ramo de comércio ou indústria, em que 
os sócios acordem e seja permitido por lei.

4.° . ■ . -

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas) 
rntegralmente realizado em dinheiro, dividido e represen
tado por duas quotas, sendo uma quota no valor nominal de 1 

'Kz: 60.000,00 (sessenta mil kwanzas), pertencente ao sócio 
Manuel Chitula Ernesto Pedro Coluna e outra quota no valor 
nominal de Kz: 40.000,00 (quarenta mil kwanzas), perten-. 
cente ao sócio Sekou Cisse, respectivamente.

5.°

Não serão exigíveis prestações suplementares"de capital 
social, mas ós sócios poderão fazer à sociedade os supri
mentos que dela carecer, mediante juros e nas condições que 
vierem a ser acordados em Assembleia Geral.

6.°

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

7.°

A administração da sociedade em todos os seus actos 
e contratos em juízo e fora dele, activa e passivamente, 
incumbe ao sócio Manuel Chitula Ernesto Pedro Coluna, a 31 de Março imediato, 
que desde já fica nomeado gerente, com dispensa de cau
ção, bastando a sua assinatura para obrigar validamente a 
sociedade.

1.0 gerente poderá delegar mesmo em pessoa estranha 
à sociedade parte dos seus poderes de gerência, conferindo 
para o efeito o respectivo mandato.

2. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em 5 

e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade{5 
como letras de.favor, fiança, abonações, ou actos semelh^í

.. d 
' .8° ' r

d
As Assembleias Gerais serão convocadas por siirçj 

cartas registadas, dirigidas aos sócios com pelo menos 3O(S1 
de antecedência, isto quando a lei não prescreva forrç c 
dades especiais de comunicações. Se qualquer dos sói: 
estivar ausente da sede social a comunicação deverá serVe 
com tempo suficiente para que possa comparecer. n

9.°  >
Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida aps 

centagem para os fundos ou destinos especiais criados! ( 
Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propr.F 
ção das quotas, e em igual proporção serão suportadas 
perdas se as houver.' fj

10.°
A sociedade não se dissolverá por morte ou impedima. 

de qualquer dos sócios, continuando a sua existência coíi; 
sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecidoí 

interdito, devendo estes nomear um que a todos represei, 

enquanto a quota se mantiver indivisa.

"° ■ .. I
Dissolvidà a sociedade por acordo dos sócios e n 

demais casos legais, todos os sócios serão liquidatános , 
a liquidação e partilha verifiçar-se-ão como acordarem.! 
falta de acordo, e se algum deles o pretender, será o acth ■ 

social licitado em bloco com obrigação do pagamento! 
passivo e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer^ 

igualdade e condições. •

12-° |
A sociedade reserva-se o direito de amortizar a quota i! 

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

13.°

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

■ ( ■ x . 14.° |

Os anos sociais serão os civis e os balanços serã<-; 
dados em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrí

15°

No omisso, regularão as deliberações sociais, as dispôs»' 
ções da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, e demais legislaçã0 
aplicável. " |

(15-6707-LOÍ
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Organizações Ajrquiaposse (SU), Limitada

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

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre- 
sntada sob o n.° 46, do livro-diário de 21 de Abril do 
orrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.

Certifico que Adelino José Rodrigues, casado com 
ieatriz Mutolo Ngola Rodrigues, sob regime de comu- 
hão de adquiridos, natural do Gulungo Alto, Província 
lo Kwanza Norte, residente em Luanda, no Município de 
/iana, Km 12, casa s/n.°, constituiu uma sociedade unipes- 
oal por quotas denominada «Organizações Ajrquiaposse 
SU) Limitada», registada sob o n.° 2021/15, que se vai reger 
)elo disposto nos termos seguintes.

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

lo Guiché Único da Empresa, em Luanda, aos 21 de Abril 

ie 2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTO DA SOCIEDADE 
ORGANIZAÇÕES AJRQUIAPOSSE (SU), LIMITADA

ARTIGO l.° 
(Denominação e sede)

A sociedade adopta a denominação de «Organizações 
Ajrquiaposse (SU), Limitada», com sede social na Província 
de Luanda, Município de Viana, Bairro Miru, Mulenvos de 
Cima, Rua 2, Casa n.° 91, podendo transferi-la livremente 
para qualquer outro local do território nacional, bem como 
abrir filiais, sucursais, agências ou outras formas de repre
sentação dentro e fora do País.

ARTIGO 2.° 
(Duração)

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

ARTIGO 3.° 
(Objecto)

A sociedade tem como objecto o social comércio a grosso 
e a retalho, transportes marítimo, aéreo e terrestre de passa
geiros ou de mercadorias, transitários, logística, prestação 
de serviços, hotelaria e turismo, logística, indústria, pescas, 
agro-pecuária, informática, telecomunicações, construção 
civil e obras públicas, fiscalização de obras, saneamento 
básico, modas e confecções, oficina auto, assistência téc
nica, comercialização de pètróleo e lubrificantes, exploração 
de bombas de combustíveis, prestação de serviços médicos, 
perfumaria, agenciamento de viagens, promoção e media
ção imobiliária, relações públicas, pastelaria e panificação, 
exploração de parques de diversões, realização de espectácu
los culturais, recreativos e desportivos, exploração mineira 
e florestal, estação de serviços, representações comerciais, 
serralharia, carpintaria, venda de alumínio, cultura e ensino- 
geral e profissional, segurança de bens patrimoniais, teleco

municações, instalação e manutenção de redes eléctricas e 
de telecomunicações, serviços de informática, importação e 
exportação, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo 
do comércio ou indústria em que o sócio único acorde e seja 
permitido por lei.

ARTIGO 4.°
(Capital)

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

ARTIGO 5.°
(Cessão de quotas)

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

x 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. 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 LSC.

ARTIGO 10.°
(Balanços)

Os anos sociais serão os civis e os balanços serào 
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,

(15-6~O8-LO2)
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} kopa, Limitada

, Certifico que, por escritura de 13 de Abril de 2015, 
lavrada com início a folhas 46 do livro de notas para a escri
turas diversas n.° 260-A, do Cartório Notarial do Guiché 
Único da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires 
da Costa, Licenciado em Direito,.foi constituída entre:

Rui Patrício Rodrigues Vieira, solteiro, maior, natural 
de Caxito, Província do Bengo,’residente habitualmente em 
Luanda, no Distrito Urbano do Sambizanga, Bairro Ngola 
Kiluanje, Casa n.° 39, que outorga neste acto como man
datário de Auta Santos Gonçalves da Silva, solteira, maior, 
natural da Ingombota, Província de Luanda, onde reside 
habitualmente no Distrito Urbano da Samba, Avenida 21 de 
Janeiro, n.° 24, Bairro Vila da Ecocampo, Zona 3, e Mário 
Chatinda Feliciano Secuva, solteiro, maior, natural do Kuito, v 
Província do Bié, residente habitualmente em Luanda, no 
Distrito Urbano da Maianga, Bairro Cassenda, Rua Unidade 
e Luta, Casa n.° 7.

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

Está conforme.
Cartório Notarial do Guiché Único d.a Empresa, em 

Luanda, 22 de Abril de 2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
ICOPA, LIMITADA

ARTIGO l.°

1. A sociedade adopta a forma social de sociedade por 
quotas, denominando-se «Icopa, Limitada», e durará por 
tempo indeterminado.

2. A sociedade tem a sua sede social em Luanda, no 
Município e Bairro de Viana, Zona Industrial de Viana, Rua 
Comandante Bula, s/n.°, r/c, podendo por deliberação da 
Assembleia Geral, mudar o local da sua sede, abrir sucur
sais, agências, delegações ou outras formas de representação 
em território nacional.

ARTIGO 2®

1. O objeto social da sociedade consiste no comércio, 
geral, a grosso e a retalho de produtos alimentares, naturais, 
congelados e conservados, o comércio de bebidas, a sua 
importação e exportação, a segurança humana, a prestação 
de serviços de hotelaria e turismo, a indústria, bem como o 
exercício de qualquer outra atividade não proibida por lei, 
desde que deliberada e aceite pela Assembleia Geral.

. 2. A sociedàde poderá, por deliberação da Assembleia

Geral, dedicar-se a qualquer outro ramo do comércio ou 
indústria em que os sócios deliberem e desde que permitido 
por lei e poderá, nomeadamente:

a) Adquirir ou aceitar, participações noutras socieda

des;
h) De qualquer forma colaborar com outras socie

dades, mesmo que reguladas por leis especiais, 
com objeto igual ou diferente do seu;

c) Participar em/colaborar com. agrupamentos ■
empresas e/ou associações sob qualquer fOll 
não proibida por lei;

d) Participar, direta ou indiretamente em projeto^
desenvolvimento que de alguma forma conqj 
ram para o objeto da sociedade;

e) Adquirir e gerir uma carteira de títulos.
ARTIGO 3.° . ' ;'e

1.0 capital social, integralmente subscrito e realizadora
dinheiro, expresso em moeda nacional, é de Kz: lOO.OOOj c 
(çém mil kwanzas), a que correspondem USD 1.000,00(5 f 

dólares americanos) e é representado pelas seguintes quoti
a) Uma quota com o valor nominal de Kz: 90.000,P

(noventa mil kwanzas), da titularidade de Ab* 
1'2 

Santos Gonçalves da Silva.
b) Uma quota com o valor nominal de Kz: 10.000,1

(dez mil kwanzas), da titularidade de Mái 

Chatinda Feliciano Secuva. (
2. Os sócios, à proporção do capital que detiverem 

tempo, gozam do direito de preferência em qualquer casot s 
aumento do capital social, podendo um deles chamar a si,r 
mesma proporção, a subscrição escusada por qualquer outo

3. 0$ sócios poderão fazer suprimentos à sociedad 
nos termos e condições que forem acordados e reduzidos 

escrito no respetivo contrato de suprimentos.
ARTIGO 4.° . ’ |

1. A gerência da sociedade e a sua representação, fl ( 
juízo ou fora dele, activa e passivamente competirá à sóo 
Auta Santos Gonçalves da Silva, Pedro Manuel de Sampai’ 

Pinto de Almeida e Esperança da Conceição Soares, bí 
tando assinaturas de dois dos gerentes para obrigara 
validamente a sociedade.

2. Podendo a sociedade, se deliberado pela Assemblei 

Geral, nomear dois ou mais gerentes, quer sejam sócios o 
terceiros.

• 3. A gerência será exercida com ou sem caução e com 0. ( 
sem remuneração conforme o que vier a ser deliberado eL 
Assembleia Geral. .

4. Salvo disposição legal em contrário, o(á) gerente pod . 
constituir mandatários procuradores e na sua ausência d: < 
impedimentos, os sócios deverão deliberar a sua substitui ■ 
ção, ocupando o substituto o cargo, até ao momento em qtL 
o gerente reassuma o exercício das suas funções.

ARTIGO 5.° . .

A cessão de quotas entre os sócios é livre, mas quand* ; 
feita a terceiros fica dependente do consentimento da socie 
dade, à qual, é sempre reservado o direito de preferência 
deferido aos sócios se aquela dele não fizer uso.

- ARTIGO 6.°

1. Os sócios poderão fazer prestações suplementar# 
de capital, suprimentos ou outras prestações acessórias n# 
termos, pelos prazos e nas condições que vierem a ser esta  
belecidos em Assembleia Geral.

*

I
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2. Õs suprimentos, bem como as prestações acessórias, 
oderão ser remunerados e/ou transformados em capital 
ocial e/ou ter outro destino, conforme opção do próprio 
ócio no momento do contrato respetivo.

3. Os suprimentos deverão constar de contrato escrito.

ARTIGO 7.° • .
1. As Assembleias Gerais, nos casos em que a lei não 

ixija formalidades especiais, serão convocadas com uma 
intecedência mínima de 15 dias, mediante carta registada 
»u outro meio capaz de comprovadamente e atempadamente 
àzer chegar o aviso, nomeadamente fax ou telex.

2. A representação voluntária de qualquerdos sócios nas 
Kssembleias Gerais, sempre que a lei não exija outra forma- 
idade, pode ser conferida por documento particular, a enviar . 
io Presidente da Assembleia, indicando o representante e a 
luração e o âmbito dos poderes que lhe são conferidos.

3. As deliberações para as quais a lei e o pacto social 
ião exijam uma fornia ou uma maioria específicas, nomea- 
lamente as relativas ao consentimento da sociedade poderão 
;er tomadas ou por escrito, nos termos da lei, ou por maioria 
simples.

ARTIGO 8.°

1. Dependem de deliberação dos sócios, além de outros 
]ue a lei indicar, todos os actos que se encontram previstos 
io artigo 272.°, da Lei das Sociedades Comerciais, salvo o 
iisposto no número seguinte.

2. Não depende de deliberação dos sócios a celebração 
los seguintes actos pela Gerência:

a) Celebração de contractos de prestação de serviços,
nomeadamente de empreitada;

b) Celebração de contractos, promessa e definitivos,
de alienação, arrendamento ou constituição de 
outros direitos pessoais de gozo sobre imóveis 
da sociedade.

ARTIGO 9.°

1. A sociedade poderá amortizar quotas por acordo com 
3 respetivo titular.

2. A sociedade pode amortizar uma quota contra a von- 
:ade do respectivo titular quando tenham ocorrido os factos 
a seguir enumerados que o presente contrato considera fun
damento de amortização compulsiva:

a) Fraude, ação ou acusação, devidamente comprova
das, atentatórias dos direitos e do bom nome da 
sociedade ou dos sócios;

b) Condenação do sócio em ação movida pela socie
dade;

c) Arrolamento, penhora ou arresto da quota ou risco
de alienação judicial ou, qualquer outro motivo 
que retire ao titular da quota a respetiva livre dis- 

. ponibilidade;
d) Partilhas em vida do sócio, por motivo de divórcio

ou outro, tendo como resultado que a quota-parte 
dela seja adjudicada a quem não seja sócio;

e) Falecimento do sócio se, no prazo de 180 dias os 
. herdeiros não indicarem o seu representante com 

os poderes bastantes para praticar os actos ine
rentes à qualidade de sócio ou interdição ou ina- 
bilitação do sócio titular;

j) Exclusão do sócio;
g) Não comparência do sócio (que, simultaneamente, 

também não se faça validamente represen- 
tar), por duas vezes sucessivas, as Assembleias 
Gerais regularmente convocadas, extraordiná
rias oú cuja ordem de trabalhos imponha uma

" maioria qualificada para deliberar.
3. A amortização é precedida de uma Assembleia Geral 

.(que constatará a verificação dos respetivos pressupostos
legais e contratuais e que deverão ter lugar dentro dos seis 
meses posteriores ao conhecimento de qualquer dos funda
mentos) e toma-se eficaz através da comunicação ao sócio ' 
afectado, por carta registada.

4. Salvo acordo diverso das partes, a forma e prazo da 
amortização, bem como a contrapartida e pagamento da 
quota amortizada serão efetuadas nos termos previstos nos 
artigos 258.° e seguintes da Lei das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 10.°

1. Salvo disposição legal imperativa em contrário, e sem 
prejuízo da responsabilidade civil do sócio para com tercei
ros e para com a própria sociedade, esta poderá excluir o 
sócio quando existir justa causa, nomeadamente:

a) Quando lhe seja imputada violação grave das obri^

gações para com a sociedade, nomeadamente 
. alguns dos comportamentos citados nas alíneas 

a), b) e g) do artigo 9.° deste pacto social;

b) Quando, sendo sócio de indústria, se impossibilite

de prestar à sociedade os serviços a que ficou 

obrigado;
c) Quando, por causa não imputável aos gerentes nem

à sociedade, se verifique o perecimento da coisa 

ou direito que constitua a entrada do sócio;

d) Quando, devidamente informado para o efeito, o

sócio não proceda à prestação complementar de 

capital ou à prestação acessória a que ficou vin

culado e, neste último caso, simultaneamente 

decorra dano para a sociedade ou para os outros 

sócios.
2. A exclusão proçluz efeitos decorridos 30 dias sobre a 

data da comunicação ao excluído da respetiva deliberação.
3. Tendo a sociedade apenas dois sócios a exclusão de 

qualquer deles deverá ser promovida pelo Tribunal.

ARTIGO IL°

l. Os lucros distribuiveis terão a aplicação que for delibe
rada em Assembleia Geral, podendo inclusive ser deliberada 
a não distribuição de lucros.
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2. Nos termos e dentro dos limites legalmente estabele
cidos; podem ser feitos aos sócios adiantamentos sobre os 
lucros no decurso do exercício.

3. Fica a Gerência desde já autorizada a proceder aos 
levantamentos necessários, sobre a conta aberta em nome da 
sociedade onde foi depositado o montante correspondente à 
realização do capital social, para pagamento dos encargos 
resultantes dos actos necessários à constituição da socie
dade e seu registo, bem como à instalação e funcionamento, 
mesmo antes do seu registo definitivo.

ARTIGO 12.°

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 8.°, 2, alínea e) 
deste pacto, a sociedade não se dissolve pormorte, interdição 
ou inábilitação de sócio, continuando com os sobreviventes, 
os herdeiros do falecido ou o representante legal do interdi
tado ou inabilitado.

2. Os herdeiros, enquanto a quota se mantiver indivisa, 
serão representados por um só, dotado de poderes necessá7 
rios e adequados para agir como sócio.

ARTIGO 13.°

Marta Antunes Iza, solteira, maior, natural do Neg^. 
Província do Uíge, onde reside habitualmente, no Municípj 
do Uíge, Centro da Cidade, Rua da Agricultura, Casa n.05|jí 
que outorga neste acto por si individualmente e em noij*  11 

e representação de sua filha menor, Felizandra Vane$ 
Bernardo Dombaxi, de dois anos de idade, natural do Uí^ c 
Província do Uíge e consigo convivente; J; s

Uma sociedade comercial por quotas de responsai r 
lidade limitada, que se regerá nos termos constantes F 
artigos seguintes.

Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, ç; 
Luanda, aos 22 de Abril de 2015. — O auxiliar, ilegiveL ; s

| < -------- (

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
SOCIEDADE MARTIZA & FILHOS, LIMITADA

• | í 
ARTIGO l.°

A sociedade adopta a denominação social de «Sociedai 
Martiza & Filhos, Limitada», com sede social na Províní - 
do,Uíge, Município do Uíge, Bairro Kituma, Rua Principi;

i 1. As operações sociais iniciam-se na data de celebração casa s/n.°, podendo transferi-la Ijvremente para qualqu 
da escritura de constituição da sociedade, ficando a gerência . outro local do território nacional, bem como abrir filia; 

autorizada a celebrar quaisquer negócios jurídicos em nome 
da sociedade que os assumirá como seus logo que se encon
tre registadá. * ’ , •

2. A sociedade poderá, proceder ao levantamento das 
entregas por capital que se encontrem depositadas, mesmo 
antes do seu registo^ nomeadamente para pagamento de des
pesas de constituição, de publicação e de registo.

ARTIGO 14.°
Às questões emergentes do presente pacto social, entre 

os sócios e/ou a sociedade, aplica-se a lei angolana.

ARTIGO 15.°

1. A sociedade dissolve-se nos casos e termos legais.
2. A liquidação da sociedade reger-se-á pelas delibera

ções da Assembleia Geral.
3. Salvo deliberação em contrário da Assembleia Geral, 

a liquidação do património social será efectuada por uma 
comissão liquidatária que será constituída pelos gerentes em 
exercício à data respetiva deliberação.

ARTIGO I6:°

O Tribunal de Luanda é exclusivamente competente para
dirimir as questões referidas no artigo 14.°

(15-6711-L02)

Sociedade Martiza & Filhos, Limitada

Certifico que, por escritura de 21 de Abril de 2015, 
lavrada com início a folhas 97, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 261-A, do Cartório Notarial do Guiché 
Único da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires 

da Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:

sucursais, agências ou outras formas de representação dõ 

tro e fora do País. j

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

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

ARTIGO 3.°

A sociedade tem como objecto social prestação de serv 
ços, consultoria, formação profissional, comércio a gross 
e a retalho, serralharia, caixilharia de alumínios, aviei 
tura, agro-pecuária, indústria, pesca, hotelaria e turisnn 
publicidade, construção civil e obras públicas, consultotf 
exploração mineira e florestal, comercialização de telefort 
e seus acessórios, transporte marítimo, camionagem, agert 
despachante e transitários, cabotagem, rent-a-car, cofl 
pra e venda dé viaturas, novas ou usadas e seus acessório 
venda e reparação de veículos automóveis, concessioii 
ria de material e peças separadas de transporte, fabricaçi 
de blocos e vigotas, plastificação de documentos, vendai 

material de escritório e escolar, decorações, serigrafia, agêi 
cia de viagens; promoção e mediação imobiliária, relaçôt 
públicas, serviços de pastelaria, padaria e geladaria, paní 

cação, representações comerciais e industriais, venda de gf 
de cozinha, desporto e recreação, meios industriais, real 

zações de actividades culturais e desportivas, manutençf 
de espaços verdes, segurança de bens patrimoniais, ed< 
cação e cultura, escola de condução, ensino,, importação1 
exportação, saneamento básico, fabricação e venda de geH 

electricidade, podendo ainda dedicar-se a qualquer 01$ 
ramo do comércio ou indústria em que os sócios acordei 
seja permitido por lei.
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ARTIGO 4.°

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), 
ntegralmente realizado em dinheiro, dividido e represen- . 
ado por (2) quotas, sendo 1 (uma) quota no valor nominal 
le Kz: 40.000,00 (quarenta mil kwanzas), pertencente à 
ócia Felizandra Vanessa Bernardo Dombaxi e outra quota 
io valor nominal de Kz: 60.000,00 (sessenta mil kwanzas), 
jertencente à sócia Marta Antunes Iza, respectivamente.

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

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

ARTIGO 6.°

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

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

mente, incumbe à sócia «Marta Antunes Iza» que fica desde 
já nomeada gerente, com dispensa de caução, bastando a 
assinatura da gerente para obrigar validamente a sociedade.

2. A gerente poderá delegar 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 à gerente obrigar a sociedade em actos e 

contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 

como letras de favor, fiança, abonações ou actos seme

lhantes.

ARTIGO 7.°

As Assembleias Gerais serão convocadas por simples 

cartas registradas, dirigidas aos sócios com pelo menos 
30 (trinta) dias de antecedência, isto quando a lei não pres

creva formalidades especiais de comunicação. Se'qualquer 

dos sócios estiver ausente da sede social a comunicação 

deverá ser feita com tempo suficiente para que possa com

parecer. - ’■

ARTIGO 8.°

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per
centagem para fundos ou destinos especiais criados em 
Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor
ção das suas quotas, e em igual proporção serão suportadas 
as perdas se as houver.

ARTIGO 9.°

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

ARTIGO 10.°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos 
demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários e a 
liquidação e partilha verificar-se-á como acordarem. Na falta 
de acordo, e se algum deles o pretender será o activo social 

licitado em globo com obrigação do pagamento do passivo 
e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em igual
dade de condições.

ARTIGO 11.° '

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

ARTIGO 12.°

Para todas as questões emergentes do presente contrato, 
quer entre os sócios, seus herdeiros ou representantes, quer 
entre eles e a própria sociedade, fica estipulado o Foro da 
Comarca do Uíge, 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.

(15-6712-L02)

JOMÍAZEYE —Comércio Geral, Importação 
e Exportação, Limitada

Certifico que, com início a folhas 84, do livro de notas 

para escrituras diversas, n.° 967-C, do l.° Cartório Notarial

da Comarca de Luanda, se encontra lavrada a escritura do 

teor seguinte:

Constituição da sociedade .«JOMAZEYE — Comércio 

Geral, Importação e Exportação, Limitada».

No dia 14 de Julho de 2010, em Luanda e no l.° Cartório 

Notarial da Comarca, a cargo do Notário Licenciado, David 

Manuel da Silva Velhas, perante mim, Daniel Wassuco 

Calambo, Notário de 3.a Classe, compareceram os outorgan

tes:

Primeiro: — João Miguel Mazeye, solteiro, maior, natu

ral de Maquela do Zombo, Uíge, residente em Luanda, 

Município e Bairro do Cazenga, Casa n.° 35, Zona 18, titu

lar do Bilhete de Identidade n.° 000308112UE037, emitido 

em Luanda, aos 16 de Janeiro de 2001. que outorga por si, 

individual mente e como representante legal de seus filhos, 

Winnie Manuela Mazeye, e Saturnino Manuel Mazeye, 

ambos de 14 e 8 anos de idade, naturais de Luanda e consigo 

conviventes;

Segundo: — Miquelina Daves Mazeye, solteira, maior, 

natural do Cazenga, Luanda, onde reside na Rua da 

Usodec, n.° 21; Quarteirão n.° 12, Zona 18, titular do 

Bilhete de Identidade n.° 000116356LA020, emitido em 

Luanda, aos 11 de Maio de 2009;
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Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos menciona

dos documentos.
E disseram que, pela presente escritura, constituem 

entre ambos e os representados do primeiro outorgante, 
uma sociedade por quotas denominada «JOMAZEYE — 
Comércio Geral, Importação e Exportação, Limitada», tem 
a sua sede em Luanda, Município e Comuna do .Cazenga, 
Ajudeca Bairro da Mabor, Quarteirão 12, Casa n.° 21.

Que, a sociedade tem por objecto social o estipulado no 
artigo 3.° do estatuto e possui o capital social no montante 
de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), como referencia o 
artigo 4.° do estatuto.

Quê esta sociedade vai reger-se pelo respectivo estatuto 
que já faz parte integrante desta escritura, que é um docu
mento elaborado em separado, nos termos e para os efeitos 
do n.° 2 do artigo 78, do Código do Notariado, com a redac- 
ção que lhe foi dada pelo artigo 55.° da Lei n.° 1 /97,.de 17 de 
Janeiro, cujo conteúdo eles outorgantes têm perfeito conhe
cimento, pelo que é dispensada a sua leitura.

Assim o disseram e outorgaram:
Instruem este acto:

a) O documento complementar a que atrás se fez alu
são;.

b) Certificado de Admissibilidade emitido pelo

Ficheiro Cehtral de Denominações Sociais do 
Ministério da Justiça em Luanda; e

c) Comprovativo do depósito'bancário.
Aos outorgantes e.na presença simultânea de ambos, fiz 

em voz alta a leitura desta escritura, a explicação do seu con
teúdo, e a advertência da obrigatoriedade do registo do acto 
no prazo de noventa dias.

Imposto do selo Kz: 325,00.
Está conforme. \
1.°  Cartório Notarial da Comarca de Luanda, em Luanda, 

aos 16 de Julho de 2010. — O Notário de 3.a Classe, Daniel 
IV. Calambo.

ESTATUTO DA SOCIEDADE
JOMAZEYE — COMÉRCIO GERAL, IMPORTAÇÃO 

E EXPORTAÇÃO, LIMITADA

ARTIGO!.0

1. A sociedade adopta a denominação «JOMAZEYE — 
Comércio Geral, Importação e Exportação, Limitada», tem 

a sua sede em Luanda, Município do Cazenga, Comuna do 
Cazenga, Ajudeca, Bairro da Mabor, Quarteirão 12, Casa 
n.° 21, podendo abrir filiais, sucursais, agências ou qualquer 
outra forma de representação do território nacional ou no 
estrangeiro, quando os interesses sociais o aconselham por 

lei.

ARTIGO 2.°

A sua duração é por tempo indeterminado, contando-se o 
seu início para os efeitos legais a partir desta data.

DIÁRIO DA REPÚBi|

ARTIGO 3.° I.

O seu objecto é o exercício do comércio a grosso/i 
retalho, farmácia, pastelaria, geladaria, armazenag^ 
transportes de passageiros e mercadoria, agência de^’ 

gens, escolas particular, colégios, informática, salão 
beleza, modas e confecções, venda de material de costi° 
e materiais de construção, electro-domésticos, agro-pec/‘ 

ria, prestação de serviço, ONG e ensino, venda de produj ■ 
alimentícias, cosméticos, venda de peças de automóveisf 
carros, telecomunicações. '

. ' ARTIGO 4.° . g

O capital social é de Kz: 100.000,00, integral mente real 2 

zado em dinheiro, dividido e representado por quotas, assi c 

distribuídas: Kz: 40.000,00, pertencentes ao -sócio Joi c 

Miguel Mazeye e as três quotas iguais no valor nomin 

de Kz: 20.000,00 pertencentes aos sócios Miquelina Davt 
Mazeye, Winnie Manuela Mazeye e Saturnino Manu ( 

i I 
Mazeye.

ARTIGO 5.° - . i
A sessão de quotas entre sócio é livre, mas quanto fei 

estranhos fica dependente do consentimento da sociedade 
à qual é sempre reservado o direito de preferência, deferid’ 

aos sócios se aquela dele não fazer uso.

ARTIGO 6.°

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

vseus actos e contratos em juízo e fora dele, activa a passiva

mente, será exercida pelo sócio João Miguel Mazeye, 
dispensado de caução fica desde já nomeado gerente, bas

tando a sua assinatura para obrigar validamente a sociedade

2. O sócio-gerente poderá delegar no outro sócio ou eo 

pessoa estranha à sociedade, mediante procuração, todos o< 

parte dos seus poderes de gerência.
3. Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade em acto  

e contratos estranhos aos negócios sociais, designadamenU. 

letras de favor, fianças, abonações ou documentos.

*

ARTIGO 7:° I

■ As Assembleias Gerais serão convocadas, quando I; 

lei não preserva outras formalidades, por meio de carta5 

registadas, dirigidas aos sócios com pelo menos 15 dias 
antecedência.

‘ARTIGO 8.° |

A sociedade mediante deliberação tomada em Assembleia 
Geral, poderá associar-se a outras sociedades nacionais oil 
estrangeiras, nos termos e de harmonia com as leis em vigoj; 
no País. • , |

ARTIGO 9.°

Os lucros líquidos, depois de deduzidas a percentageif 

para o fundo de reserva legai e quaisquer outras percentagens; 

para fundos ou destinos especiais criadas em Assembleia 

Geral, serão divididos pelos sócios na proporção das sua*  

quotas, bem como as perdas se as houver.

R
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ARTIGO 10°
• A sociedade não se dissolverá por morte ou interdição 

3 qualquer dos sócios, continuando com os sobrevivos ou 
apazes e os herdeiros ou representantes do sócio falecido 
u interdito, devendo estes nomear um que a todos represen- 
intes, em quando a quota estiver indivisa.

ARTIGO 11.°
Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos 

sgais, todos eles serão liquidatários e a liquidação e parti- 
la procederão como então acordarem. Na falta de acordo e 
e algum deles o pretender, será o activo social licitado em 
;lobo, com a obrigação do pagamento do passivo e adjudi
cado ao sócio que melhor preço oferecer em igualdade de 
condições.

ARTIGO 12.°
No omissão regularão as disposições da n.° 1/04, de 13 

ie Fevereiro, as deliberações sociais tomadas legal e demais 
egislação aplicável.

(15-6735-L01)

Que, esta sociedade vai reger-se peio respectivo estatuto, 
que faz parte integrante desta escritura, que é, um docu
mento elaborado em separado, nos termos e para os efeitos 
do n.° 2 do artigo 78 do Código do Notariado, com a redac- 
ção que lhe foi dada pelo artigo 55.° da Lei n.° 1/97, de 17 
de Janeiro, cujo eles outorgantes têm perfeito conhecimento, 
pelo que é dispensada a sua leitura.

Assim o disse e outorgou.
Instruem este acto:

a) Certificado de Admissibilidade, emitido pelo
Ficheiro Central de Denominações Sociais, a 1 
de Maio de 2012;

b) Documento complementar a que atrás se faz alu
são.

Aos outorgantes e nas suas presenças, fiz em voz alta a 
leitura desta escritura, a explicação do seu conteúdo e adver
tência da obrigatoriedade do seu registo no prazo de 90 dias.

O notário, ilegiveL
Imposto de selo: Kz: 315,00.

JOMARFRA— Frio, Limitada

Certifico que, com início a folhas 51 do livro de notas 
para escrituras diversas n.° 1-B, do Cartório Notarial da Loja 
dos Registos do Kilamba Kiaxi, se encontra lavrada a escri
tura do teor seguinte:

Constituição da sociedade «Jomarfra — Frio, Limitada».
No dia 27 de Março de 2013, èm Luanda, e no Cartório 

Notarial da Loja dos Registos do Kilamba Kiaxi, perante 
mim, Daniel Wassuco Calambo, seu respectivo Notário, 
compareceu como outorgantè:

Manuel José Francisco, solteiro, maior, natural 
da Samba, Província de Luanda, titular do Bilhete de 
Identidade n.° 000138870LA011, emitido a 1 de Setembro 
de 2009, residente habitualmente em Luanda, casa sem 
número, Zona 3, Bairro Benfica; Município da Samba;

Eunice Joaquina Francisco, solteira, maior, natural da 
Samba, Município da Samba, Província de Luanda, titu
lar do Bilhete de Identidade n.° 001563742LA030, emitido 
aos 9 de Dezembro de 2010, residente habitualmente 
em Luanda, casa sem número, Zona 3, Bairro Benfica, 
Município da Samba.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pelo documento 
acima referido.

E por eles foi dito:
Que, pela presente escritura constitui entre eles uma 

sociedade comercial de responsabilidade limitada, deno
minada «JOMARFRA — Frio, Limitada», com sede social 
em Luanda, na Rua da Cruz Vermelha, Comuna do Benfica, 
Município de Belas;

Que, a sociedade tem por objecto social o estipulado no 
artigo 3.° do estatuto e possui um capital social no montante 
de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), como faz referência 
o artigo 4.° dos estatutos.

ESTATUTO DA SOCIEDADE
JOMARFRA — FRIOS, LIMITADA ’

ARTIGO l.°
(Denominação e sede)

1. 1 A sociedade adopta a denominação de «JOMARFRA 
— Frio, Limitada, tem a sua sede em Luanda, Rua da Cruz 
Vermelha, Comuna do Benfica, Município de Belas.

1.2 Desde que permitida por lei, a sociedade poderá abrir 
representações; delegações, filiais em.qualquer parte do ter
ritório nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.°
(Duração e objecto social)

1. A sua duração é por tempo indeterminado, contando o 
seu início a partir da data da sua escritura.

2. O seu objecto social é o exercício do comércio geral, 
representações comerciais, transporte e comunicações, 
construção civil, agricultura, pescas, hotelaria e turismo, 
prestação de serviços, montagem e manutenção de ar-condi- 
cionado, saúde, indústria, importação e exportação.

ARTIGO 3.°
(Sociedade)

A sociedade pode por decisão da maioria dos sócios reu
nidos em assembleia participar a todo tempo na constituição 
de novas sociedades, associar-se ou fundir-se com outras 
entidades nacionais e estrangeiras.

ARTIGO 4.° 
(Capital social)

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas! 
integralmente realizado em dinheiro, dividido e representado 
por duas quotas diferentes sendo no valor de Kz: 60,tMX!00 
(sessenta mil kwanzas), pertencente ao sócio Manuel Jose 
Francisco, e Kz: 40.000,00 (quarenta mil kwanzas! perten
cente à sócia Eunice Joaquina Francisco,
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ARTIGO 5.°
Não serão exigíveis prestações suplementares de capi

tal, mas os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos 
de que ela carecer mediatamente juros e nas condições que 

s estipularem.

• < ARTIGO 6.°
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 social.

ARTIGO 7.°
A gerência e administração da sociedade com dispensa 

de caução e exercida pelo sócio Manuel José Francisco, na 
• sua ausência ou impedimento poderá delegar a outros sócios 

os poderes da gerência conferindo o respectivo mandato por 
/ procuração.

7.1 Fica vedado ao gerente, obrigar a sociedade em con
tratos estranhos e contrários aos negócios, tais como letras 
de favor fianças, abonações ou documento semelhantes.

7.2 Os anos sociais coincidem com os civis e os balan
ços serão dados em 31 Dezembro de cada ano, devendo estar 
aprovados e assinados até fins de Março do ano imediato.

. * J ARTIGO 8.°

Por morte ou interdição de qualquer dos sócios*,  a socie
dade, não. se dissolverá, continuando os sobrevivos ou 
capazes e os herdeiros ou representantes do sócio falecido 
ou interdito, devendo este nomear um que a todos represente 
enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 9.°
Dissolvida a sociedade os sócios serão liquidàtários, 

podendo abrir-se entre eles licitação, ficando o empreendi- 
.? mento e todo seu activo e passivo adjudicado ao sócio que 

melhor preço oferecer em, igualdade de condições.

‘ ARTIGO I0.° '

As dúvidas e omissões que suscitarem na aplicação do 

presente pacto social serão resolvidas com base nas disposi

ções da legislação em vigor na República de Angola e com 

base nas deliberações dos sócios tomadas de forma legal. .

Está conforme.
É certidão que fiz extrair e vai conforme o original.

Cartório Notarial da Loja dos Registos do Kilamba Kiaxi, 

em Luanda, aos 27 de Março de 2013. — A 2.a Ajudante, 

Maria Victória Bombarda. (15-6779-LO1) 

Raízes, a Assembleia Geral Extraordinária da sociejí 
comercial denominada «Aga li mentos, S.A.», çomo^ 
tal social de Kz: 1.900.000,00 (um milhão e novecej 
mil kwanzas), matriculada na Conservatória do Reg, 
Comercial, 2.a Secção do Guiché Único, sob o n.° O0[■ 
11/110103 e com NIF 5417118320.

Estiveram presentes todos os accionistas que repre$ 
tam a totalidade do capital social, designadamente Tj; 
Tumba, Luciano Chiquinho, João Mateus da Costa, Eljí 
Augusto José Alfredo e Silva Augusto Sebastião Manuel 

Assumiu a presidência da Mesa da Assembleia o acc 
nista Tiago Tumba e secretariou Luciano Chiquinho. h 

Esteve Também presente na Assembleia, Amorti 
Vinevala Paulino Sitôhgua, Notário deste Cartório, que; 
especialmente convocado para-o efeito a pedido dos actj • 
nistas. • ’
- Aberta a sessão foram verificadas as presenças I Q 
accionistas e respectivo capital social representado e, tea-p 
o Presidente verificado que se encontrava represento « 
a totalidade do capital social, foi deliberado por unanii r. 
dade dos presentes reunirem-se em Assembleia Geral a. 
dispensa de todas as formalidades prévias de convocaç e 
da Assembleia e, manifestada, também por unanimidade 
vontade de que a Assembleia delibere válida e eficazmert a 
em Assembleia Geral Universal, nos termos do dispôs 
no artigo 57.° da Lei das Sociedades Comerciais, sobre 

seguinte ordem de trabalhos:
Ponto um: Eleição de membros dos órgãos sociais; g 
Ponto dois: Alteração parcial do pacto social. j 
Passando-se à análise e discussão do ponto um dá orde. 

de trabalhos, o Presidente da Mesa da Assembleia Get 
expôs sobre a necessidade de se proceder à nomeação à 

membros dos órgãos sociais da sociedade. í
Analisado e discutido que foi este ponto da ordem detn 

baíhos, a Assembleia aprovou e deliberou, por unanimidaà > 

a nomeação dos seguintes membros dos órgãos sociais:

1. ° Assembleia Geral:
.a) Presidente da Mesa da Assembleia: Tiago Tunibi

b) Secretariou: Luciano Chiquinho.
2. ° Conselho de Administração:
Presidente: Sidney Carlos Manita Ferreira;
Administradores: Hussein Mehanna e Luciano ChiquinW r
3. ° Fiscal-Único: Augusto Manuel Caetano. I

Entrando-se na análise e discussão do ponto dois r
ordem de trabalhos, foi deliberado e aprovado, por unaninL

F
■h

Agalimentos, S. A.

Certifico que, com início a folhas 32, do livro de notas 
para escrituras diversas n.° 971 - B, do 1.° Cartório Notarial 
de Luanda, se encontra lavrada a escritura do té.or seguinte: 

Acta Notarial
No dia 10 de Junho de 2011, pelas nove horas, reuniu-se 

na sua sede social sita na Rua Ngola Kiluange, sem número, 
Bairro Cazenga, Município do Cazenga, no Condomínio 

dàde, alterar parcialmente o Estatuto da sociedade, alterai r 
esta que consiste na alteração do conteúdo do artigo 12.° q® { 
passa a ter como epígrafe «Regime de Vinculação» da soci< 
dade, com a seguinte redacção:

ARTIGO 12.°
(Regime de vinculação)

«LA socieãade obriga-se pela assinatura:

a) De dois administradores, sendo um deles o Pre£ c 
dente do Conselho de Administração;
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b) Na ausência do Presidente do Conselho de Admi- 
, nistração, pela assinatura de dois administrado

res;
c) Dos mandatários da sociedade, quando os houver,

nos termos e limites dos respectivos mandatos;
d) De um ou mais directores, nos termos e limites dos

poderes que lhes forem conferidos.
2. Os actos de mero expediente poderão ser assinados 

or qualquer membro do Conselho de Administração ou por 
m director para tal autorizado».

Em função destas alterações, o artigo 12.° do pacto social, 
ue actualmente tem como epígrafe «Fiscal», passa a ser o 
,° 13.° e o actual artigo 13.°; cuja epígrafe é «Ano Fiscal», 
assa a ser o artigo 14.° e o actual artigo 14.° com epígrafe 
Pagamento de Dividendos», passa a ser o artigo 15.° e o 
ctual artigo 15.°”cuja epígrafe é «Dissolução», passa a ser 
artigo 16.° e o actual 16.° cuja epígrafe é «Liquidação», 

assa a ser o artigo 17.° e o actual artigo 17.° cuja epígrafe é 
Registo», passa a ser o artigo 18.° do pacto social. As alte- 
ições foram deliberadas e aprovadas por unanimidade.

Nada mais havendo a tratar, foi a Assembleia declarada 
ncerrada e da reunião se lavrou a presente acta, que repro- 
uz fielmente o sentido da deliberação ali tomada e que será 
ssinada pêlos sócios.

Luanda, 10 de Junho de 2011.
Está conforme.
É certidão que fiz extrair e vai conforme o original.

l.°  Cartório Notarial de Luanda, em Luanda, aos 13 de 
unho de 2011. — A Ajudante, Luzia Maria José Q. Samba.

(15-6780-L01)

JFSR, Limitada

Certifico que, por escritura de 21 de Abril de 2015, 

avrada com início a folhas 49, do livro de notas para escritu- 
as diversas n.° 23-B, do Cartório Notarial do Guiché Único 

la Empresa —ANIFIL, a cargo do Notário, Lúcio Alberto 

>ires. da Costa, Licenciado em Direito, Cartório foi consti- 

uída entre: ' .
Primeiro: — José Fernando Salomão, solteiro, maior, 

latural de Viana, Província de Luanda, residente no Distrito 

Jrbano da Maianga, Bairro Sagrada Esperança, Rua A, Casa 

i.° 18;
Segundo: — Rute Evelise Luango Alves, solteira, 

naior, natural do Rangel, Província de Luanda, residente no 

Distrito Urbano do Rangel, Bairro Nelito Soares, Rua C-6, 

2asa n.° 62, Zona 11; -
Uma sociedade comercial por quotas que se regerá nos 

ermos constantes do documento em anexo.

Está conforme.
Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa —ANIFIL, 

ím Luanda, aos 22 de Abril de 2015. — O ajudante, i/egivel.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
JFSR, LIMITADA

ARTIGO l.°
A sociedade adopta a denominação de «JFSR, Limitada», 

com sede social na Província de Luanda, 'Município de 
Luanda, Distrito Urbano da Maianga, Bairro Sagrada 
Esperança, Avenida A, Zona 6, Casa n.° 18, podendo trans
feri-la livremente para qualquer outro local do território 
nacional, bem como abrir filiais, sucursais, agências ou 
outras formas de representação dentro e fora do País;

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

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

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

grosso e a retalh’0, prestação de serviços, construção civil e 
obras públicas, informática, telecomunicações, fiscalização 
de obras, saneamento básico, promoção imobiliária, mobi
liária, modas e confecções, oficina auto, assistência técnica, 
comercialização de petróleo e lubrificantes, exploração de 
bombas de combustíveis, farmácia, centro médico, perfuma
ria, agenciamento de viagens, relações públicas, pastelaria e 
panificação, realização de espectáculos culturais, recreativos 
e desportivos, estação de serviços, cultura e ensino geral, 
segurança de bens patrimoniais, importação e exportação, 
podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo do comér
cio ou indústria em que os sócios acordem e seja permitido 
por lei.

ARTIGO 4.°

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwan
zas), integralmente realizado em dinheiro, dividido e 
representado por 2 (duas) quotas iguais no valor nomi
nal de Kz: 50.000,00 (cinquenta mil kwanzas) cada uma, 
pertencentes aos sócios José Fernando Salomão e Rute 
Evelise Luango Alves, respectivamente.

ARTIGO 5.°

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

ARTIGO 6.°

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 José Fernando Salomão, que 
fica desde já nomeado gerente, com dispensa de caução, 
bastando a assinatura do gerente e a da sócia Rute Evelise 
Lpango Alves, em conjunto, 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, abonaçòes 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 formalidades especiais de Comunicação. Se qualquer 
dos sócios estiver ausente da sede social, a comunicação 

' deverá ser feita com tempo suficiente para que possa com- 
' parecer.

ARTIGO 8.°.

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida.a per
centagem para fundos ou destinos especiais criados em 
Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor
ção das suas quotas, e em igual proporção serão suportadas 
as perdas se as houver.

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 I0.°

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 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.

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.

(Í5-6793-L03)

Pajempex Empreendimentos (SU), Limitada

Israel Carlos de Sousa Nambi, Conservador de 3.a Classe 
da Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 2.a Secção 
do Guiché Único da Empresa.

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre
sentada sob o n.° 33, do livro-diário de 23 de Abril do 
corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.

Certifico que Manuel Xavier Pacavira, casado J 
Josefina António Vieira Dias Pacavira, sob regimj 
comunhão de bens, natural de Amboim, Província: 
Kwanza-Norte, residente em Luanda, Município: 
Luanda, Avenida Revolução de Outubro, Bairro Prej>n1 
Casa n.° 4, Zona 6, constituiu uma sociedade unipe^1 
por quotas denominada, «Pajempex Empreendim^ 
(SU), Limitada», registada sob o n.° 2.064/15, quese< 
reger pelo disposto no documento em anexo.

Está conforme. . |

Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 2.a Sectrí 
do Guiché Único da Empresa, em Luanda, 23 de Abril de# 

1— O ajudante, ilegível. • . . . H
- —-------- l

jm
ESTATUTO DA SOCIEDADE pJ

PAJEMPEX EMPREENDIMENTOS (SU), LIMITAR
ARTIGO l.° ie

(Denominação c sede) C(
' ' ' , • . V

A sociedade adopta a denominação de «Pajem; 
Empreendimentos (SU), Limitada», com sede Social 
Província de Luanda, casa sem número, Zona 14-A, Bi- 
Viana, Município de Viana, podendo transferi-la livremL 

para qualquer outro local do território nacional, bem ca 
abrir filiais, sucursais, agências ou outras formas de rep e 

sentação dentro e fora do País. ‘ >■

ARTIGO 2.°

(Duração)

A sua duração é por tempo indeterminado, contando-s d 

início da sua actividade, para todos os efeitos legais, apar 

dó respectivo registo.
• r 

ARTIGO 3.°

\ (Objecto)

A sociedade tem como objecto social o comércio gefl j 
grosso e a retalho, prestação de serviços, consultoria, iná < 

tria, auditoria, construção civil e obras públicas, fiscalizac 
de obras, serralharia, carpintaria, produção e venda de® 

xilharia de alumínio, promoção e mediação imobiliái 
informática, telecomunicações, electricidade, agro-pecuáf ( 
pescas^ hotelaria e turismo, agência de viagens, transpoí . 
aéreo, marítimo e terrestre, transporte de passageiros ow 
mercadorias, camionagem, transitários, despachante, rertj 
-car, oficina auto, venda de material de escritório e escol 

salão de cabeleireiro, modas e confecções, botequim, cL 
tro médico, farmácia, material e equipamentos hospitalar 
perfumaria, ourivesaria, relojoaria, agência de viag^ • 
pastelaria, panificação, geladaria, exploração de par^ 
de diversões, realização de eventos culturais, recreai, 
e desportivos, exploração mineira e florestal, explorai 

de bombas de combustíveis ou estação de serviço, cotf; 
cialização de petróleo e seus derivados, representa^ 

comerciais, ensino geral, infantário, importação e exf 

tação, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo’ 
comércio ou indústria em que os sócios acordem e sejaí 
mitido por lei.
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ARTIGO 4.°
(Capital)

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), 
itegralmente realizado em dinheiro, representado por uma 
I) quota no valor nominal de Kz: 100.000,00 (cem mil kwan- 
as), pertencente ao sócio-único Manuel Xavier Pacavira.

ARTIGO 5.°
(Cessão dc quotas)

A cessão da quota implica a saída do sócio cedente ou a 
'ansformação da mesma em sociedade piuripessoal.

ARTIGO 6.°
(Gerência)

A gerência e administração da sociedade, em todos os 
eus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passiva- 
nente, incumbem ao sócio-único, bastando a sua assinatura 
>ara obrigar validamente a sociedade.

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

2. O sócio-único poderá nomear em pessoa estranha à 
•ociedade 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 
sle assinadas e mantidas em livro de actas.

ARTIGO 8.°
. (Dissolução)

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento 
do sócio-único, continuando a sua existência com os herdei
ros ou representantes do sócio falecido ou interdito, devendo 
estes nomear um que a todos represente, enquanto a quota se 
mantiver indivisa.

ARTIGO 9 o
(Liquidação)

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

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.

(15-6853-L02)

Top Private Security, Limitada

Certifico que, por escritura de 22 de Abril de 2015, 
lavrada com início a folhas 68, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 400, 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 Eduardo Manuel Mingas, casado, 
com Antónia Rosa Fernanda Carvalho Mingas, sob o regime 
de comunhão de adquiridos, natural de Conda, Província do 
Kwanza-Sul, residente habitualmente em Luanda, no Município 
de Viana, Bairro Viana, Rua Eduardo Mondlane, n.° 23;

Segundo: — José Gomes Maria Rodrigues, casado, 
com Josefa Francisco Herriques Rodrigues, sob o regime 
de comunhão de adquiridos, natural de Tomboco, Província 
do Zaire, residente habitualmente em Luanda, nó Distrito 
Urbano da Maianga, Bairro Cassenda, Rua 11, Casa n.° 92;

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

ESTATUTOS DA SOCIEDADE . 
TOP PRIVATE SECURITY, LIMITADA

ARTIGO l.°

A sociedade adopta a denominação social de «Top 

Private Security, Limitada», com sede social na Província 

de Luanda, Rua Comandante Kwenha, n.° 279, Bairro do 
Maculusso, Distrito Urbano da Ingombota, Município de 
Luanda, podendo transferi-la liyremente para qualquer outro 

local do território nacional, bem como abrir filiais, sucur
sais, agências óu outras formas de representação dentro e 

fora do País.

ARTIGO 2.°

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

ARTIGO 3.°

A sociedade tem como objecto social a prestação de 

serviços, venda de equipamentos dos serviços de segu

rança privada, prestação de serviços de^ segurança privada, 

incluindo todas actividades conexas, venda e instalação e 

manutenção de equipamentos, áudio/rádio visual e tecnoló

gico de segurança, venda de equipamentos de protecção e de 

persuasão permitidos por lei, formação e refrescamento dos 

seguranças e motoristas, escolta de equipamentos e outros 

meios, 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 2 (duas) quotas iguais no valor nominal de Kz: 50.000,00 

(cinquenta mil kwanzas) cada uma, pertencentes aos socios 

Alfredo Eduardo Manuel Mingas e José Gomes Maria 

Rodrigues, respectivamente.
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ARTIGO 5.°

> j 11

entre eles e a própria sociedade, fica estipulado o ••

A cessão de quotas a estranhos fica dependente do con 'Comarca de Luanda, com expressa renúncia a quaJd<

sentimento da sociedade, à qual é sempre reservado o direito 11 c< outro. fr
.4 } fl

de preferência, deferido aos sócios se a sociedade dele não
. v M I IX

ARTIGO I3.° ' . Le

quiser fazer uso. Os balanços serão dados em 31 de Dezembro de{ c;
ARTIGO 6.° ano, devendo estar aprovado até 31 de Março do anoíírí

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.José Gomes Maria Rodrigues, 

• que fica desde já nomeado gerente, com dispensa de caução, 
bastando a assinatura do gerente para obrigar validamente a 
sociedade.

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

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

e
q
n

ARTIGO 14/

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

(15-6854-1 o 
l:d

U t; 
' c
•’ n

Israel Carlos de Sousa Námbi, Conservador de 3.aCk; 
da Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 2.a Seq 
do Guiché Único da Empresa. - fe

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição ap 
sentada sob o n.° 62, do livro-diário de 23 de Abril 

‘ corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.

d

Flamelf (SU), Limitada

ARTIGO 7.°

A Assembleia Geral será convocada por-simples cartas
registadas, dirigidas aos sócios com pelo menos 30 (trinta) Certifico que Flávic/ do Rosário Gaspar Dias L 

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.

ARTIGO80

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per
centagem para fundos'ou destinos especiais criados ém 
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 p 
sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou 
interdito, devendo estes nomear um que a todos represente, 
enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 10.°

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

, e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em igual
dade de condições.

ARTIGO 11.0

. 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

z
i

r

Santos, solteiro, maior, natural da Ingombota, Provia 
de Luanda, residente em Luanda, no Município dé Bei' 
Bairro Benfica, casa s/n.°, constituiu uma sociedade tf’ 
pessoal por quotas denominada, «Flamelf (SU), Limitadi, 
registada sob o n.° 2.074/15, que se vai reger pelo dispa; t 
no documento em anexo. ;i

Está conforme. |

Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 2.a Secç
» do Guiché Único da Empresa, em Luanda, 23 de Abril de 201 < 
A— O ajudante, ilegível. ti

•• J
■

h
■

ESTATUTO DA SOCIEDADE 
FLAMELF (SU), LIMITADA 

ARTIGO l.° .

(Denominação c sede)

A sociedade adopta a denominação de «Flamelf (SU 
Limitada», com sede social na Província de Luani 

Município de Belas, Comuna do Benfica, Bairro Ztf < 

Verde, Rua C, Casa n.° 17, podendo transferi-la livreniert < 
para qualquer outro local do território nacional, bem coíF 
abrir filiais, sucursais, agências óu outras formas de repí1 

sentação dentro e fora do País.

ARTIGO 2.° 1 !
(Duração) ' 1 (

A sua duração é por tempo indeterminado, contando-sc 
início da sua actividade, para todos os efeitos legais, a part . 

do respectivo registo.

ARTIGO 3.°

(Objecto)

A sociedade tem como objecto social a restauração, 
tão de cozinhas, comércio geral a grosso e a retalho, prestai
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le serviços, construção civil e obras públicas, fiscaliza
do de obras, promoção e'mediação imobiliária, hotelaria, 
urismo, agência de viagens, transportes aéreo, marítimo 
j terrestres, transporte de passageiros ou de mercadorias, 
camionagem, transitários, despachante, rent-a-car, explo- 
ação mineira, oficina auto, venda de material de escritório 
j escolar, salão de cabeleireiro, modas e confecções, bote
quim, serviços de saúde, comercialização de medicamentos, 
naterial e equipamentos hospitalar, pastelaria, panificação, 
^eladaria, exploração de parques de diversões, realização 
Je eventos culturais, recreativos e desportivos, exploração 
mineira e florestal, exploração de bombas de Combustíveis 
3u estação de serviço, comercialização de petróleo e seus 
derivados, representações comerciais, importação e expor
tação, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo do 
comércio ou indústria em que os sócios acordem e seja per
mitido 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 (l) quota no valor nominal de Kz: 100.000,00 (cem 
mil kwanzas), pertencente ao sócio-único Flávio do Rosário 
Gaspar Dias dos Santos.

ARTIGO. 5.°
(Cessão de 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 semelhantes.

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 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.

ARTIGO 11.°
(Omisso)

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

(15-6862-L02)

Geração Y. (SU), Limitada

Bárbara Celeste Ferreira Gamboa^Conservadora 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.° 31, do livro-diário de 23 de Abril do 
corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.

Certifico que Jovita Mbuco Ngonga, solteira, maior, 
natural do Songo, Província do Uíge, residente habitual
mente em Luanda, no Município de Belas, Bairro Golf I, Rua 
83, Casa n.° 35, Zona 20, constituiu uma sociedade unipes
soal por quotas denominada, «Geração Y. (SU), Limitada», 
registada sob o n.° 2.063/15, que se vai reger pelo disposto 
no documento em anexo.

Está conforme.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 2? Secção 

do Guiché Único da Empresa em Luanda, 23 de Abril 

de 2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTO DA SOCIEDADE
GERAÇÃO Y. (SU), LIMITADA

-ARTIGO 1.®
(Denominação c sçdé)

A sociedade adopta a denominação de «Geração Y. (SU), 
Limitada», com sede social na Província de Luanda, Rua 83, 
Casa n.° 35, Bairro Golf I, Município de Belas, 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 construção 
civil e obras públicas, prestação de serviços, hotelaria e 
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turismo, comérciò a grosso e a retalho, indústria, pescas, 
agro-pecuária, informática, telecomunicações, construção, 
fiscalização de obras, saneamento básico, modas e confec
ções, transportes marítimo, aéreo e terrestres de passageiros 
ou de mercadorias, transitários, oficina, auto, assistência 
técnica, comercialização de petróleo e lubrificantes, explo
ração de bombas de combustíveis, farmácia, centro médico, 
perfumaria, agenciamento de viagens, promoção e media
ção imobiliária, relações públicas, pastelaria e panificação, 
exploração de parques de diversões, realização de espectácu
los culturais, recreativos e desportivos, exploração mineira 
e florestal, estação de serviços, representações comerciais, 
serralharia, carpintaria, venda de alumínio, cultura e ensino 
geral e profissional, segurança de bens patrimoniais, teleco
municações, instalação e manutenção de redes eléctricas e 
de telecomunicações, serviços de informática, importação e 
exportação, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo 
do comércio ou indústria em que a sócia-única 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 à sócia-única, Jovita Mbuco Ngonga.

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 

seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passiva
mente, incumbem ao sócia-única, bastando a sua assinatura 
para obrigar validamente a sociedade.

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

contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 
como letras de favor, fiança, abonações ou actos seme
lhantes.

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

ARTIGO 7.° 
(Decisões)

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

ARTIGO 8.° 
(Dissolução)

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedi
mento da sócia-única, continuando a sua existência com o 
sobrevivo e herdeiros ou representantes da sócia falecido ou 
interdita, devendo estes nomear um que a todos represente, 
enquanto a quota se mantiver indivisa.

- ___________DIÁRIO DA REPÚB[!

ARTIGO 9.°
(Liquidação)

5C
A liquidação da sociedade far-se-á nos termos da LeN 

Sociedades Comerciais. ‘ • |j
ARTIGO 10.° b<
(Balanços)z d»

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

ARTIGO11.0 H
(Omisso)

No omisso regularão as deliberações sociais, asj 

posições da Lei n.° 19/12, de 11 de Junho, e aindav 
disposições da Lei das Sociedades Comerciais, n.° tfg 
de 13 de Fevereiro. ;ci

(15-6863-dc<

■ i ■ m .1 ■ —-n

a*
Sociedade Agrícola Sukami Daniel & Filhos, Limitad^

Certifico que, por escritura de 21 de Abril de 20!è 

lavrada com início a folhas 42, do livro de notas paraescv 
turas diversas n.° 400, do Cartório Notarial do Guiché Únin 

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

Primeiro: — Sukami Daniel, solteiro, maior, natun 
de Maquela do Zombo, Província do Uíge, residente <c 
Luanda, no Distrito Urbano da Samba, Bairro Camuxild 

Rua Sol e Mar, Casa n.° 13, que outorga neste acto por z 
individualmente’ e em nome e representação de seus filbd 
menores Gedeon Daniel Gomes Sucani, de 17 anos de idad d 

Daniel Garcia Francisco Sukami, de 11 anos, ambos natun e 
de Luanda, e consigo conviventes;

Segundo: — Mafutâ Maria Gomes Sukami, solteit 

maior, natural da Samba, Província de Luanda, residentes 
Luanda, no Município de Cacuaco, Casa n.° 5; ■. t;

Terceiro: — Isabel Landu Gomes Sucani, solteira, maio n 

natural da Samba, Provicíncia de Luanda, residente * c 
Luanda, no Município de Cacuaco, Bairro Dala Mulemb \ 
Casân.°4;

Uma sociedade comercial por quotas de responsai*  | 
lidade limitada, que se regerá nos termos constantes do e 
artigos seguintes. , .

Está conforme.
Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, 

Luanda, 21 de Abril de 2015. — O ajudante, ilegível.
A

: ______ ■ g ç

ESTATUTOS DA |

SOCIEDADE AGRÍCOLA SUKAMI DANIEL s 
& FILHOS, LIMITADA

|r 
ARTIGO 1." ,

A sociedade adopta a denominação social de «Socieda# a 
Agrícola Sukami Daniel & Filhos, Limitada», com seí 
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pcial na Província de Luanda, Município de Cacuaco, Ndala 
/lulemba, Rua Mandume, Casa n.° 5, podendo transferi-la 
ivremente para qualquer outro local do território .nacional, 
em como abrir filiais, sucursais, agências ou outras formas 
íe representação dentro e fora do País.

ARTIGO 2.°

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

ARTIGO 3.°

A sociedade tem como objecto social a prestação de ser- 
ziços, consultoria, formação profissional, comércio geral a 
grosso e a retalho, serralharia, caixilharia de alumínios, avi- 
!
mltura, agro-pecuária, indústria, pesca, hotelaria e turismo, 
ionstrução civil e obras públicas, consultoria, exploração 
riineira e florestal, comercialização de telefones e seus 
icessórios, transporte marítimo, camionagem, agente des
pachante e transitários, cabotagem, rent-a-car, compra 

i venda de viaturas, novas ou usadas e seus acessórios, 
/enda e reparação de veículos automóveis, concessioná: 
•ia de material e peças separadas de transporte, fabricação 
íe blocos e vigotas, plastificação de documentos, venda de 

material de escritório e escolar, decorações, promoção e 
mediação imobiliária, perfumaria, relações públicas, panifi
cação, representações comerciais e industriais, venda de gás 
ie cozinha, desporto e recreação, meios industriais, reali
zações de actividades culturais e desportivas, manutenção 
Je espaços verdes, importação e exportação, podendo ainda 
dedicar-se a qualquer outro ramo do comércio ou indústria 
cm que os sócios acordem e seja permitido por lei.

, ARTIGO 4 o

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), 
integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen
tado por 5 (cinco) quotas, sendo 1 (uma) quota no valor 
nominal de Kz: 60.000,00 (sessenta mil kwanzas), perten
cente ao sócio Sukami Daniel e 4 (quatro) quotas iguais no 
valor nominal de Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas) cada 
uma, pertencentes aos sócios Mafuta Maria Gomes Sukami, 
Isabel Landu Gomes Sucani, Gedeon Daniel Gomes Sucani 
e Daniel Garcia Francisco Sukami, 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.°

I. A gerência e representação da sociedade, em todos os 

seus actos e contratos, em juízo e fora dele% activa e passiva
mente, incumbe ao sócio Sukami Daniel, que fica desde já 

nomeado gerente, com dispensa de caução, bastando a sua 
assinatura para obrigar validamente a sociedade.

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

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

ARTIGO 7.°
As Assembleias Gerais serão convocadas por simples 

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 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 emergéntes do presente contraio, 
quer entre os sócios, seus herdeiros ou representantes, quer 
entre eles e a própria sociedade, fica estipulado o Foro da 
Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qualquer outro.

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

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

ARTIGO 14.°

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

(15-6Sóo-l 02)
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DIÁRIO DA REP(^ l 

■^ÍI

BIWT & JONSIL — Consultoria, Limitada ” rais e desportivas, manutenção de espaços verdes, se^ :

Certifico que, por escritura de 21 de Abril de 2015, 
lavrada com início a folhas 58,. do livro de notas para escri
turas diversas n.°400, do Cartório Notarial do Guiché Único 

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

Primeiro: — Maurício Joaquim Nunda Bilhete, sol
teiro, maior, natural da Ingombota, Província de Luanda, 
onde reside habitualmente, no Distrito Urbano da Maiangà, 
Bairro Mártires do Kifangondo, Rua 12;

Segundo: — João José Gonçalves Carvalho Silva, sol
teiro, maior, natural do Uíge, Província do Uíge, residente ’ 

„ habitualmente em Luanda, no Município de Cacuaco, Bairro 
Cacuaco, Casa n.° 57-B;

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

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

Luanda, 22 de Abril de 2015. — O ajudante,.ilegível.

de bens patrimoniais, importação e exportação, • 
ainda dedicar-se a qualquer outro ramo do comérq 
indústria em que os sócios acordem e seja permitido

”.iq 
ARTIGO 4.° _je

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kw^ic 
integralmente realizado em dinheiro, dividido e represcf J 
por 2(duas) quotas iguais, no valor nominal de Kz: 5O.Qf?a 

(cinquenta mil kwanzas) cada uma, pertencentes aos 
Maurício Joaquim Nunda Bilhete e João José Gonçj 
Carvalho Silva, respectivamente. cll

pr
ARTIGO 5.° ■

A cessão de quotas a estranhos fica dependente do< 
sentimento da sociedade, à qual é sempre reservado odh 
'de preferência, deferido aos sócios se a sociedade dele-ei 

quiser fazer uso. ' C
. ARTIGO 6.° - |

1. A gerência e administração da sociedade, em toda 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa 

sivamente, incumbem aos sócios Maurício Joaquim Nu
/Bilhete e João José Gonçalves Carvalho Silva, quefk 

desde já nomeados gerentes, com dispensa de caução,ls 
tando 1 (uma) das assinaturas de um dos gerente para obri s 

validamente a sociedade.
2. Os gerentes poderão delegar num dos sócios ou mes - 

em pessoa estranha à sociedade parte dos seus poderes; 

gerência, conferindo para o efeito o respectivo mandato.;

3. Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade em aí
e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade,! 

como letras de favor, fiança, abonações ou actos serj 

lhantes. (

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
’• BIWT&JONSIL —CONSULTORIA, LIMITADA 

ARTIGO I.°

A sociedade adopta a denominação social de «BIWT 
& JONSIL — Consultoria, Limitada», com sede social ná 
Província de Luanda, no Município de Luanda, Distrito 
Urbano da Ingombota, Bairro Maculusso, Rua Comandante 
Chegue Vara, Casa n.° 12-A, 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.° ‘ '

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, avicultura, agro-pecuária, indústria, 
pesca, hotelaria e turismo, construção civil e obras públicas, 
consultoria, exploração mineira e florestal, comercializa
ção de telefones e seus acessórios, transporte marítimo, 
camionagem, agente despachante e transitários, cabotagem, 
rent-a-car, compra e venda de viaturas, novas ou usadas e 
seus acessórios, aluguer de viaturas, 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, 
plastificação de documentos, venda de material de escritó
rio e escolar, decorações, promoção e mediação imobiliária, 
representações comerciais e industriais, venda de gás de 
cozinha, meios industriais, realizações de actividades cultu-

ARTIGO 7.° . '

As Assembleias Gerais serão convocadas por simp < 

cartas registadas, dirigidas aos sócios com pelo 
30 (trinta) dias de antecedência, isto quando a lei nãopí 
creva formalidades especiais de comunicação. Se quakf 

dos sócios estiver ausente da sede social, a comunica 

deverá ser feita com tempo suficiente para que possa ctf 

parecer.

ARTIGO 8.° |

Os lucros líquidos apurados, -depois de deduzida ap* . 

centagem para fundos ou destinos especiais criados f 

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

-

as perdas se as houver.

• ARTIGO 9.°

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

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

jmais casos legais, todos os sócios serão liquidatários e a 
quidação e partilha verificar-se-á como acordarem. Na falta 
s acordo, e se algum deles o pretender, será o activo social 
citado em globo com obrigação do pagamento do passivo 
adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em igual- 
ade de condições.

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

ualquer sócio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou 
rovidência cautelar.

/ ARTIGO 12.° •'
Para todas as questões emergentes do presente contrato, 

|uer entre os sócios, seus herdeiros ou representantes, quer 
:ntre eles e a própria sociedade, fica estipulado o Foro da 
Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qualquer outro.

ARTIGO I3.°
Os anos sociais serão os civis e os balanços serão 

lados em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar 
i 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.

(15-6867-L02)

Sands Cassia, Limitada

Certifico que, por escritura de 21 de Abril de 2015, 
lavrada com início a folhas 15, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 262-A, do Cartório Notarial do Guiché 
Único da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires 
da Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:

Primeiro: — Paulo Jorge Furtado Correia da Cruz, sol
teiro, maior, natural da Maianga, Província de Luanda, 
onde reside habitualmente, no Distrito Urbano da Maianga, 
Bàirro Alvalade, Rua Comandante Gika, Prédio n.° 195, rés- 
-do-chão, Apartamento 30;

Segundo: — Ângela Maria Gomes, solteira, maior, 
natural da Jamba, Província da Huíla, residente habitual
mente em Luanda, no Distrito Urbano da Ingombota, Bairro 
Kinanga, Beco 1, Casa n.° 24-Z, 2.° Esquerdo;

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

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

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

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
SANDS CÁSSIA, LIMITADA

ARTIGO l.°
(Denominação)

A sociedade adopta a denominação social de «Sands 
Cássia, Limitada», com sede social na Província de Luanda, 

Município de Belas, Bairro Benfica, Rua Estradado Patriota, 
Edifício KD, r/c, Loja 4, podendo transferi-la livremente 
para qualquer outro local do território nacional, bem como 
abrir filiais, sucursais, agências ou outras formas de repre
sentação dentro e fora do País.

ARTIGO 2.° 
(Duração)

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

' ARTIGO 3.° 
(Objecto)

A sociedade tem como objecto a agro-pecuária, pescas 
e aquicultura, indústria de lacticínios, restauração, comér
cio a grosso e a retalho, prestação de serviços, consultoria, 
auditoria, construção civil e obr$s públicas, fiscalização de 
obras, serralharia, carpintaria, produção e venda de caixilha
ria de alumínio, promoção e mediação imobiliária, serviço 
de informática, telecomunicações, electricidade, hotelaria, 
turismo, agência de viagens, transportes aéreo, marítimo 
e terrestre, transporte de passageiros ou de mercadorias, 
camionagem, transitários, despachante, rent-a-car, explora
ção mineira, oficina auto, venda de material de escritório e 
escolar, modas e confecções, botequim, agência de viagens, 
serviços de pastelaria, panificação e 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 dedicar-se a qualquer outro ramo do 
comércio ou indústria em que os sócios acordem e seja per
mitido por lei.

ARTIGO 4.°
(Capital)

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwan
zas), integralmente realizado em dinheiro, dividido e 
representado’por (2) quotas, sendo uma no valor nominal 
de Kz: 90.000,00 (noventa mil kwanzas), pertencente ao 
sócio Paulo Jorge Furtado Correia da Cruz outra no valor 
nominal de Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas), pertencente 
à sócia Ângela Maria Gomes.

ARTIGO 5.° 
(Cessão dc quotas)

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

ARTIGO 6.° 
(Gerência)

A gerência e administração da sociedade, em todos os 
seus actos e contratos, em juízo e tora dele, activa e passiva
mente, incumbem ao sócio Paulo Jorge Furtado Correia 
Cruz, que fica desde já nomeado gerente , com dispensa fc

- Êr
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caução, bastando a assinatura do gerente para obrigar vali

damente a sociedade.
I. O gerente poderá delegar mesmo em pessoa estranha 

à sociedade parte dos seus poderes de gerência, conferindo 

para o efeito o respectivo mandato.
« 2. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos 

e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 
como letras de favor, fiança, abonações ou actos seme
lhantes.

ARTIGO 7.°

(Assembleia)

As Assembleias Gerais serão convocadas por simples

Artigo i3.°
(Balanços) J

Os anos sociais serão os civis e os balanços 
'dados em 31 de Dezembro de cada ano, devendo ence’n 

a 31 de Março imediato. çte
ARTIGO 14.° . I'

(Omisso)

No omisso regularão as deliberações sociais, as disp se 
ções da Lei n.°l/04, de 13 de Fevereiro, de que é a Lej(ai 

, Sociedades Comerciais, e demais legislação aplicável. a
• . (15-6870-b

. re
e

cartas registadas, dirigidas aos sócios com pelo menos trinta

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

formalidades especiais de comunicação. Se qualquer dos 

sócios estiver ausente da sede social, a comunicação deverá 

ser feita com tempo suficiente para que possa comparecer.

ARTIGO 8.°
(Divisão dos lucros)

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per

centagem para fundos ou destinos especiais criados em 

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

as perdas se as houver.

ARTIGO 9.° 
(Dissolução)

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento 

de qualquer dos sócios, continuando a sua existência com o 

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou 

interdito, devendo estes nomear um que a todos represente, 

enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 10.° 
(Liquidação)

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos
demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários e a termos constantes dos artigos seguintes, 
liquidação e partilha realizar-se-á cómo acordarem. Na falta 
de acordo, e se algum deles o pretender, será o activo social 

licitado em bloco com obrigação do pagamento do passivo 
e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em igual

dade de condições.

ARTIGO 11.0

(Preferência na amortização)

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

providência cautêlar.

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.

Kitchen & Acessories Supply Angola, Limitada rr

Certifico que, por escritura de 23 de Abril de 20. 
lavrada com início a folhas 94, do livro de nota para escri v, 
ras diversas n.° 400, do Cartório Notarial do Guiché Úa c 

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

Primeiro: — Noé Pedro António, casado com Mara rj 
Conceição Domingos Manuel António, sob o regime de con c 
nhao de adquiridos, natural do Kilarnba Kiaxi, Província ç 
Luanda, onde reside habitualmente, no Município de Luan g 
Distrito Urbano do Kilarnba Kiaxi, Bairro Neves Bendiri ,tl 

Rua Américo João Júlio das Verdade, Casa n.° 23; Lc
Segundo: — Nelson António, solteiro, maior, natu 

de Maquela do Zombo, Província do Uíge, residente hà s 
tualmente em Luanda, no Município de Luanda,\ Disti c 

Urbano do Kilarnba Kiaxi, Bairro Neves Bendinha, R d 

LuísSambo, Casan.°5;
Terceiro: — Luís Mamona João, casado com Solan c 

Nsanda Mbunga João, sob o regime de comunhão de ad(p r 

ridos, natural da Ingombota, Província de Luanda, oa c 
reside habitualmente, no Município de Viana, Bairro Viana! r 

Casa n.° 13, Quarteirão 4;
Uma' sociedade comercial por quotas que se regerá i I 

Í!

Está conforme. /
Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa,* I 

Luanda, 24 de Abril de 2ÕI5. — O ajudante, ilegível.

IESTATUTOS DA SOCIEDADE 1 
K1TCHEN & ACESSOR1ES SUPPLY 

ANGOLA, LIMITADA

ARTIGO l.°
A sociedade adopta coma denominação.de «Kitchenl 

Acessories Supply- Angola, Limitada», com sede social*  
Província de Luanda, Rua da Missão, Prédio n.° §3,1,° an& 
Porta H, Bairro do Patrice Lumumba, Município de LuatA> 

Distrito Urbano da Ingombota, podendo transferi-la li^ 
mente para qualquer outro local do território nacional, 
como abrir filias, sucursal, agências ou outras formas1 
representação dentro e fora do País.

denomina%25c3%25a7%25c3%25a3o.de
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ARTIGO 2.°
A sua duração é por tempo indeterminado, contando-se o 

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

ARTIGO 3.°
A sociedade tem .como objectivo social; prestação de 

erviços, consultoria jurídica, administrativa, contabilidade, 
uditoria, centro de" formação profissional, comércio geral 

. grosso e a retalho, serralharia, caixilharia de alumínios, 
igricultura e pecuária, indústria, pesca, hotelaria e turismo- 
estauração, informática, telecomunicações, publicidade 
: marketing, construção civil e obras públicas, exploração 
nineira e florestal, comercialização de telefones e seus aces- 
;órios, transporte marítimo e fluvial, aéreo, terrestre, agente 
iespachante e transitários, cabotagem, rent-a-car, compra e 
/enda de viaturas, fabricação de blocos e vigotas, comer
cialização de combustíveis e lubrificantes, exploração de 
jombas de combustíveis, estação de serviço, perfumaria, 
)lastificação de documentos, venda de material de escritó- 
*io e escolar, decorações, serigrafia, impressões, salão de 
cabeleireiro, boutique, agência de viagens, gestão, promo
ção e mediação imobiliária, perfumaria, relações públicas, 
geladaria, panificação, representações comerciais e indus
triais, venda de gás de cozinha, desporto e recreação, vídeo 
clube, discoteca, meios industriais, realizações de activida
des culturais e desportivas, manutenção de espaços verdes, 
segurança de bens patrimoniais, serviços de infantário, cre
che, pré-escolar, educação e ensino geral, cultura, serviços 
de condução, saneamento básico, fabricação e venda de 
gelo, electricidade, importação e exportação, exercício de 
operações petrolíferas que inclui a pesquisa, desenvolvi
mento e produção, exercício de actividades de formação, 
organização de seminários e conferências, consultoria e 
representação de companhias e na prestação de serviços de 
apoio às actividades petrolíferas, marketing, consultoria e 
prestação de serviços aeronáuticos e navais, treino e ensino 
aeronáutico, manutenção e reparação aeronáutica e naval, 
indústria, armazenagem, comercialização e distribuição de 
produtos petrolíferos refinados e lubrificantes a grosso e'a 
retalho, a exploração e gestão de depósitos de combustíveis 
e lubrificantes, de produtos petrolíferos refinados para os 
mercados nacionais e internacional, comercialização e mon
tagem de equipamentos de cozinhas, transporte ferroviário 
e marítimo de produtos petrolíferos e lubrificantes, bem 
como de quaisquer outras cargas relacionadas ou não com a 
indústria petrolífera, projectos de engenharia de segurança, 
engenharia ambiental e consultoria, recolha e transporte de 
resíduos sólidos e urbanos, recolha e transporte de resíduos 
tóxicos e perigosos, recolha e transporte de resíduos indus
triais, recolha e transporte e resíduos hospitalares, centrais 
de transferências de resíduos sólidos urbanos e industriais, 
engenharia e arquitectura, empreitadas de obras públicas e 
privadas, reparações, promoção e intermediação imobiliária, 
montagem de elementos pré-fabricados, venda de equipa

mentos, máquinas e ferramentas para construção civil, apoio 
técnico, concepção, e execução e reparação de sistemas de 
abastecimento de água e de redes de esgotos, serviço de 
suporte técnico de tecnologia de formação, fornecimento de 
mãos de obra especializada, serviço de recepção e protocolo, 
exploração mineira, prestação de serviços de montagens e 
manutenção dos equipamentos,, podendo ainda podendo 
ainda dedicar-se a qualquer outro ramo em que os sócios 
acordem e seja por lei.

ARTIGO 4.°
Capital social é de Kz: 105.000,00 (cento e cinco mil 

kwanzas), integralmente realizado em dinheiro, dividido e 
representado por 3 (três) quotas sendo a primeira quota de 
Kz: 35.000,00 (trinta e cinco mil kwanza), pertencente ao 
sócio Noé Pedro António, a segunda quota no valor nominal 
de Kz: 35.000,00 (trinta e cinco mil kwanzas), pertencente 
ao sócio Nelson António, a terceira quota de Kz: 35.000,00 
(trinta e cinco mil kwanzas), pertencente ao Luís Mamona 
João.

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

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

ARTIGO 6.° .
A gerência e representação da sociedade,, em todo os 

seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e pas
sivamente, incumbe aos sócios Noé Pedro António e Luís 
Mamona João, com dispensa de caução, bastando as duas 
assinaturas para obrigar validamente a sociedade.

1. 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 respectivo mandato.

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

ARTIGO 7.°

As Assembleias Gerais serão convocadas por simples 
cartas registadas, dirigidas aos sócios com pelo menos 
30 (trinta) dias de antecedência, isto quando a lei não pres
creva formalidades especiais de comunicação. Se qualquer 
dos sócios estiver ausente da sede social, a comunicação 
deverá ser feita com tempo 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 nào se dissolverá por morte ou impedimento 
de qualquer dos sócios, continuando a sua existência com o
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sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou 

interdito, devendo estes nomear um que a tpdos represente, 
enquanto a quota se mantiver indivisa.

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

demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários e a 
liquidação e partilha verificar-se-á como acordarem. Na falta 
de acordo, e se algum deles o pretender, será o activo social 

_ licitado em globo com obrigação do pagamento do passivo 
e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em igual
dade de condições.

ARTIGO 11°
A sociedadè 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 anó, 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.

(15-6871-L02)

Migalhas Clean, Limitada

Certifico que,, por escritura de 22 de. Abril de 2015, 
lavrada com início a folhas 17, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 262-A, do Cartório Notarial do Guiché 
Único da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires 

da Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:
Primeiro: — Domingos Quiengo Miguel, solteiro, 

maior, natural da Ingombota, Província de Luanda, onde 
reside habitualmente, no Distrito Urbano da Ingombota, 
Bairro Ingombota, Rua da Missão, Casa n.° 66;

Segundo: — Maria Júlio Luciano Correia, solteiro, maior, 
natural da Maianga, Província de Luanda, onde reside habi
tualmente, no Distrito Urbano da Maianga, Bairro Maianga, 
Rua Jaime Cortezão, Casa n.° 5;

Terceiro: — Marco Correia Miguel, solteira, maior, 
natural da Maianga, Província de Luanda, onde reside 
habitualmente, no Distrito Urbano da Ingombota, Bairro 
Ingombota, Rua da Missão, Casa n.° 66;

~ Quarto: - Márcia Correia Miguel, menor de'idade, saneamento básico, fabricação emenda de ge|0, c> 

natural de Luanda, onde reside habitualmente, no Distrito 
Urbano da Ingombota, Bairro Ingombota, Rua da Missão,

Casa n.° 66;

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
MIGALHAS CLEAN, LIMITADA

ARTIGO!.0

início da sua actividade, para todos os efeitos legais,ap 
da data da celebração da escritura.

' ARTIGO 3.‘

DlÁRIODA^j

>11

Úma sociedade comercial por quotas de qUe T 
nos termos constantes dos artigos seguintes. i

Está conforme.
Cartório Notarial do Guiché Único da Emp^P' 

Luanda, 23 de Abril de 2015. — O ajudante, .//eg/^ta*  
nc 
ce 

k> 
M 

fn<
A sociedade adopta a denominação social de «Mi§ 

Clean, Limitada», com sede social na Província de Lu ■ 
no Município de Luanda, Distrito Urbano da Maianga,!; 
n.° 66, Rua da Missão, podendo transferi-la livremenie s< 
qualquer outro local do território nacional, bem conioi 
filiais, sucursais, agências ou outras formas de represem 
dentro e fora do País. 14

ARTIGO 2.° ’’ g
A sua duração é por tempo indeterminado, contando-

,'.v 
r f 

t 
h

A sociedade tem como objecto social a prestação des 

viços, consultoria, formação profissional, comércio ges e 
grosso e a retalho, serralharia, caixilharia de alumínios,! • t 

cultura, agro-pecuária, indústria, pesca, hotelaria e tuna ■ 
informática, telecomunicações, publicidade, construçàoc < 
e obras públicas, consultoria, exploração mineira e flores ' 

comercialização de telefones e seus acessórios, transpr 
marítimo, camionagem, agente despachante e transitán 

cabotagem, rent-a-car^ compra e venda de viaturas, no 

ou usadas e seus acessórios, aluguer de viaturas, com í 
sem condutor, venda e reparação de veículos automcM 
concessionária de material e peças separadas de transpd , 

fabricação de blocos e vigotas, medicamentos, matei 
cirúrgico, gastável e hospitalar, produtos químicos e fatf 

cêuticos, centro médico, clínica, perfumaria, plastificaç 
de documentos, venda de material de escritório e escoL 

decorações, serigrafia, impressões, salão de cabeleireí’ 
boutique, agência de viagens, promoção e mediação iflL 
biliária, perfumaria, relações públicas, pastelaria, padaÀ 

geladaria, panificação, representações comerciais e indv 

triais, venda de gás de cozinha, desporto e recreação, 
clube, discoteca, meios industriais, realizações de activtf 

des culturais e desportiyas, manutenção dè espaços verd*  
segurança de bens patrimoniais, colégio, creche, educação’ 
cultura, escola de condução, ensino, .importação e export1

café, electricidade, podendo ainda dedicar-se a qualq^. 
outro ramò do comércio ou indústria em que os sócios acd 
dem e seja permitido por lei.
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ARTIGO 4.°
O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), 

itegralmente realizado em dinheiro, dividido e represen- 
ido por 4 (quatro) quotas, sendo 1 (uma) quota no valor 
ominal de Kz: 60.000,00 (sessenta mil kwanzas), perten- 
ente ao sócio Domingos Quiengo Miguel, outras duas 
uota iguais no valor nominal de Kz: 10.000,00 (dez mil 
wanzas) cada uma, pertencente aos sócios Márcia Correia 
/liguei e Marco Correia Miguel, e a última quota no valor 
lominal de Kz: 20.000 ( vinte mil kwanzas), pertencente à 
ócia Maria Júlio Luciano Correia.

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

sentimento da sociedade, à qual é sempre reservado o direito 
ie 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 sócio Domingos Quiengo Miguel, que 
fica desde já nomeado gerente, com dispensa de caução, bas
tando uma assinatura da gerência, 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 àa sociedade, tais 

cómo letras de favor, fiança, abonações ou actos seme
lhantes.

ARTIGO 7.°

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

ARTIGO 8.° -

Os lucros líquidos apurados, depois.de deduzida a per
centagem para fundos ou destinos especiais criados em 
Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor
ção das suas quotas, e em igual proporção serão suportadas 
as perdas se as houver.

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 
interditOi 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 serãb liquidatários e a 

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

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

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

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 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.

• ‘ - (15-6872-L02)

PBA Construções, Limitada

Aumento de capital, cessão de quotas, admissão de 
novos sócios, mudança da denominação e alteração parcial 
do pacto social na sociedade «Besthome, Limitada».

Certifico que, por escritura de 15 de Abril de 2015, em 
Luanda e no Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, 

a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pirps da Costa, perante 
mim Job Faztudo Manuel, Licenciado em Direito, Oficial 
Auxiliar de Notário, colocado no referido Cartório, compa
receram como outorgantes:

Primeiro: —Adelino da Costa, solteiro, maior, natural da 
Maianga, Província de Luanda, ande reside habitualmente, 
no Município de Luanda, Distrito Urbano da Ingombota. 
Bairro Kinanga, Rua Bêco II, Casa n.° 21 D, Zona 2, titu
lar do Bilhete de Identidade n.° 000037845LA010, emitido 
pela Direcção Nacional do Arquivo de Identificação Civil 
e Criminal, aos 22 de Abril de 2010, que outorga neste 
acto por si individualmente, como representante da socie
dade «PBA, Limitada», com sede em Luanda, no Município 
de Belas, Bairro Benfica, Lar do Patriota, Rua Kenguela 
Norte, casa s/n.°, e da sociedade «PROTAV — Indústria de 
Transformação de Alumínio e Vidro, Limitada», com sede 
em Luanda, no Município de Belas, Bairro do Lar Patriota, 
Benfica, Instalada na Estrada Kenguela Norte. s/nA e como 
mandatário do sócio Miguel da Conceição Rodrigues, sol
teiro, natural de Lobito. Província de Benguela, residente 
habitualmente no Município de Lobito. Rua Carreiro

depois.de
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Buralho, Casa n.° 51, titular do Bilhete de Identidade 
n.° 0048I4940BA042, emitido pela Direcção Nacional 

. de Identificação, aos 21 de Julho de 2010;
Verifiquei' a identidade do outorgante pelo mencio

nado documento, bem como certifico a qualidade em que o 
outorgante intervém, conforme os documentos que no final 

. menciono e arquivo. *
E por ele foi dito:
Que, ele e o terceiro representado são ao momento os úni

cos e actuais sócios da sociedade denominada «Besthome, 
Limitada», com sede em Luanda, no Município de Belas, 
Distrito Urbano da Samba, Bairro Benfica, Estrada Kenguela 
Norte, s/n.°, constituída por escritura de 20 de Março de 
2014, lavrada as folhas n.° 31 e 32, do livro de notas para 

» escrituras diversas n.° 348, deste Cartório Notarial, matri
culada na Conservatória do Registo Comercial de Luanda,
2.a Secção do Guiché Único da Empresa, sob o n.° 999- « 

J4, titular do NIF 5417273139, com o capital social de 
Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), intégralmente reali
zado em dinheiro, dividido e representado por duas quotas, 
sendo uma no valor nominal de Kz: 90.000,00 (noventa mil 
kwanzas), pertencente ao sócio Adelino da Costa e outra no 
valor nominal de Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas), perten
cente ao sócio Miguel da Conceição Rodrigues.

Pela presente escritura e conforme deliberado em 
Assembleia Geral de sócios da sobredita sociedade, 

expressa na acta avulsa datada de 27 de Fevereiro do ano 

em curso, o outorgante aumenta o capital social da 
sociedade de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas) para 

Kz: 1.000.000,00 (um milhão dé kwanzas), feita pelos 
sócios por subscrição de novas quotas, sendo uma no valor 
nominal de Kz: 810.000,00 (oitocentos e dez mil kwan

zas), pelo sócio Adelino da Costa, que unifica com a que 
já detinha na sociedade em uma única no valor nominal de 

Kz: 900.000,00 (novecentos mil kwanzas). De igual modo 

em nome doseu terceiro representado (Miguel da Conceição 

Rodrigues), subscreve uma quota no valor de Kz: 90.000,00 

(noventa mil kwanzas), que unifica com a que já detinha na 

sociedade em uma única no valor nominal de Kz: 100.000,00 

(cem mil kwanzas);

Ainda pela mesma acta o sócio Adelino da Costa, cede 

a sua sobredita quota no valor nominal de Kz: 900.000,00 

(novecentos mil kwanzas), a sua primeira representada 

«PBA, Limitada» e divide a quota do seu terceiro represen

tado Miguel da Conceição Rodrigues, no valor nominal de 

Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas) em duas novas, sendo 

uma no valor nominal de Kz: 90.000,00 (noventa mil kwan

zas), que cede a sua primeira representada «PBA, Limitada» 

e outra no valor nominal de Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas), 
que cede a sua segunda representada «PROTAV — Indústria 

de Transformação de Alumínio e Vidro, Limitada».
O primeiro outorgante em nome das suas representadas 

aceita as cessões nos termos exarados.

; DIÁRIO DA REPQÚ
’ 7 ~ ~^ÍI

Estas cessões foram feitas pelo seu valor nominal ]5 • 

de quaisquer ónus, encargos ou responsabilidades, pe]0<<? 
aqui é dada a respectiva quitação, apartando-se tf^n/ 
vamente da sociedade os cedentes nada mais tendo (j$en 
reclamar e os cessionários são admitidos à sociedade^ • 

novos sócios.
Ainda em acto contínuo, altera a denominação da^x- 

dade de «Besthome, Limitada» para «PBA Constiw 

Limitada»;
Em função dos actos praticados altera a redacçãof 

artigos 1.° e 4°., que passam a ter a seguinte nova redacfl

ARTIGO l.°
(Tipo c denominação)

A sociedade; constituída sob a forma de soc ■ 
dade por quotas adopta a denominação de«P|A 
Construções, Limitada». L
.......................................-......................... •;............................  |d 

ARTIGO 4.°........|tr

(Capital soçial c quotas) ri

1. O capital social, integralmente realizaà 0 
subscrito em dinheiro, é de Kz: 1.000.000,00 (r 
milhão de kwanzas), dividido por duas quotas,U 

tribuídas da seguinte forma:
Uma quota, do valor nominal de Kz: 990.000] 

(noventa e noventa mil kwanzas), titulada pela sá 

«PBA, Limitada»;
Uma quota no valor nominal de Kz: 10.0001 

(dez mil kwanzas), titulada pela sócia «PROTAV 
Indústria de Transformação de Alumínio e Vidi c 

Limitada. Ec
2.0 capital social pode ser aumentado por dei f 

beração dos sócios e na proporção das suas quoM 
ou na forma como se vier a acordar. .1

Finalmente, declara que continuam firmes e válidas» 

demais disposições do pacto social não alteradas pela pí 

sente escritura. (
Está conforme. |i i
Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, íi | 

Luanda, 20 de Abril de 2015. — O ajudante, ilegível. i t 
(I5-688O-L01. <

Aristóteles Dias Aguiar (SU), Limitada

Israel Carlos de Sousa Nambi, Conservador de 3.a Class: 
da Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 2.a Secçà 
do Guiché Único da Empresa.

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição aptf 
sentada sob o n.° 100, do livro-diário de 23 de Abril 
corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.

Certifico que Aristóteles Dias Aguiar, solteiro, ma ’̂ 
de nacionalidade angolana, natural do Lobito, ProvítA 

de Benguela, residente em Luanda, Município de LuandL 
Distrito Urbano do Rangel, Rua do Pica Pau, Casa n.° 19 ZÚ 
constituiu uma sociedade unipessoal por quotas denomina*  
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Aristóteles Dias Aguiar (SU), Limitada», registada sob o 
.° 2.081/15, que se vai reger pelo disposto no documento • 
m anexo.

Está conforme. • z.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 2.a Secção*  

o Guiché Único da Empresa, em Luanda, 23 de Abril de 2015. 
— O ajudante, ilegível.

ESTATUTO DA SOCIEDADE
ARISTÓTELES DIAS AGUIAR (SU), LIMITADA

ARTIGO l.° 
(Denominação e sede)

A sociedade adopta a denominação de «Aristóteles Dias 
\guiar (SU), Limitada», com sede social na Província de 
^uanda, Município de Viana, Bairro Kapalanga, Rua Direita 
ia Universidade Jean Piaget, Casa n.°? 33/43, podendo 
ransferi-la livremente para qualquer outro local do territó- 
io nacional, bem como abrir filiais, sucursais, agências ou 
nutras 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 agro-pecuária, 
pescas e aquicultura, indústria de lacticínios, 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 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 (l) quota no valor nominal de Kz: 100.000,00 (cem 
mil kwanzas), pertencente ao sócio-único Aristóteles Dias 
Aguiar.

ARTIGO 5.° 
(Cessão de 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 semelhantes.

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 cada ano, devendo encerrar 
a 31 de Março imediato.

ARTIGO 11.°
(Omisso)

No omisso regularão as deliberações sociais, as disposi
ções da Lei n.°19/!2,de 11 de Junho, e ainda as disposições da 
Lei das Sociedades Comerciais, n.° 1/04, de 13 de Fevereiro.

(15-6881-L02)

Organizações Salvieg, Limitada

Certifico que, por escritura de 23 de Abril de 2015, 
lavrada com início a folhas 90, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 400, do Cartório Notarial do Guiché Único 

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

Primeiro: — Fundu Ferdinando, solteiro, maior, natu
ral do Uíge, Província do Uíge, residente em Luanda, no 
Município de Viana, Bairro Viana, Rua Che Guexara, Casa
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’ n.° 6, que outorga neste acto por si individualmente e como 
representante legal de seu filho menor Levi Pedro Ambrósio 
Sebastião, de 10 anos de idade, natural de Luanda e consigo 

convivente;
Segundo: — Kambi Joania, solteira, maior, natural 

da Damba,- Província do Uíge, residente em Luanda, no 

Município de Viana, Bairro Luanda-Sul, Casa n.° 52;

Terceiro: — Esperança Ditutala Mpova, casada com 

Mambuene Mpova, sob o regime de comunhão de adqui

ridos, natural de Bembe, Província do Uíge, residente em 

Luanda, no Município de Viana, Bairro Viana, Rua Hoji-ya- 

-Henda, Casa n.° 65;

Uma sociedade comercial por quotas de responsabi

lidade limitada, que se regerá nos termos constantes dos 

artigos seguintes.

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

Luanda, 23 de Abril de 2015. — O ajudante, ilegiveL

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
ORGANIZAÇÕES SALVIEG, LIMITADA

'ARTIGO I.® ' -

A sociedade adopta a denominação social de «Orga
nizações Salvieg, Limitada», com sede social na Província 
de Luanda, Município de Viana, Bairro Kapalanga, Rua 
Principal da Universidade Jean Piaget, casa s/n.°, podendo 
transferi-la livremente para qualquer outro local do territó
rio nacional, bem como abrir filiais, sucursais, agências ou 
outras formas de representação dentro e fora do País.

ARTIGO 2.°

A sua duração é por tempo indeterminado, contandó-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 

serviços, comércio geral a grosso e a retalho, serralharia, cai-; 

xilharia de alumínios, avicultura, agro-pecuária, indústria, 

pesca, hotelaria e turismo, informática, telecomunicações, 

publicidade, construção civil e obras públicas, venda de 

materiais de construção, exploração mineira e florestal, 

comercialização de telefones e seus acessórios, transporte 

marítimo, camionagem, agente despachante e transitários, 

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

ou usadas e seus acessórios, venda e reparação de veículos 

automóveis, concessionária de material e peças separadas de 

transporte, fabricação de blocos e vigotas, medicamentos, 

material cirúrgico, gastável e hospitalar, promoção e media

ção imobiliária, 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.

h
__________ diariodarep^ |

ARTIGO 4.°

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil k^ê 
integralmente realizado em dinheiro, dividido e re^íci 

tado por 4 (quatro) quotas, sendo 1 (uma) quota i^ía 

nominal de. Kz: 70.000,00 (setenta mil kwanzas), 
cente ao sócio Fundu Ferdinando, e outras 3 (três)iji 

iguais no valor nominal de.Kz: 10.000,00 (dez mil k^ i 
cada uma, pertencentes aos sócios Kambi Joania, Espflu 

Ditutala Mpova e Levi Pedro Ambrósio Sebastião, re$|Pn 

vamente.

ARTIGO 5.°

A cessão de quotas a estranhos fica dependente 
sentimento da sociedade, à qual é sempre reservado o dier 
de preferência, deferido aos sócios se a sociedade deleF'< 

quiser fazer uso. È

' ARTIGO 6.° *

1. A gerência e representação da sociedade, em todo & 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa ep 
vamente, incumbem ao sócio Fundu Ferdinando, que 
desde já nomeado gerente, com dispensa de caução,I 
tando uma assinatura do gerente para ,obrigar validara 

a sociedade.
2. O gerente poderá delegar num dos sócios ou mes 

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

.3. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade emaÇ 
e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade,- 

como letras de favor, fiança, abonações ou actos sei 
lhantes. ' 0 c

• ARTIGO 7.° • (

As Assembleias Gerais serão convocadas por simp. / 

cartas registadas, dirigidas aos sócios com pelo mel 
30 (trinta) dias de antecedência, isto quando a lei não p*  
creva formalidades especiais de comunicação. Se qualrç < 

dos sócios estiver ausente da sede social, a comunica^ 

deverá ser feita com tempo suficiente para que possa ctf , 
■ parecer. . É •

ARTIGO 8.° |

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a? 
centagem para fundos ou destinos especiais criados U 

Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na prop*  • 
ção das suas quotas, e em igual proporção serão suportai 

as perdas se as houver.

ARTIGO 9.° >

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimeri . 

de qualquer dos sócios, continuando a sua existência cofli{ 
sobrevivos e herdeiros ou representantes do sócio faleci 

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

ARTjGO 10.°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e 
demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários6’ 
liquidação e partilha verificar-se-á como acordarem. Na
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acordo, e se algum deles o prètender será o activo social 
Jtado em globo com obrigação do pagamento do passivo 
adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em igual- 
ide de condições.

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

jalquer sócio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou 
rovidência cautelar.

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

uer entre os sócios, seus herdeiros, ou representantes, quer 
ntre eles e a própria sociedade, fica estipulado o Foro da 
’omarca de Luanda, com expressa renúncia a qualquer outro.

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

lados em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar 
t 31 de Março imediato.

ARTIGO !4.°
No omisso regularão as deliberações sociais, as dispo- 

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

(15-6882-L02)

F. G. C. E — Prestação de Serviços, Limitada

Certifico que, por escritura de 23 de Abril de 2015, 
lavrada com início a folhas 96, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 400, do Cartório Notarial do Guiché Único 
da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires da 
Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre Francisco 
Gualter Feliciano de Sousa, solteiro, maior, natural da 
Ingombota, Província de Luanda, onde reside habitual
mente, no Distrito Urbano da Samba, Bairro Corimba, Rua 
n.° 157, Casa n.° 19, que outorga neste acto por si indivi- 
dualmente e em nome e representação de seu filho menor, 
Bartolomeu Laércio Matos de Sousa, e consigo convivente 
e como mandatário de Carlos Emanuel Alves Ernesto, sol
teiro, maior, natural do Lobito, Província de Benguela, 
residente habitualmente em Luanda, no Distrito Urbano da 
Maianga, Bairro Maianga, Rua Comandante Gika, Prédio 
n.° 11,6.° andar, Apartamento C;

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

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

Luanda, 24 de Abril de 2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
F. G. C. E. — PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LIMITADA 

ARTIGO!.0

I. A sociedade adopta a natureza jurídica de sociedade 
por quotas e a denominação social de «F. G. C. E. — 
Prestação de Serviços, Limitada».

2. A sociedade durará por tempo indeterminado, e terá 
a sua sede provisória em Luanda, no Município de Belas, 
Baiiro da Corimba, Rua n.° 157, Casa n.° 19, podendo esta 
ser transferida para outra localidade dentro do território 
nacional, por deliberação da Assembleia Geral.

ARTIGO 2.°
LA sociedade poderá, por simples deliberação da gerên

cia, estabelecer delegações, filiais, sucursais, agências ou 
outras formas de representação, no País ou estrangeiro, nos 
termos da legislação aplicável.

2. A gerência fica desde já autorizada a subscrever, em 
nome da sociedade, participações sociais noutras socieda
des, anónimas ou por quotas e com elas se coligar sob a 
forma de relação de participação ou em relação de grupo nos 
termos dos artigos 463.° e seguintes da Lei das Sociedades 
Comerciais.

3. Os sócios poderão celebrar entre si acordos parasso
ciais, com respeito pelo disposto no artigo 19.° da Lei das 
Sociedades Comerciais.

ARTIGO 3°
1. A sociedade tem como objecto a actividade princi

pal na área de construção civil, engenharia informática e 
de telecomunicações, "de actividades conexas e correla
tas, a promoção imobiliária, a gestão imobiliária, a compra 
e venda de bens móveis e a revenda dos adquiridos para 
esse fim, a exploração de unidades hoteleiras e agrícolas, 
a construção civil nas suas múltiplas vertentes, designada- 
mente a prestação de serviços de consultoria, no domínio da 
construção civil, a realização de projectos de obras, a fisca

lização de obras públicas e privadas, a prestação de serviços
de arquitectura, a execução de obras, privadas e públicas, 
a comercialização de materiais e equipamentos de constru
ção civil, o comércio geral a grosso e a retalho a realização 
de actividades industriais, de hotelaria e turismo, agro- 
-pecuária, agricultura, pesca, exploração mineira e florestal, 
transporte nas suas diversas áreas, representações comer
ciais, prestação de serviços clínicos, pastelaria panificação e 
geladaria, segurança publica e privada, educação, papelaria 
e tabacaria, importação e exportação, agente de navegação, 
transitário, cabotagem, rent-a-car, sem prejuízo do exercí
cio de outras actividades, desde que deliberadas pelos sócios 
e permitidas por léi.

2. A sociedade poderá associar-se ou participar no capi
tal de sociedades que prossigam objectos sociais diferentes 
do seu, em consórcios ou agrupamentos complementares 
de empresas, mediante deliberação dos sócios tomada por 
maioria dos votos representativos do capital social.

ARTIGO 4.°

1. O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwan
zas), equivalente a USD 1.000,00 (mil dólares americanos!» 
integral mente subscrito e realizado pelos sócios.

2. O capital social é, nas seguintes proporções, pertença 
de:
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a) Francisco Gualter Feliciano de Sousa, com uma
quota de Kz: 50.000,00 (cinquenta mil kwan
zas), equivalente a 50% (por cento) do capital 
social, correspondente a USD 500,00 (quinhen

tos dólares americanos); .»
b) Bartolomeu Laércio Matos de Sousa, com uma

quota de Kz: 30.000,00 (trinta mil kwanzas), 
equivalente a 30% (por cento) do capital social, 
correspondente a USD 300,00 (trezentos dólares 
americanos); >

c) Carlos Emanuel Alves Ernesto, com uma quota de
Kz: 20.000,00 (vinte mil kwanzas), equivalente 4 
a 20% (por cento) do capital social, correspon
dente a USD 200,00 (duzentos dólares america
nos). •

3. A sociedade poderá nas condições que a lei o permita, 
adquirir quotas próprias e realizar sobre elas, todas as opera
ções legalmente autorizadas.

4, Nos aumentos do capital social será sempre dada pre
ferência aos actuais sócios.

ARTIGO5.0

1: As quotas poderão transmitir-se:
(?) Por cessão em vivos;
b) Por transmissão aos sucessores no caso de faleci

mento do sócio.
2. E livre a cessão de quotas entre os sócios e entre estes 

é os cônjuges, ascendentes ou descendentes.
• 3. A transmissão de quotas a estranhos está sujeita do 
consentimento da sociedade.

ARTIGO 6.° '

1. Os sócios poderão efectuar suprimentos à sociedade 
sempre que esta delibere nesse sentido por maioria qualifi
cada de 2/3.

2. A Assembleia Geral fixará os juros, o prazo de reem
bolso e, eventualmente, as garantias não reais associadas ao 
cumprimento das obrigações que vierem a constar do con
trato de suprimento a celebrar.

ARTIGO 7.°

1. A gerência e administração da sociedade, em todos os 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passiva
mente, será exercida pelo sócio Francisco Gualter Feliciano 
de Sousa, que dispensado de caução, fica, desde já, nomeado 
gerente, bastando a sua assinatura para obrigar validamente 
a sociedade.

2. O gerente poderá delegar num dos sócios ou em pes
soa estranha à sociedade, parte dos seus poderes de gerência, 
conferindo para o efeito o respectivo mandato em nome da 
sociedade.

ARTIGO 9.°‘

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzirei 
centagem legal para o fundo de reserva e quaisquer pis 
percentagens para fundos ou destinos especiais cri^eC 
Assembleia Geral, serão distribuídos pelos sóciosnap^uc 
ção das suas quotas, bem como as perdas se as houve^0 

‘ARTIGO 10.° jj
« i 

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios{• 
demais casos previstos na lei, todos os sócios serãofy ' 
tários e a liquidação e partilha dos bens sociais proc^ar 
como para elas acordar. Na falta de acordo e se algum^al 
o pretender, será o activo social licitado em globo,q; 
obrigação do pagamento do passivo e adjudicado aoi 

que melhor.preço oferecer.

ARTIGO 11.° rei

Para todas as questões emergentes do presente 
quer entre sócios, seus herdeiros ou representantes,!^ 
entre eles e a sociedade, serão resolvidas amigavelma.^ 
na falta de acordo das partes, num prazo razoável, asj^ 
tes são livres de optar pela via que melhor se lhes ofer^ 
ficando estipulado o Foro da Comarca de Luanda,! 

expressa renúncia a qualquer outro.

ARTIGO 12.°

No omisso regularão as deliberações sociais, a Lei 

Sociedades Comerciais, Lei n 
demais legislação aplicável.

us

pi
V(

e 
ir 

,° 1/04, de Í3 de Fevereii ç<

• Í9 
(15-6883-11^

- y

Hatrick Sports, Limitada

Certifico que, por escritura de 23 de Abril de 20 z 
lavrada com início a folhas 47, do livro de notas paraes P 
turas diversas n.° 262-A, do Cartório Notarial do Gu< < 
Único da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto n c 

da Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre: < 
Primeiro: — Carlos Manuel Gonçalves Alonso, S r 

. teiro, maior, natural da Ingombota, Província de Luart < 
onde reside habitualmente, no Distrito Urbano da Maiaii . 
Bairro Alvalade,.Rua Eça de Queirós, Casa n.os 62/64; , 

Segundo: — Elódia Marília Alonso dos Santos, soltei 
maior, natural da Ingombota, Província de Luanda, ofl 
reside habitualmente, no Distrito Urbano da Ingombd 
Bairro Patrice Lumumba, Rua Rei Katyavala, Casa n.° $;

Uma sociedade comercial por quotas de que se reg^ 
nos termos constantes dos artigos seguintes.

Está conforme.
Cartório NotariaLdo Guiché Único da Empresa, # 

Luanda, 24 de Abril de 2015. — O ajudante, ilegível.

ARTIGO 8.°

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 
pelo menos. Se qualquer deles estiver ausente da sede social, 

a convocação deverá ser feita com a dilação suficiente para 

ele poder comparecer.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
HATRICK SPORTS, LIMITADA

ARTIGO l.° 

(Denominação)

$

I 

A sociedade adopta a denominação de «Hatrick Spo'í 
Limitada», tem a sua sede em Luanda, na Rua ArUón*  
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liciano de Castro, Casa n.° 200/202, Município de Luanda, 
strito Urbano do Rangel, podendo, por.deliberação ou por 
cisão da gerência, abrir filiais, sucursais, agências ou qual- 
er outra forma de representação no território nacional ou 
»estrangeiro.

ARTIGO 2.° 
(Duração)

A duração da sociedade.é pór tempo indeterminado, coh- 
ndo-se o seu início para todos, os efeitos legal, a partir da 
ita da outorga da presente escritura públi.ca.

ARTIGO 3.°
(Objecto social)

A sociedade tem por objectivo social a gestão de car- 
dra de jogadores, realização ou organização de eventos 
esportivos, sociais ou culturais, comunicação e marke- 
ng, consultoria jurídica, o comércio a grosso ou a retalho, 
nportação e exportação, prestação de serviços, comerciali- 
ação e distribuição de medicamentos de uso humano e de 
so veterinário, de outros produtos e serviços farmacêuticos, 
•rodutos homeopáticos, material óptico, artigos e dispositi- 
os médicos e ortopédicos e logística farmacêutica, a edição 

: distribuição de livros, organização de feiras e convenções, 
ndústria, pesca, agro-pecuária, hotelaria e turismo, servi
dos de informática, telecomunicações, construção civil e 
)bras públicas, gestão financeira e gestão de participações 
>ociais, modas e confecções, transportes marítimos e rodo
viários, agente despachante, recrutamento e fornecimento da 
mão-de-obra especializada e não especializada as empresas, 
transitários, cabotagem, aluguer de viaturas, comerciali
zação de combustíveis e lubrificantes, material hospitalar, 
produtos químicos, serviços de clínica geral, agenciamento 
de viagens, intermediação e promoção imobiliária, produção 
de espectáculos, representações, recolha e tratamento de resí
duos sólidos, exploração de recursos minerais e florestais, 
manutenção de espaços verdes e jardinagem, exploração de 
creches e estabelecimentos de educação, podendo dedicar- 
-se a qualquer outro ramo de comércio ou indústria em que 
o convier e sei a permitido por lei.

ARTIGO 4.° . ’
(Capital social)

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanza), 
integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen
tado por 2 (duas) quotas, sendo I (uma) quota no valor 
nominal de Kz: 90.000,00 (noventa mil kwanza), perten
cente ao sócio Carlos Manuel Gonçalves Alonso e outra 
quota no valor nominal de Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas), 
pertencente à sócia Elódia Marília Alonso dos Santos, res- 
pectivamente.

ARTIGO 5.°
(Prestações)

Não serão exigíveis prestações suplementares de capital, 
mas os sócios poderão fazer à sociedade os suplementos de 
que ela carecer, mediante os juros e nas condições que esti
pularem em Assembleias Gerais.

ARTIGO 6.°
(Cessão de quotas)

A cessão de quotas entre sócios é livre, porém, quando 
feita a pessoas estranhas, fica dependente do consentimento 
da sociedade, à qual é sempre reservado o direito de pre
ferência, deferido aos sócios se aqueles dele não quiserem 
fazer uso.

ARTIGO 7.° 
(Gerência)

1. A gerência e administração da sociedade, em todos os 
seus actos e contratos em juízo e fora dele activa e passiva
mente, será exercida por Carlos Manuel Gonçalves Alonso 
que dispensado de caução, fica deste já nomeado gerente 
bastando a assinatura do gerente para obrigar validamente 
a sociedade.

2. O gerente poderá delegar no outro sócio ou em pes
soas estranhas à sociedade, mediante procuração, parte dos 
seus poderes de gerência.

ARTIGO 8.°
(Obrigações da gerência)

1. Ao gerente são atribuídos os mais amplos pode
res admitidos por lei, com excépção dos atribuídos nestes 
estatutos à Assembleia Geral de sócios, competindo-lhes 
representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e/ou pas
sivamente.

2. É inteiramente vedado ao gerente fazer, por conta da 

sociedade, operações alheias ao seu fim oú objecto ou por 
qualquer forma obrigar a sociedade por essas operações, 
nomeadamente letras de favor, fianças, abonações ou docu
mentos semelhantes, sob pena de imediata destituição e sem 
prejuízo da responsabilidade pessoal e solidária que por 
esses actos contraíam para com a sociedade ou para com 
terceiros.

ARTIGO 9.° 
. (Assembleia Geral)

As Assembleias 'Gerais serão convocadas por carta 
simples, dirigidas aos sócios, com pelo menos 30 dias de 
antecedência, salvo quando a lei impuser outra forma de 
convocação, devendo esta ser protocolada e assinada pelo 
sócio.

ARTIGO 10.°
(Distribuição de dividendos)

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de 
deduzida a percentagem para reserva legal, será distribuído 
pelos sócios na proporção das suas quotas em igual propor
ção serão suportadas as perdas se as houver.

ARTIGO II.*
(Dissolução da sociedade)

1. A sociedade não se dissolverá por morte ou impedi
mento de qualquer dos sócios, continuando a sua existência 
com o sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio fale
cido ou interdito, devendo estes nomear um que a todos 
represente, enquanto a quota se mantiver indix isa.
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2. Dissolvida a sociedade pôr acordo dos sócios e nos 
demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários e a 1 
liquidação e partilha verificar-se-ão como acordarem. Na 
falta de acordo, e se algum deles pretender, será o activo 
social licitado em globo com obrigação de pagamento do 1 
passivo e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em 
igualdade de condições. >’

• ARTIGO 12.°
(Amortização dc quota)

I. A sociedade poderá, mediante deliberação da 
Assembleia Geral, amortizar quotas nos seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Em caso de falecimento, interdição ou inabilitação

• . de qualquer sócio;
c) Se sobre qualquer quota recair arresto, penhora, ou

providência cautêlar;
d) Sempre que o comportamento de qualquer sócio

se revele altamente perturbador dos interesses da 
sociedade.

ARTIGO 13.’
(Balanço e prestação de contas)

O ano social coincide com o ano civil e os balanços são 
dados reportados a 31 de Dezembro de cada ano, devendo 
estar ençerrados a 31 de Marco do ano imediato.

ARTIGO 14.° 
(Resolução dc conflitos)

1. Para todas as questões emergentes do presente con
trato, quer entre os sócios, seus herdeiros ou representantes, 
quer entre eles e a própria sociedade, procurar-se-á encon
trar uma solução de consenso e fora dele fica estipulado o 
Foro da Comarca de Luanda com a expressa renúncia de 
qualquer outro.

ARTIGO 15° 
(Casos omissos)

Em tudo quanto for omisso nos presentes estatutos, 
regularão as deliberações sociais, as disposições da Lei 
n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, e demais legislação em vigor na 
República de Angola.

(15-6884-L02)

NEJUSIWE —Comércio Geral & Hotelaria, Limitada

Certifico que, por escritura de 20 de Abril de 2015, 
lavrada com início a folhas 84, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 261-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: — Nelson itamar Vasconcelos Filipe, solteiro, 
maior, natural do Lobito, Província de Benguela, residente 
habitualmente em Luanda, no Distrito Urbano da Samba, 
Projecto Nova Vida, Rua n.° 47, Lote E8, Apartamento 3;

Segundo: — Justina Wendo Cambulo Franco,, solteira, 
maior, natural do Lobito, Província de Benguela, residente 
habitualmente em Luanda, no Distrito Urbano da Samba, 
Bairro Morro Bento, casa s/n.°;

Uma sociedade comercial por quotas que se regerá ■ 
tennos constantes dos artigos seguintes.

Está conforme.
Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, 

Luanda, 24 de Abril de 2015. — O ajudante, Ilegível.
ei»

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
NEJUSIWE —COMÉRCIO GERAL

& HOTELARIA, LIMITADA

CLÁUSULA L“

A sociedade adopta a denominação de «NEJUSIWE^ 
Comércio Geral & Hotelaria, Limitada», tem a sua sede em 
Luanda, no Bairro Morro Bento I, Rua da Missão Católica, 
Casa n.° 14, Zona 3, Município de Luanda, Distrito Urbano 

da Samba, podendo abrir filiais, sucursais, agências ou qual
quer outra forma de representação no território nacional ou 

no estrangeiro.
CLÁUSULA 2.“*

A duração da sociedade é por tempo indeterminado, con
tando-se o seu início, para todos os efeitos legais, a partir da 

data da escritura pública.
CLÁUSULA 3.°

A sociedade tem por objecto social o exercício da 

actividade de comércio geral, comercio a grosso e a reta
lho, agricultura, agro-pecuária, indústria, construção civil, 
obras públicas, fiscalização de obras, exploração mineira, 
transportes, telecomunicações, turismo, hotelaria, camio- 
■nagem, agente transitário, transportes, comercialização 
de combustíveis e lubrificantes, exploração de bombas de 
combustíveis, comercialização de medicamentos, material 

cirúrgico, gastável e hospitalar, produtos químicos e farma
cêuticos, centros médicos, clínica geral, venda de materiais 
de construção, agência de viagem,, pástélaria, panificação, 
gestão de empreendimentos, prestação de serviços, importa" 
ção & exportação e representações comerciais e industriais, 
podendo dedicar-se a qualquer outro ramo de comércio ou 
indústria em que os sócios acordarem e seja permitido p°r 
lei.

CLÁUSULA 4.“

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwan
zas), integralmente realizado em dinheiro, dividido e 
representado por duas (2) quotas iguais no valor nominal 
de Kz: 50.000,00 (cinquenta. mil kwanzas) cada, per
tencentes aos sócios Nelson Itamar Vasconcelos Filipe e 
Justina Wendo Cambulo Franco, respectivamente.

CLÁUSULA 5?

Não serão exigíveis prestações suplementares eapital, 
mas os sócios poderão fazer a sociedade os supr,mentos dè 
que ela carecer, mediante os juros e nas con ições 

pularem.
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CLÁUSULA 6.°

A cessão de quotas entre sócios é livre porém, quando 
feita a pessoas estranhas, fica dependente do consentimento 
da sociedade, à qual é sempre reservado o direito de preferên
cia, deferido dos sócios se aquela dele não quiser fazer uso.

CLÁUSULA 7.“ .

A gerência e administração da sociedade, bem como a sua 
representação em todos os seus actos e contratos, em juízo 
e fora dele activa e passivamente será exercida pelo sócio 
Nelson Itamar Vasconcelos Filipe, que dispensado de caução 
fica desde já a responsabilidade do mesmo, sendo necessária a 
sua assinatura para obrigar validamente a sociedade.

O gerente poderá delegar em pessoa estranha à sociedade 
parte dos seus poderes de gerência conferindo para o efeito 
o respectivo mandato.

Fica vedado ao gerente obrigar á sociedade em actos e 
contratos estranhos ao objecto social, tais como letras de 
favor, fianças, abonações ou actos semelhantes, respon
dendo por perdas e danos se infringir esta cláusula.

CLÁUSULA 8a

As Assembleias Gerais serão convocadas quando a lei 
não prescrever outras formalidades, por meio de cartas 
registadas aos sócios pelo menos com quatro (4) dias de 
antecipação.

CLÁUSULA 9 a

Aos lucros líquidos apurados depois de deduzidos da per
centagem, para o fundo de reserva legal e quaisquer outras 
percentagens para fundo ou destinos especiais, criados em 
Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor
ção das suas quotas, bem como as perdas se as houver.

CLÁUSULA 10.a

A sociedade não se dissolverá por morte ou interdição de 
qualquer um dos sócios, continuando com o sobrevivente ou 
capaz e os herdeiros ou representantes do sócio falecido ou 
interdito, devendo estes nomearem um que, a todos repre
sentem enquanto a quota estiver indevida.

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos 
demais casos legais todos os sócios serão liquidatários, a 
liquidação e partilha se procederá como então acordarem. 
Na falta de acordo e se algum dos sócios o pretender será 0 
activo social licitado globalmente com a obrigação do paga
mento do passivo e adjudicado ao sócio que melhor preço 
oferecer em igualdade de condições.

CLÁUSULA 11.a

No omisso regularão as disposições da Lei de n.° 1/04, 
de 13 de Fevereiro, Lei das Sociedades Comçrciais e demais 
legislação aplicáveis.

(15-6885-L02)

S1L1JOSSI — Comércio e Indústria, Limitada

Certifico que, por escritura de 23 de Abril de 2015, 
lavrada com início a folhas 51, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 262-A, do Cartório Notarial do Guiché 
Único da Empresa, a cargo da Notário, Lúcio Alberto Pires 

da Costa, Licenciado em Direito, foi lavrada a escritura entre 

Paulino Silico Sanjo, casado com Jossina Augusta Fragoso 
Sanjo, sob o regime de comunhão de adquiridos, natural do 
Huambo, Província do Huambo, residente habitualmente 
na Huíla, no Município do Lubango, Bairro Dr. Agostinho 
Neto, casa s/n.°, que outorga neste acto por si individual
mente e em nome e representação de seu filho menor, 
António Chionga Fragoso Sanjo, de 1 ano de idade, natural 
do Huambo, Província do Huambo e consigo convivente.

Uma sociedade comercial de responsabilidade limitada, 
que se regerá nos termos dos artigos seguintes.

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

Luanda, 24 de Abril de 2015. — O auxiliar, ilegível.

ESTATUTO DA SOCIEDADE
S1L1JOSSI — COMÉRCIO E INDÚSTRIA, LIMITADA

ARTIGO l.° 
(Denominação e sede)

A sociedade adopta a denominação de «SILIJOSSI 
— Comércio e Indústria, Limitada», com sede social na 
Província do Huambo, Segundo Cruzeiro, casa n.°, Bairro 
Nangenha, Comuna da Calima, Município do Huambo, 
podendo transferi-la livremente para qualquer outro local do 
território nacional, bem como abrir filiais, sucursais, agên
cias ou outras formas de representação dentro e fora do País.

ARTIGO 2.° 
(Duração)

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

ARTIGO 3.° 
(Objecto)

Á sociedade tem como objecto, agro-pecuária, pes
cas e aquicultura, indústria de lacticínios, 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, transpprtes 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 
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
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ARTIGO 10.° 
(Liquidação)

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

liquidação e partilha realizar-se-á como acordarem. Ná fàfe 
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, enf igual, i 
dade de condições.

ARTIGO 11.°
(Preferência na amortização)

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

ARTIGO 12.° 
(Foro competente)

Para todas as questões emergentes do presente contrato, l 
quer entre os sócios, seus herdeiros ou representantes, quer; 
entre'eles e a própria sociedade, fica estipulado o Foro da • 
Comarca do Huambo, com expressa renúncia a qualquer 

outro.

exportação, podendo dedicar-se a qualquer outro ramo do 
comércio ou indústria em que os sócios acordem e seja per
mitido por lei.

ARTIGO 4.° 
(Capital)

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwan
zas), integralmente realizado em dinheiro, dividido e 
representado por (2) quotas, sendo uma no valor nominal 
de Kz: 80.000,00 (oitenta mil kwanzas),. pertencente ao 
sócio Paulino Silico Sanjo, outra quota no valor nominal 
de Kz: 20.000,00 (vinte mil kwanzas), pertencente ao sócio 
António Chionga Fragoso Sanjo, respectivamente.

ARTIGO 5.° 
(Cessão dc quotas)

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

ARTIGO 6.° 
(Gerência)

A gerência e administração da sociedade, em todos os 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passi
vamente, incumbem ao sócio Paulino.Silico Sanjo, que fica 
desde já nomeado gerente, com dispensa de caução, bas
tando a assinatura do gerente para obrigar validamente à 
sociedade. '

1.0 gerente poderá delegar mesmo em pessoa estranha 
à sociedade parte dós seus poderes de gerência, conferindo 
para o efeito ó respectivo mandato.

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

ARTIGO7.0 
(Assembleia)

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

ARTIGO 8.°
(Divisão dos lucros)

Os lucros líquidos apurados, depois de dedúzida a per
centagem para fundos ou destinos especiais criados em 
Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor
ção das suas quotas, e em igual proporção serão suportadas 
as perdas se as houver.

; ARTIGO 9.° 
(Dissolução) .

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

ARTIGO 13.°
. • ’ (Balanços)

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

ARTIGO 14.°
(Omisso)

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

Sociedades Comerciais e demais legislação aplicável.
(15-6886-L02)

Castsal, Limitada

Certifico que, por escritura de 22 de Abril de 2015, 
lavrada com início a folhas 38, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 262-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: — Salomão Cabral, solteiro, maior, natural | 

de Milunga, Província do Uíge; residente habitualmente ert l 
Luanda, no Distrito Urbano do Sambizanga, Bairro São Paulo, 
Rua Cónego Manuel das Neves, Prédio n.° 446,- 3.° andar, 
Apartamento J;

Segundo: — Castro Adriano, solteiro, maior, natural 
de Milunga, Província do Uíge, residente habitualmente 
em Luanda, no Distrito Urbano do Kilarnba Kiaxi, Bairro 
Capolo II, Rua 2, Casa n.° 2, Zona 20;

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

Está conforme.
Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa em 

Luanda, 23 de Abril de 2015. — O ajudante, ilegível.
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ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
CASTSAL, LIMITADA ’

ARTIGO l.°

A sociedade adopta a denominação social de «Castsal, 
Limitada», com sede social na Província de Luanda, 
Município de Belas, Bairro Talatona, Rua que liga Talatona 
a Rotunda da Fubu, casa s/n.°, 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.°

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 escriturai

ARTIGO 3.°

A sociedade tem como objecto social a prestação de 
serviços, comércio geral a grosso e a retalho, agro-pecuá
ria, indústria, pesca, hotelaria e turismo, construção civil e 
obras públicas, consultoria, exploração mineira e florestal, 
comercialização de telefones e seus acessórios, transporte 
marítimo, camionagem, agente despachante e transitários, 
cabotagem, rent-a-car, compra e venda de viaturas, novas 
ou usadas e seus acessórios, venda e reparação de veículos 
automóveis, concessionária de material e peças separadas de 
transporte, fabricação de blocos e vigotas, medicamentos, 
material cirúrgico, gastável e hospitalar, produtos quími
cos e farmacêuticos, centro médico, clínica, perfumaria, 
plastificação de documentos, venda de material de escri
tório e. escolar, decorações, agência de viagens, promoção 
e mediação imobiliária, relações públicas, representações 
comerciais e industriais, venda de gás de cozinha, realiza- 
çõès de actividades culturais e desportivas, manutenção de 
espaços verdes, segurança de bens patrimoniais, importa
ção 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 dinhèiro, 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 Salomão Cabral, e outra quota no valor nominal de 
Kz: 40.000,00 (quarenta mil kwanzas) pertencente ao sócio 
Castro Adriano, 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 pas
sivamente, incumbem aos sócios Salomão Cabral e Castro

Adriano, que ficam desde já nomeados gerentes, com dis
pensa de caução, bastando 2 (duas) assinaturas dos gerentes 
para obrigarem 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 respectivo mandato.

3. Ficam vedados 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.°

As Assembleias Gerais serão convocadas por simples 

cartas registadas, dirigidas aos sócios com pelò menos 

30 (trinta) dias de antecedência, isto quando a lei não pres
creva formalidades especiais de comunicação. Se qualquer 

dos sócios estiver ausente da sede social, a comunicação 

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

ARTIGO 8.°

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per
centagem para fundos ou destinos especiais criados em 
Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor
ção das suas quotas, e em igual proporção serão suportadas 
as perdas se as houver.

ARTIGO 9.°

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento 
de qualquer dos sócios, continuando a sua existência cóm o 
sobrevivo e herdeiros ou representantes do socio 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 li.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.
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ARTIGO I4.°. transitários, oficina auto, assistência técnica, comercialj.
No omisso regularão as deliberações sociais, as dispo- zação de petróleo e lubrificantes, exploração de bombas 

combustíveis, farmácia, centro médico, perfumaria, agenciai 
mento de viagens, promoção e mediação imobiliária, relações ? 
públicas, pastelaria e panificação, exploração de parques J 
diversões, realização de espectáculos culturais, recreativoseí 
desportivos, exploração mineira e florestal, estação de servi- í 
ços, representações comerciais, serralharia, carpintaria, venda | 
de alumínio, cultura e ensino geral e profissional, segurança’! 
de bens patrimoniais, telecomunicações, instalação e manu- | 
tenção de redes eléctricas e de telecomunicações, serviços de 
informática, importação e exportação, podendo ainda dedicar-| 
-se a qualquer outro ramo do comércio ou indústria em que o a 
sócio-único decida e seja permitido por lei. ;

ARTIGO 4.°
(Capital)

O capital social é de Kz: 500.000,00 (quinhentos mil; 
kwanzas), integralmente realizado em dinheiro, representado 
por uma (1) quota no valor nominal de Kz: 500.000,00 (qui
nhentos mil kwanzas); pertencente ao sócio-único, Rui lai Lin.

ARTÍGO 5.°
(Cessão dc quotas)

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

ARTIGO 6.° z
(Gerência)

A gerência e administração da sociedade, em todos os 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passi
vamente, incumbe ao sócio-único, bastando a sua assinatura 
para obrigar vaiidamente a sociedade.

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

2.0 sócio-único poderá nomear pessoa estranha à socie- í 
dade para assumir as funções de gerência. |

ARTIGO 7.° I
(Decisões) I

As decisões do sócio-único de natureza igual às delibera-1
Limitada», com sede social na Província de Luanda, ções da Assembleia Geral deverão ser registadas em acta por | 
Município do Cazenga, Bairro Hoji-ya-Henda, Rua Ngola 
Kiluanje, Casa n.° A/308, podendo transferi-la livremente 
para qualquer outro local do território nacional, hem como 
abrir filiais, sucursais, agências ou outras formas de repre
sentação dentro e fora do País.

ARTIGO?.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 a prestação de ARTIGO 10.°
serviços, hotelaria e turismo, comércio grosso e a retalho,. (Balanços)
indústria, pescas, agro-pecuária, informática, telecomunica
ções, construção civil e obras públicas, fiscalização de obras, 
saneamento básico, modas e confecções, transportes marí
timo, aéreo e terrestres de passageiros ou de mercadorias,

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

(15-6887-L02)

BODE-LIN — Comércio Geral, 
Importação e Exportação (SU), Limitada

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

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre
sentada sob o n.°20 do livro-diário de 24 de Abril do corrente 
ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.

Certifico que Ruilai Lin, solteiro, maior, de naciona
lidade chinesa, natural de Fujian, residente em Luanda, 
Cazenga, Bairro Hoji-ya-Henda, Rua Ngola Kiluanje, Casa ■ 
n.° A/308, constituiu uma sociedade unipessoal por quotas 
denominada «BODE-LIN — Comércio Geral,' Importação 
e Exportação (SU), Limitada», com sede em Luanda; 
Municipio do Cazenga, Bairro Hoji-ya-Henda, Rua Ngola 
Kiluanje, Casa n.° A/308, registada sob o n.° 2.092/15, que 
se vai reger pelo disposto no documento em anexo.

' Está conforme.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 2.a Secção 

do Guichoé Únic da Empresa, em Luanda, 24 de Abril de 2015. 

— O ajudante, ilegiveL

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
BODE-LIN — COMÉRCIO GERAL, IMPORTAÇÃO ‘ 

E EXPORTAÇÃO (SU), LIMITADA

ARTIGO l.°
(Denominação c sede)

A sociedade adopta a denominação social de «BODE- 
-L1N — Comércio Geral, Importação e Exportação (SU),

ele assinadas e mantidas em livro de actas.
ARTIGO 8.° I

(Dissolução) |

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedi-1 
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, I 

enquanto a quota se mantiver indivisa.
ARTIGO 9.°'

(Liquidação)

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

Os anos sociais serão os civis e os balanços serão 
dados em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar 
a 31 de Março imediato.
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ARTIGO 11.0
(Omisso) < ‘

No omisso regularão as deliberações sociais, as dispo
sições da Lei n.° 19/12, de 11 de Junho, Lei das Sociedades 
Unipessoais, e ainda as disposições da Lei n.° 4/04, de 13 
de Fevereiro, Lei das Sociedades Comerciais.

(15-6893-L02)

Magno Anh Foto, Limitada

Certifico que, por escritura de. 23 de Abril de 2015, 
lavrada com início a folhas 262-A do livro de notas para 
escrituras diversas n.° 49, do Cartório Notarial do Guiché 
Único da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires 

da Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:
Primeiro: — Vu Hoang Anh, casado com Dang Thi vân 

Anh, sob o regime de separação de bens, natural de Thai 
Binh,Vietname, de nacionalidade vietnamita, residente habi
tualmente em Luanda, no Distrito Urbano da Ingombota, ' 
Largo Katadi, Prédio n.° 4, 8.° andar;

Segundo: — Maria André Gaspar, solteira, maior, natural 
Dondo, Província do Kwanza-Norte, residente habitual
mente em Luanda, no Distrito Urbano da Maianga, Bairro 
Prenda, Rua 8.a Esquadra, casa s/n.°;

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

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

Luanda, 24 de Abril de 2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
MAGNO ANH FOTO, LIMITADA

ARTIGO l.°

A sociedade adopta a denominação social de «Magno 

Anh Foto, Limitada», com sede social na Província 

de Luanda, Rua Frederick Engels, Casa n.° 84, Bairro 

Ingombota, Distrito Urbano da ingombota, Município de 

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

sais, agências ou outras formas de representação dentro e 

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 prestação de ser
viços, comércio geral a grosso e a retalho; podendo ainda 

dedicar-se a qualquer outro ramo do comércio ou indústria 

em que os sócios acordem e seja permitido por lei.

ARTIGO 4.° 
e

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), 
integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen
tado por 2 (duas) quotas, sendo 1 (uma) quota no valor 
nominal de Kz: 55.000,00 (cinquenta e cinco mil kwanzas), 
pertencente ao sócio Vu Hoang Anh e outra quota no valor 
nominal de Kz: 45.000,00 (quarenta e cinco mil kwanzas), 
pertencente à sócia Maria André Gaspar, 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 à sócia Maria André Gaspar, que fica desde 
já nomeada gerente, com dispensa de caução, bastando a sua 
assinatura, para obrigar validamente a sociedade. 

' . 2. A 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 a gerente obrigar a sociedade em actos e 
contratos estranhos ao.s 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 corri 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 ou impedimento 
de qualquer dos sócios, continuando a sua existência com o 
sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou 
interdito, devendo estes nomear um que a todos represente, 
enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 10.°

• Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos 
demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários e a 
liquidação e partilha verificar-se-á como acordarem. Na falta 
de acordo, e se algum deles o pretender será o activo social 
licitado em globo com obrigação dó pagamento do passivo 
e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em igual
dade de condições.
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ARTIGO 3.°

A sociedade tem como objecto social prestação de^ 
viços, consultoria, formação profissional, comércio ge^J 
grosso e a retalho, serralharia, caixilharia de alumínios, 
cultura, agro-pecuária, indústria, pesca, hotelaria e turisiJ 

informática, telecomunicações, publicidade, construção chf 
e obras públicas, exploração mineira e florestal, comerciai;; 
zação de telefones e seus acessórios, transporte marítimo • 
camionagem, agente despachante e transitários, cabotagem' 
rentra-car, compra e venda de viaturas, novas ou usadasf' 
seus acessórios, venda e reparação de veículos automóvel 
concessionária de material e peças separadas de transpont. i 
fabricação de blocos e vigotas, material cirúrgico, gastáJ 

vel e hospitalar, produtos químicos e farmacêuticos, centm- 
médico, clínica, perfumaria, plastificação de documento^ 
venda de material de escritório e escolar, decorações, seri- i 
grafia, impressão de documentos, salão de cabeleireiro,:] 
boutiqúe, agência de-viagens, promoção e mediação imo-j 
biliárià, perfumaria, relações públicas, pastelaria, geladaria, ■ 
panificação, representações comerciais e industriais, venà\ 
de gás de cozinha, desporto e recreação, vídeo clube, disco-: 
teca, meios industriais, realizações de actividades culturais] 
e desportivas, manutenção de espaços verdes, segurança & 
bens patrimoniais, educação e cultura, escola de condução.;; 
ensino, importação e exportação, saneamento básico, fabri-r. 
cação e venda de gelo, cyber café, electricidade, podendo ■ 

ainda dedicar-se a .qualquer outro ramo do comércio w ; 
' indústria em que os sócios acordem e seja permitido por lei :i 

ARTIGO 4.° |

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

ARTIGO li:9

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

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 dét 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.

(15-6895-L02)

E. D. M. J. A. (SU), Limitada

Bárbara Celeste Ferreira Gamboa, Conservadora 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.° 22 do livro-diário de 24 de Abril do corrente 
ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.

Certifico que Edmundo Júlio Aragão, solteiro, maior, 
natural de Luanda, Província de Luanda, residente habitual
mente em Luanda, Município do Cazenga, Bairro Cazenga, O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas!.] 
casa s/n., Zona 18, constituiu uma sociedade unipessoal por integralmente realizado em dinheiro, representado por una| 
quotas denominada, «E. D. M. J. A. (SU), Limitada», regis
tada sob o n.° 2.093/15, que se vai reger pelo disposto no 
documento em anexo.

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

do Guiché Único da Empresa em Luanda, 24 de Abril de 2015..

— O ajudante, ilegível.

(1) quota no valor nominal de Kz: 100.000,00 (cem mil kwafr • 
zas) pertencente ao sócio-único Edmundo Júlio Aragão. I

ARTIGO 5.° L

(Cessão de 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*  I 
mente, incumbem ao sócio-único, bastando a sua assinatura í 
para obrigar validamente a sociedade. |

I. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos l 
e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais j 
como, letras de favor, fiança, abonações ou actos sentí' | 
lhantes. . ■ |

2.0 sócio-único poderá nomear pessoa estranha à sociO' \ 
dade para assumir as Funções de gerência. 1

ARTIGO 7.° I

(Decisões). . |

As decisões do sócio-único de natureza igual às delibera*  ' 
ções da Assembleia Geral deverão ser registadas em acta p0( 
ele assinadas e mantidas em livro de actas.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
E. D. MJ. A. (SU), LIMITADA

ARTIGO I.”

A sociedade adopta a denominação social de «E. D. M J. A. 
(SU), Limitada», com sede social na Província de Luanda, 
Município de Viana, Bairro Luanda Sul, Rua Jacinto Tchipa, 
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.°
í (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.
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ARTIGO 8.°
(Dissolução)• /

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

ARTIGO 9.°
(Liquidação)

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

ARTIGO 10.°
(Balanços)

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

ARTIGO 11.°
(Omisso)

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

(I5-6896-L02)

Estevada Escola Futebol Clube do Cazenga

Certifico que de folhas 84 a 85, do livro de notas para 
escrituras diversas n.° 467-F, do 4.° Cartório Notarial da 
Comarca, se encontra lavrada a escritura do teor seguinte:

Constituição da «Associação Estevada Escola Futebol 
Clube do Cazenga—EEFCC».

No dia 7 de Agosto de 2009, em Luanda e no 4.° Cartório 
Notarial da Comarca, perante mim licenciado, Lázaro Catito, 
respectivo Notário, compareceram .como outorgantes:

Primeiro: — Esteves Cassule Francisco, solteiro, maior, 
natural do Cazenga, Luanda, onde reside habitualmente, 
Casa n.° 27, Zona 18, Bairro e Município do Cazenga, porta
dor do Bilhete de Identidade n.° 000841518LA037, emitido 
pela Direcção Nacional de Identificação Civil em Luanda, 
aos 7 de Março de 2008;

Segundo: -— Carlitos Adão Correia, solteiro, maior, natu-. 
rai de Icolo e Bengo, Bengo, residente habitualmente em 
Luanda, Casa n.°20, Zona 18, Bairro e Município do Cazenga, 
portador do Bilhete de Identidade n.° 000044285B0023, 
emitido pela Direcção Nacional de Identificação Civil, em 
Luanda, aos 9 de Agosto de 2004;

Terceiro: — Icília Gaspar Diogo, solteira, maior, natu
ral do Cazenga, Luanda, onde reside habitualmente, Casa 
n.° 27, Zona 18, Bairro e Município do Cazenga, portadora 
do Bilhete de Identidade n.° 003200830LA033, emitido pela 
Direcção Nacional de Identificação Civil em Luanda, aos 23 
de Maio de 2008;

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos 
referidos documentos.

E por eles foi dito:
Que, pela presente escritura, e no uso dos pode

res que lhes foram copferidos, constituem a «Associação 
Estevada Escola Futebol Clube do Cazenga», abreviada

mente «EEFCC», cfue tem a sua sede em Luanda, na Rua do 
Coqueiro, Zona 18, Sector 8, de âmbito nacional e sem fins 
lucrativos;.

Que a associação tem como fim social o disposto no 
artigo 2? dos seus estatutos e reger-se-á pelos artigos 
constantes do documento complementar elaborado em sepa
rado, nos termos e para os efeitos do n.° 2 do artigo 55.° 
da Lei n.° 1/97, de 17 de Janeiro — Lei da Simplificação 
e Modernização dos Actos Notariais, que fica a fazer parte 
integrante desta escritura, e que os outorgantes declaram ter 
lido, tendo pleno conhecimento do seu conteúdo, pelo que, 
dispensam a sua leitura.

E assim o disseram e outorgaram.
Instruíram este acto:

a) Acta da Assembleia Constituinte de 7 de Dezem
bro de 2006;

b) Certificado de admissibilidade;
c) Documento complementar;
d) Lista nominal dos associados.

Finalmente, aos outorgantes e na presença simultânea de 
todos os intervenientes, fiz em voz alta a leitura desta escri- 

. tura, a explicação do seu conteúdo.
Assinaturas: Esteves Cassule Francisco, Carlitos Adão 

Correia, Icília Gaspar Diogo. — O Notário, Lázaro Catito.
Conta registada sob o n.° 24.
É certidão que fiz extrair conforme o original a que me 

reporto.
4.°  Cartório Notarial da Comarca de Luanda, em Luanda, 

aos 27 de Maio de 2013. — A Ajudante, Eva Ruth Soares 
Caracol.

ESTATUTOS ASSOCIAÇÃO
ESTEVADA ESCOLA FUTEBOL CLUBE 

DO CAZENGA

CAPÍTULO l
Disposições Gerais

ARTIGO l.°
(Denominação, natureza e sede)

1. A «Estevada Escola Futebol Clube do Cazenga», 
também designado abreviadamente por EEFCC», é uma 
^sociação desportiva e recreativa, constituída aos 25 de 

Julho de 2005.
2. A «EEFCC» pessoa colectiva de direito privado, possui 

personalidade jurídica própria, sendo uma entidade dotada 
de autonomia técnica, administrativa e financeira, regendo- 
-se pelo quadro legal definido pela legislação vigente em 
Angola.

3. A «EEFCC» tem a sua sede social em Luanda, na Rua 
do Coqueiro, Zona 18, Cazenga, podendo por deliberação 
da sua Assembleia Geral, abrir representações ou delegações 
em qualquer parte do território nacional, ou clube de amigos 
no estrangeiro.
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ARTIGO2.0
(Âmbito, duração c fins) _

A «EEFCC» é uma associação independente e de âmbito 
nacional, criada por tempo indeterminado, tendo por fim 
desenvolver acções desportivas, permitidas pela legislação 
angolana e internacional, incluindo, mas não limitando as 
modalidades de futebol, atletismo, xadrez, ténis de campo e 

t outras que a Assembleia Geral delibere a sua criação, através 
da promoção, prática, divulgação, organização, realização e 
expansão da educação física e desportos, incluindo a acti
vidade desportiva profissional e proporcionando igualmente 
acções de recreação e cultura:

ARTIGO 3.° . • .
(Regime jurídico)

A «Estevada Escola Futebol Ciube do Cazenga» rege-se 
pelos presentes estatutos, seios regulamentos e legislação 
específica vigente ná República de Angola.

CAPÍTULO II 
Dos Associados

SECÇÃO I 

Classificação

cialmente a escola nas várias modalidades desportivas^ 
fazem uso das instalações da escola. ’

5. Sócios Contribuintes -r- são pessoas singulares ej 

colectivas, entidades, que contribuindo regularmente en
forma distinta para as despesas gerais da escola ou de algu^ i 
das suas modalidades, garantem as suas receitas normais. !

ARTIGO 7.° , |
(Benefício dos sócios)

1. Todos os sócios usufruirão dos seguintes benefícios I 
quando possuidor das suas quotas em. dia:

a) Desconto nos elementos de merchandising; ’ |

b) Descontos na utilização das instalações e activida. í
des desportivas e recreativas da sede. .

2. Todos os sócios terão um desconto de 100% por paga- < 
mento antecipado de ym ano de quotas, de 5% de pagamento.; 
antecipado de seis meses de quota e 3% de por pagamentoj 
antecipado de três meses de quotas.

SECÇÃO 11
Direitos e Deveres dos Sócios

ARTIGO 8.° •
(Direitos)

ARTIGO 4.° •
(Composição)

1. A «EEFCC» é constituída por um número ilimitado de 
sócios, todos iguais no cumprimento dos seus deveres e usu- • 
fruto dos seus direitos, sem qualquer tipo de discriminação e 
no respeito da liberdade de expressão de ideias. .

2. Podem ser inscritos como sócios as pessoas singulares 
de qualquer idade, sem distinção de nacionalidade, raça ou 
sexo, que aceitem e respeitem os estatutos do clube.

3. As pessoas colectivas poderão ser inscritas óomo 
sócios honorários e contribuintes.

ARTIGO 5.° 
(Categoria de sócios)

Os sócios da escola classificam-se em:
a) Fundadores;
b) Honorários;

c) Efectivos; ■
d) Desportistas;
e) Contribuintes.-

ARTIGO6.0
(Definição dc sócios)

1. Sócios Fundadores — são os indivíduos que subscre
veram a acta da constituição da escola.

2. Sócios Honorários — são os indivíduos que a escola 
ou a causa desportiva em geral tenham prestado relevantes 
serviços e que a Assembleia Geral entenda distinguir com 
esse título.

3. Sócios Efectivos—são as pessoas singulares ou colec
tivas que pagam a quota estipulada pela direcção em cada 
uma das classes que se venham a estabelecer nesta categoria.

4. Sócios Desportistas — são todos os indivíduos, com 
estatuto de amadores, que participam ou representam ofi-

1. São direito dos sócios: I
a) Representar a escola na pratica da educação fisicae - 

dos desportos, em actividades recreativas, prati- ‘ 

cando essas mesmas actividades nas instalações:
do clube ainda que sém carácter de competiçàM 

quando as instalações estiverem disponíveis; .•
b) Solicitar aos órgãos dirigentes informações e escla-;

recimentos ou apresentar sugestões de utilidade • 

para o clube e para os fins que ele visa, exigindo; 

o cumprimento da legislação vigente e nomis 
estatuais; ’ |

c) Tomar parte nas Assembleias Gerais, expressando.

as suas ideias, propor, votar e ser votado; •
d) Requerer a convocação da Assembleia Geri;

Extraordinária nos termos previstos por estô : 
estatutos; . |

e) Exarriinar nas épocas competentes a escrituração;. • 
da escola; |

J) Frequentar a sede e dependências da escola e usaL 

os seus distintivos; I
g) Propor para sócio, outros indivíduos ao abrigo des

tes estatutos; |
h) Participar em festas e outros eventos organizada

pela escola e concorrer, quando indicado, na> 
provas em que a escola participar; l

i) Receber depois de admitido um exemplar destes
estatutos, ?

j) Desvincular-se livremente da escola e ou pedir!*

sua demissão. 1
2. Quando o julgue conveniente para os interesses d ; 

escola pode a direcção determinar que, o acesso a determina 
das dependências da escola será reservado para determinada 

*
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classes de sócios efectivos ou ainda, determinar que o acesso 
as instalações, em dias especiais, seja feito por meio de con
vite ou bilhete especial gratuito ou pago, exigindo para o 
efeito o recibo da quota do mês anterior.

3. Todo o indivíduo proposto a sócio, só entra no pleno 
gozo dos seus direitos quando, aprovada a sua admissão e 
tenha pagado integrãlmente a sua quota.

ARTIGO 9.° •
(Deveres)

São deveres dos sócios:
a) Honrar a qualidade de sócio da escola e defender

intransigentemente o prestígio e a dignidade 
da «EEFCC», dentro das normas de educação 
cívica e de correcção desportiva.

b) Cumprir o estipulado nos estatutos, regulamen-
• tos e todas as decisões dos seus órgãos, mesmo 

quando por elás discordarem, sê reservarem o 
k direito de recorrer;

c) Aceitar o exercício de cargos da escola para que
tenham sido eleitos ou nomeados, desempe
nhando-os com aprumo, dignificando a escola 
e dentro da orientação fixada pelos estatutos e 
regulamentos;

d) Efectuar dentro dos prazos estabelecidos, o paga
mento das quotas e de outras contribuições obri
gatórias;

e) Prestar à escola toda a colaboração que lhe seja
solicitada;

j) Manter impecável comportamento moral e discipli
nar dentro das instalações da escola, conduzir-se 
de forma a não deslustrar a sua qualidade de sócio 
e identificarem-se quando lhes for solicitado;

g) Representar a escola quando indicado, em reu
niões dos organismos da hierarquia desportiva 
e recreativa, actuando de harmonia com a orien
tação definida pelos órgãos dirigentes da escola;

h) Prestar aos dirigentes as informações que lhes
sejam pedidas e solicitar deles normas de actua- 
ção necessárias ao exercício das funções que 
lhes tenham sido confiadas.

, • SECÇÃO III -

Requisitos dc Admissibilidade, Retirada e Readmissão

ARTIGO 10.°
(Dos requisitos)

Poderão ser sócios do clube os cidadãos nacionais e 
estrangeiros que o requeiram e satisfaçam os requisitos 
expressos neste estatuto.

Único: — Os menores de 8 anos apenas poderão ser 

admitidos como sócios mediante previa autorização dos seus 
tutores ou encarregados de educação. (Estes sócios não exer
cerão os direitos consignados nas alíneas c), d), e) e g) do 
artigo 8.°, bem como não cumprirão os deveres consignados 
na alínea c) do artigo 9.° •

ARTIGO ii.°
(Da admissão)

A admissão dos sócios será feita mediante a proposta fir
mada por qualquer sócio no pleno gozo dos seus direitos e 
pelo próprio interessado, em impresso.fornecido pelo clube, 
ao qual serão anexas duas fotografias do proposto.

1. As propostas serão afixadas na sede da escola pelo 
prazo de quinze dias, findo o qual será submetidas a aprova
ção da direcção.

2. A admissão do proposto será apreciada pela direcção 
estando presentes, peio menos a maioria dos seus membros 
e só se tomará efectiva e caso de aprovada.

3. Não poderá ser admitido como sócio todo o indiví
duo que tenha sido demitido em qualquer colectividade por 
motivos que provem falta de dignidade.

4. Igualmente não poderão ser admitidas aquelas pessoas 
que a direcção considere, por qualquer motivo de carácter 
social ou desportivo, não poderem fazer parte da escola.

ARTIGO 12.°
(Perda da.qualidadc de sócio)

O sócio pode perder a qualidade de sócio, por simples 
deliberação dã direcção, pelos seguintes motivos:

a) Por condenação judicial por causa desonrosa;
b) Por prejudicar a escola nos seus interesses ou

difundir o alcance dos fins expressos nestes esta
tutos, por deliberado mau comportamento;

c) Por fomentar a discórdia entre os membros dos cor
pos gerentes e associados, por actos ou omissões 
passíveis de provocar rumo social da escola;

' d) Usar de pouca lealdade para com a escola ou para 
com os sócios em qualquer assunto que a vida 
interna do mesmo se refira;

e) Por falta de pagamento de quotas.
Único — O sócio expulso pelos motivos indicados neste 

artigo pode recorrer a Assembleia Geral da liberdade da 
Direcção.

ARTIGO 13.°
(Da readmissão)

1. A readmissão do sócio far-se-á nas mesmas condições 
da sua admissão.

2. Os sócios expulsos nos termos do regulamento interno 
ficarão sujeitos ao pagamento das quotas em débito até a 
data da readmissão.

3. Não poderão ser readmitidos os sócios expulsos pelas 
razões indicadas no artigo 12.°, excepto o previsto na alínea 
e) do mesmo artigo, até completar 10 anos de desvinculação.

CAPÍTULO III
Da Organização e Funcionamento Secção 

dos Órgãos Sociais

ARTIGO 14.®
(Composição)

1. São órgãos sociais da escola:
a) Assembleia Geral;
b) Direcção;
c) Conselho Fiscal.
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2. Providencialmente ' e por decisão suprema da 
Assembleia Geral de Sócios deverão ser criados o Conselho 
Jurisdicionai e o de Disciplina, para o qual se aprovarão os 
regulamentos de competência e funcionamento respectivos.

ARTIGO 15.® 
(Da Assembleia Geral)

1. A Assembleia Geral, órgão supremo da «EEFCC», 
composta pelos seguintes elementos.

a) A Mesa da Assembleia Geral;
b) Todos os seus sócios em pleno gozo dos seus direitos;
c) Membros dos corpos gerentes da associação, sem

direito a voto;. -
d) Organismo representante do desporto profissional,

sem direito a voto;
e) Convidados, sem direito a voto.

2. A Assembleia Geral será dirigida por uma Mesa, eleita t 
em Assembleia Geral, composta por:

a) Presidente;
b) Vice-Presidente;
c) Secretário.

3. As reuniões extraordinárias terão lugar por convocató
ria do seu presidente, por si, ou por solicitação do Conselho 
Fiscal, da direcção ou de pelo mènos vinte sócios no pleno 
uso dos seus direitos. ’

ARTIGO 16.°

1. A Assembleia Geral não pode funcionar, em primeira 
convocação, sem a presença da maioria dos sócios efectivos 
no,pleno uso dos seus direitos.

2. Não estando presentes a hora marcada o número 
de sócios exigidos no ponto anterior, a Assembleia Geral 
poderá funcionar meia hora depois com qualquer número de 
sócios presente.

3. As deliberações são tomadas por maioria absoluta dos 
votos dos sócios presentes, excepto nos casos em que estes 
estatutos exijam outra qualificação.

4. As deliberações só podem recair sobre os assun
tos constantes da respectiva convocação, sendo nulas e de 
nenhum efeito as estranhas mordem de trabalhos.

ARTIGO 17.°

As Assembleias serão convocadas por meio de anúncios 
publicados num jornal diário de tiragem nacional com pelo 
menos 30 dias dê antecedência, salvo as que tenham por 
objectivo eleger os corpos sociais, as quais serão convoca
das com pelo menos 60 dias de antecedência.

ARTIGO 18?

(Da Direcção)

À Direcção é o órgão de administração da escola, res

ponsável pela execução das deliberações e orientações da 
Assembleia Geral, composto pelos seguintes membros elei
tos por esta:

a) Um Presidente;
b) Até dez vice-presidentes;
c) Até quinze vogais. * '

DIÁRIO DA REPÚBUq

'i
ARTIGO 19.°

(Competências da Direcção) 1

A Direcção compete: , ’
■ 1. Dirigir, administrar, representar a escola zelando 

pelos seus interesses e superintender todos o$ 
serviços administrativos e técnicos da maneira 
mais eficaz económica, promovendo o desenvol. 
vimento e expansão da colectividade;

2. Cumprir e fazer cumpriras estatutos e deliberações ?
da Assembleia Geral;

3. Aprovar os regulamentos Internos e alterá-los de
acordo.com as condições e conveniênciasdo ■ 
momento;

4. Admitir os sócios efectivos e auxiliares à proporá ’
Assembleia Geral a nomeação dos honorários e*j  
os de mérito bem como, a atribuição das tones ‘ 
de ouro, prata e cobre e os presidentes honorá- ■ 

: rios/em conformidade com o respectivo regu- : 

lamento;
5. Punir os sócios efectivos e auxiliares e emprega- i

dos, bem como os atletas, de acordo com os pre- j 
sentes estatutos e regulamento de disciplina;

6. Admitir e demitir os auxiliares e empregados da ,
escola, determinar-lhes serviços ou funções e < 
estipular-lhes os seus.respectivos salários;

7. Contratar e dispensar atletas, negociando os res- ?

pectivos passes;
8. Escolher e nomear representantes para todo e qual- i

quer acto oficial ou particular em que a escola ?. 

tenha que se fazer representar;
9. Requerer ao presidente da mesa da Assembleia

Geral a convocação extraordinária da Assem- • 
bleia Geral sempre que o julgue necessário e j 

conveniente; ' í
10. Elaborar o plano anual de actividades, o orça- • 

mento e contas, garantir o seu cumprimento e ; 
decidir sobre as suas alterações por motivos de ■

• 
força maiores devidamente comprovados; ■ ;

11. Elaborar o relatório anual de actividades e contas ;
da escola a ser presente a apreciação, discussãoe• i 
aprovação da Assembleia Geral Ordinária, bem i 
como o balanço de exercício; I

12. Elaborar propostas de alteração aos estatutose í
regulamentos; . |

13. Facultar ao exame do Conselho Fiscal, os livros i
de escrituração e todos os documentos, sempft 
que solicitados; |

14. Facultar a sua escrita ao exame dos sócios durante •
os oito dias que antecedem a reunião da Assem- ' 
bleia Geral Ordinária; |

15. Constituir e extinguir comissões de trabalho oo j
áreas técnico-desportivas e nomear os respecti' • 
vos responsáveis; |

16. Exercer as demais funções que lhe sejam atribuí-
das pela Assembleia Geral.

acordo.com
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Único: —A Direcção pode delegar numa comissão exe
cutiva, que será presidida por um director geral, todas ou 
parte das suas atribuições, excepto as referidas nos pontos 3, 
4, 5 e 9 deste artigo. .

ARTIG020.0 . '
(Competências do Presidente de Direcção)

Ao Presidente de Direcção compete:
1. Convocar e presidir as reuniões da Direcção.
2. No âmbito do Conselho de Direcção, dirigir toda acti

vidade de gestão administrativo-financeiros da escola;
3. Representar a escola em actos oficiais e públicos den

tro e fora do País ou nomear quem o substitua;
4. Nomear os responsáveis das áreas em que se estruture 

organicamente a escola;
5. Autorizar o pagamento das despesas que tenham sido 

aprovadas nos termos regulamentares;
6. Providenciar, conforme lhe parecer conveniente, 

em qualquer caso imprevisto e urgente da competência da 
Direcção, dando a esta o devido conhecimento na reunião 
ordinária que se realize imediatamente a seguir;

7. Assinar cheques, ordens de pagamento, recibos ou 
outros documentos de quitação, permitidos pelos estatutos e 
regulamentos da Escola;

8. Promover e manter relações de intercâmbio com orga
nizações similares nacionais ou estrangeiras sem prejuízo 
dos objectivos supremos da escola.

ARTIGO 21.°
(Do Conselho Geral)

1. O Conselho Geral é um órgão especial de apoio e 
consulta a Assembleia Geral, bem como aos demais órgãos 
gerentes da escola por solicitação destes.

ARTIGO 22.°
(Competências do Conselho Geral)

O Conselho Geral é competente para:
1. Dar parecer sobre assuntos de interesse para a escola, 

por sua iniciativa ou mediante solicitação dos outros corpos 
gerentes.

2. Dar parecer sobre qualquer outro assunto que diga res
peito a vida da escola sempre que solicitado.

ARTIGO 23.° 
(Do Conselho Fiscal)

O Conselho Fiscal é o órgão de fiscalização de toda a 
actividade administrativa e financeira da escola e será com
posto por:

a) Presidente; *
b) Vice-Presidente;
c) E três vogais, todos eleitos em Assembleia Geral.

ARTIGO 24.°
(Competências do Conselho Fiscal)

i
Ao Conselho Fiscal compete:
1. Examinar periodicamente as contas'dos exercícios 

da direcção, verificando a regularidade dos livros, regis
tros contabilísticos ou folhas de cálculo informatizadas e 

documentos, sobre as prestara parecer que será presente a 
Assembleia Geral na sua sessão ordinária anual;

2. Conferir os saldos de caixa e examinar os balancetes 
mensais de receita e despesa, verificando os documentos e a’ 
legalidade dos pagamentos efectuados;

3. Examinar as contas e as receitas de qualquer serviço 
ou comissão criada pela direcção ou por qualquer órgão 
competente da colectividade;

4. Velar pelo cumprimento do orçamento verificando se 
todas as despesas estão orçamentadas e se foram devida
mente autorizadas em reunião da Direcção e se as mesmas 
estão justificadas;

5. Dar parecer sobre quaisquer empréstimos que a direc
ção pretenda fazer para ocorrer a necessidades de tesouraria, 
tendo sempre em atenção a utilidade da sua aplicação;

6. Prestar parecer sobre qualquer transaeção, aquisição, 
alienação, ou contracto que implique responsabilidade para 
direcções futuras ou que ultrapassem o valor em moeda 
nacional correspondente a USD 50.000,00 (cinquenta mil 
dólares dos Estados Unidos da América);

7. Requerer sessões extraordinárias da Assembleia Geral 
sempre que pela actividade estatutária regulamentar e finan
ceira se julgue necessário aos interesses da escola;

8. Assistir as reuniões da direcção, nas quais terá voto 
consultivo, sempre que entender conveniente ou quando 
para tal a Direcção solicite;

9. Lavrar actas das suas reuniões, em livro destinado 
para o efeito;

10. Verificar o cumprimento, pela Direcção, dós estatu
tos e regulamentos da escola;

11. Dar parecer sobre propostas da Direcção para procla
mação de sócios honorários e de mérito e ainda sobre outras 
concessões honoríficas ou materiais a associados ou a prati
cantes desportivos.

Único: — Os membros do Conselho Fiscal gozam dos 

mesmos privilégios e direitos dos membros da Direcção.

SECÇÃO I
Eleições e Mandatos

ARTIGO 25.°
O mandato dòs órgãos sociais é de 4 anos, podendo 

haver lugar a reeleição.

ARTIGO 26?

1. Os membros dos órgãos sociais são eleitos por listas 
em Assembleia Geral expressamente convocada para esse 
fim, sendo a votação realizada por escrutínio secreto.

2. O prazo para apresentação das listas é até vinte dias 
antes das eleições.

3. Só serão admitidas listas cujos candidatos sejam bas
tante para preencher todos os cargos dos órgãos sociais da 
escola e quando propostos por sócios efectivos, no pleno 
gozo dos seus direitos, em número não inferior a 10° o. salvo 
se a lista for proposta por um número dos sócios contribuin
tes.
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CAPÍTULO IV
Disciplina

ARTIGO 30.°
(Disciplina) .

1. Todo o sócio que infringir os presentes estatutos f 
regulamentos vigentes da escola ou de organismos da '• 
rarquia efectividade ininterrupta desportiva ficara sujrç' 
às medidas disciplinares previstas no regulamento de dísQ. 
plina da «Estevada Escola Futebol Clube do Cazenga». í

2. As infraeções cometidas serão julgadas pelo conselfe 
de disciplina, quando criado nos termos do artigo 14.°Po^ 

2 do presente estatuto.
3. Das penas previstas pelo regulamento de discipliij 

caberão sempre recurso para a Assembleia Geral.
§Único: — O regime disciplinar do praticante desportirç j 

constara do.regulamento próprio a aprovar pela Direcçãoà j 

escola.

ARTIGO 31.°

1. Anualmente, por ocasião do aniversário da escola rU 

lizar-se-á dedicação.
2. Uma cerimónia na qual se distinguirão e premiarão r.

melhores atletas e técnicos, bem como os mais dinâmico^ 

dirigentes. . 5
ARTIGO 32.°
(Emblema)

1. A «EEFCC» identifica-se pelos seguintes símbolos; 
próprios: |

a) Cores; ' I
b) Emblema. - I

ARTIGO 33:° I
(Símbolos) $

1. São cores da escola a vermelha e a, preta, a) equipa
mento base: |

a) O emblema da escola tem por base uma bola fc. 
futebol representando a vocação do futebol; ■

b) O estandarte ou bandeira é formado por um rectâfr 
guio vermelho e preto, a sigla «EEFCC» e uflh 
bola de futebol;

c) São os galardões da escola os que constarem do se«
regulamento interno. |

ARTIGO 34.° 1
(Bandeira) '

A bandeira da escola estará presente em todas as so^.' 

nidades e cerimónia que a direcção entenda conveniente; 
designando-se na respectiva deliberação quem a transptf > 
tará, sendo dado de preferência a associados ou atletas q# • 
devam ser distinguidos pela sua dedicação. ;

§Único: — A bandeira estará sempre hasteada na sede^ 
nas instalações principais da escola. í

ARTIGO 35.° '•

(Emblema)'

• O emblema*  ou distintivo para uso dos sócios e simpaH 

zantes, na lapela do casaco ou em alfinete de gravata será&' 
tamanho reduzido do formato usual e conveniente

4. Para cada renovação de mandatos será antecipada
mente aprovado em assembleia um regulamento eleitoral 
que servira de documento de apoio legal sobre os procedi
mentos a cumprirem todo o processo eleitoral.

’ SECÇÂOII

Gestão Patrimonial e Financeira

SUBSECÇÃO

Gestão Matrimonial

ARTIGO 27.°
(Património da escola)

Constitui património da Estevada Escola Futebol Clube 

do Cazenga:

a) Todos os valores monetários ou qualquer outro título

em cofre ou em bancos a,ordem da «EEFCC»;

b) O valor dos empréstimos a contrair ou conceder a

«EEFCC», quando permitidos por lei;

c/Todo o equipamento e material desportivo;

d) Todos os troféus, medalhas e objectos de arte con

quistados e ou adquiridos pela Escola;

e) Todos os demais bens e valores móveis e imóveis

que são geridos peia «EEFCC».

ARTIGO 28.°
(Gestão patrimonial)

1. Todo o património da «EEFCC», será gerido pela 
Direcção da escola, durante o exercício do seu período de 
mandato, ou seja, entre a realização de duas assembleias de 
renovação de mandato, sendo necessária para continuidade 
a recondução no cargo.

2. A gestão patrimonial será sempre exercida no âmbito e 
nos limites das competências atribuídas a direcção da escola 
pelos estatutos.

3. A gestão será sempre exercida com estrito respeito à ; 
legislação específica vigente na república de Angola. 
■' 4.0 orçamento será dividido em classes, títulos, capítu
los, artigo e alíneas, em conformidade com as contas usadas 
regularmente na escola e as impostas pela autoridade gover
namental que tutele as associações desportivas.

5. Após parecer favorável do Conselho Fiscal e de disci-
* plina o orçamento será apresentado aos sócios, pelo menos 

oito dias antes da data da sua apreciação e aprovação pela 
associação geral. ,

6. É expressamente proibido realizar despesas que não 

tenham sido inscritas no orçamento aprovado.

ARTIGO 29.° 
(fundo social)

1. A fim de premiar a distinção dos seus associados e pra
ticantes desportivos pelo mérito e dedicação, o clube institui 
as seguintes distinções:

2. O fundo social será constituído por bens móveis e 
imóveis que a escola possui ou venha\ possuir, e ainda, o 

potencial valor dos atletas com estatuto profissional, com 
contracto firmado com a escola.
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ARTIGO 36.° . ...
(Equipamentos)

É adoptado para a prática do desporto os seguintes equi
pamentos de galardões:

a) Equipamento base:
Camisola vermelha com gola preta, calção preto e meias 

vermelhas;
b) Segundo equipamento:

Camisola preta, calção vermelho e meias pretas;
c) Alem dos referidos nas alíneas a) e b) a Escola.

pode adoptar outros equipamentos alternativos.
Único: —As camisolas levarão a altura do peito, do lado 

esquerdo o emblema da colectividade.

CAPÍTULO V
Dissolução e Liquidação

ARTIGO 37.°
(Dissolução c liquidação)

A Escola só poderá ser dissolvida por causas insuperá
veis e em Assembleia Geral convocada para esse fim, com 
a presença de pelo menos um terço da totalidade dos sócios 
realmente existentes e desde que seja aprovado por dois 
associados presente.

1. Sendo aprovada a dissolução, a respectiva Assembleia 
Geral, nomeará uma comissão liquidatária de cinco mem
bros.

2. A comissão liquidatária fará submeter o seu relatório 
aos sócios contribuintes que darão o seu parecer sobre a uti
lização a dar ao património da escola.

3. As taças e demais troféus existentes a data da dissolu
ção serão entregues a guarda da entidade que no momento 
tutele as associações desportivas, do governo provincial ou 
de um museu, consoante for resolvido em Assembleia Geral, 
salvo se no momento existir determinação legal a impor 
outro procedimento.

CAPÍTULO VI 
Disposições Finais

\

ARTIGO 38.°
(Disposições finais)

Nos casos comprovados de crise directiva ou por outras 
causas, sob proposta devidamente fundamentada do conse
lho fiscal, da Mesa da Assembleia Geral ou da maioria dos 
seus dirigentes, ou ainda a pedido de cinquenta associados, 
a Assembleia Geral nomeara uma comissão de gestão que 
regera os destinos da escola até que a situação esteja nor
malizada ou durante um período de tempo que não exceda 
um ano.

1. Não sendo possível reunir a Assembleia Geral para a 
nomeação prevista no corpo do artigo, a proposta será apre
sentada ao organismo ou a entidade capaz de a legalizar ou 
sancionar.

2. A comissão de gestão terá cinco membros, que de entre 
si escolherão o Presidente, o Vice-Presidenté e três vogais, 
um dos quais será o tesoureiro.

ARTIGO 39.°
É obrigatório a actualização anual da numeração dos 

sócios, com subsequente substituição dos cartões de iden
tidade.

(15-6382-L01)

SAMORAFIT — Gestão Desportivos (SU), Limitada

Bárbara Celeste Ferreira Gamboa, Conservadora 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.° 27, do livro-diário de 23 de Abril do 
corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.

Certifico que, Bruno Miguei Correia de Sousa Mendes, 
solteiro, maior, natural da Ingombota, Província de 
Luanda, residente habitualmente em Luanda, Centralidade 
do Kilamba Kiaxi, Município de Belas, Prédio E-3, 
Apartamento 33, constituiu uma sociedade unipessoal por 
quotas denominada «SAMORAFIT — Gestão Desportivos 
(SU), Limitada», registada sob o n.° 2.061/15, que se vai 
reger pelo disposto no documento em anexo.

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

do Guiché Único da Empresa, em Luanda, 23 de Abril de 2015. 

— O ajudante, ilegível.

.ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
SAMORAFIT —GESTÃO DESPORTIVOS

(SU), LIMITADA

ARTIGO l.° 
(Denominação e sede) 

í.
A sociedade adopta a denominação social de «SAMO- 

RAFIT — Gestão Desportivos (SU), Limitada», com sede 
social na Província de Luanda, Centralidade do Kilamba 

Kiaxi, Prédio E-03, Apartamento 33, Município de Belas, 

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 Pais.

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 prestação de 
serviços, formação desportiva, gestão de ginásios, venda 
de material desportivo, máquinas e equipamento despor
tivo, venda de bebidas e produtos alimentares, venda de 
suplementos desportivos, consultas de nutrição alimentar.
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Bem Kasa (SU), Limitada
' ' y

Israel Carlos de Sousa Nambi, Conservadorde3apL! 
da Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 2.as J 
do Guiché Único da Empresa.

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição^ í 
sentada sob o n.° 41, do livro-diário de 23 de Abril 
corrente ano, a qual fica arquivada nesta conservatória, i

Certifico que Zuleik Benabende Buta Dias, cas^do^ ;

importação e exportação, podendo ainda dedicar-se a qual
quer outro ramo do comércio ou indústria em que o sócio 

único acorde e seja permitido por lei.

ARTIGO 4.°
(Capital)

0 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 Bruno Miguel Correia D,og° Soares Dias, sob regime de comunhão de; 

de Sousa Mendes. ’ x •

. . 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 semelhàntes.

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 

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

ARTIGO 9.°
(Liquidação)

I 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 anó, devendo encerrar 
a 31 de Março imediato.

' ARTIGO II.0
\ . (Omisso)

No omisso regularão as deliberações sociais, as disposi
ções da Lei n.° 19112, de l \ de Junho, e ainda as disposições da 
Lei das Sociedades Comerciais, n.° 1/04, de 13 de Fevereiro.

natural de Malanje, de nacionalidade angolana, residentef - 
Malanje, Município de Malanje, Bairro Azul, Rua Mos$ í 
Albuquerque, constituiu uma sociedade unipessoal porqi í 
tas denominada «Bem Kasa (SU), Limitada», registadas! 
o n.° 2.067/15, que se vai reger pelo disposto no docunrç; 
em anexo.

Está conforme.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 2.a Secç i 

do Guiché Único da Empresa, em Luanda, 23 de Abril de2ft ■ 

— O aj udante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
BEM KASA (SU), LIMITADA

ARTIGO L° I

(Denominação c sede) j

A sociedade adopta a denominação social de «Bemki: 
(SU), Limitada», com sede social na Província de Luas 
Município de Belas, Rua Direita do Camama, casar, 
número, Bairro Camama, podendo transferi-la livrema • 
para qualquer outro local do território nacional, bernes 
abrir filiais, sucursais, agências ou outras formas de te? 

sentação dentro e fora do País. ’ ;
ARTIGO 2.° |

(Duração) í

A sua duração é por tempo indeterminado, contando-^ 

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

do respectivo registo. $

ARTIGO 3.° •.

, (Objecto)
A sociedade tem como objecto social confecções, eM). 

ção infantil, comércio geral a grosso e a retalho, presta? 
de serviços, consultoria, auditoria, construção civil e $ 
públicas, fiscalização de obras, serralharia, carpint^ 
produção e venda de caixilharia de alumínio, promo^ 
mediação imobiliária, informática, telecomunicações,# 
tricidade, agro-pecuária, hotelaria, turismo, agência 
viagens, transportes aéreo, marítimo e terrestre, transi 
de passageiros ou de mercadorias, camionagem, tr$ 
tários, despachante, ,rent-a-car, oficina auto, venda’ 
material de escritório e escolar, salão de cabeleireiro, m#' 
e.confecções, botequim, centro médico, farmácia, mal# 
e equipamentos hospitalares, perfumaria, ourivesaria, $ 
joaria, agência de viagens, pastelaria, panificação, gelad# \ 
exploração de parques de diversões, realização de eve# 

culturais, recreativos e desportivos, exploração mineis
(l5-GS51-L02) • florestal, exploração de bombas de combustíveis ou#
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ção de serviço, comercialização de petróleo e seus derivados,' 
representações comerciais, ensino geral, infantário, importa
ção e exportação, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro 
ramo do comércio ou indústria em que o sócio único decida e 
seja permitido por lei.

ARTIGO 4.°
(Capital)

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwan
zas), integralmente realizado em dinheiro, representado por 
uma (1) quota no valor nominal de Kz: 100.000,00 (cem mil 
kwanzas), pertencente ao sócio-único, Zuleik Benabende 
Buta Dias.

-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 semelhantes.

2. O sócio-único poderá nomear em pessoa estranha a 
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 impedimento 
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.

■ ARTIGO II.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.

(15-6852-L02)

TurnKey, S. A.

Certifico que, por escritura de 22 de Abril de 2015, 
lavrada com início a folhas 32, do livro de notas para escritu
ras diversas n.° 262-A do Cartório Notarial do Guiché Único 

da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires da 
Costa, cujo texto integral fica depositado nesta Conservatória 
nos termos dos n.05 3, 4 e 5 do artigo 169.° da Lei n.° 1/97, 
foi constituída uma sociedade anónima denominada, «Tum 
Key, S. A.», com sede em Luanda, no Município de Luanda, 
Distrito Urbano da Ingorçbota, Bairro Ingombota, Rua da 
Alfândega, Casa n.° 1-A, que tem por objecto e capital social 
o estipulado nos artigos 4.° e 5.° do seu estatuto, que esta 
sociedade se. vai reger pelo documento complementar elabo
rado 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 da Empresa, em 

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

" PACTO SOCIAL 
TURNKEY, S. A. .

CAPÍTULO I
Denominação, Sede, Duração e Objecto

• ARTIGO l.°
(Denominação)

A sociedade adopta a forma de sociedade anónima e a 
denominação de «Tum Key, S. A.».

ARTIGO 2°
(Sede)

1... A sociedade tem a sua sede na Província de Luanda, 
Município de Luanda, Distrito Urbano da Ingombota, Bairro 
da Ingombota, Rua da Alfândega, n.° 1-A.

2. O Conselho de Administração poderá, a todo o tempo, 
deslocar a sede da sociedade para outro local, dentro do ter
ritório angolano.

3. A sociedade poderá criar sucursais, agências, delega
ções e quaisquer outras formas de representação social onde, 
quando e nas condições que o Conselho de Administração 
decidir.

' ARTIGO 3.°
(Duração)

A sociedade durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 4°
(Objecto social)

1. A sociedade tem por objecto a gestão imobiliária, 
consultoria e fiscalização de projectos, sejam eles de que 
naturèza forem.

2. A sociedade poderá exercer quaisquer actividades 
subsidiárias ou complementares do seu objecto social. e 
explorar qualquer outro ramo do comércio e industria, que
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não seja proibido por lei, desde que, assim, seja deliberado 

pelo Conselho de Administração.
3. A sociedade poderá participar no capital social de 

outras sociedades constituídas ou a constituir, por decisão 

do Conselho de Administração.

CAPÍTULO II ' •
Capital Social, Acções e Obrigações

ARTIGO 9?

(Acções ou obrigações próprias) /

1. A sociedade poderá adquirir e deter acções oi^ 
gações próprias, nas condições da lei, e realizar sobre^j 
todas as operações em direito permitidas.

2. As acções detidas pela sociedade não terão 
quer direitos sociais,  que diz respeito ao direito, 
receber novas acções, em caso de aumento de capita^,

salvo.no

’ incorporação de reservas, e não serão, consideradas pj 
efeitos de votação em Assembleia Geral ou na determin^, 
da existência de quórum. • ‘ .

3. Os direitos inerentes às obrigações detidas pela soei ■ 
dade ficam suspensos enquanto a sociedade as detiver, $$ 
prejuízo da possibilidade da sua conversão ou amortiza# 

nos termos legais.

ARTIGO5.0 
(Capital social)

1. O capital social ,é de Kz: ^.000.000,00 (dois milhões 
kwanzas), equivalente a vinte mil dólares dos Estados Unidos 
da América, e encontra-se dividido em 200 (duzentas acções), 
cada uma delas com o valor nominal de Kz: 10.000,00 (dez 
mil kwanzas), equivalente a cem dólares dos Estados Unidos 
da América. •

2. O capital social encontra-se, integralrnente^ subscrito 

pelos accionistas e realizado, em dinheiro.
• 3. O capital social poderá ser elevado, por uma ou 

mais vezes, pelos valores que vierem a ser propostos pelo 
Conselho de Administração, de acordo com as necessida
des de financiamento das actividades contidas no objecto 
da sociedade, mediante deliberação tomada, em Assembleia
Geral, por dois terços dos accionistas presentes ou, legal- Conselho de Administração e o Fiscal-Único, 

mente, representados. -
. 4. Em todos os aumentos de capital, os accionistas terão 

direito de preferência na subscrição das novas acções, na ' 
proporção das que demonstrarem, então, possuir. .

ARTIGO 6.° •
(Acções)

»
1. As acções representativas dó capital social são escritu

rais, nos termos da legislação aplicável.
2. A pedido do respectivo titular, as acções representati

vas do capital social poderão ser materializadas em títulos anos, sendo permitida a reeleição, por uma ou mais vezes 

. de 1, 5, 10, 50,100 e múltiplos de 100 acções, assinados 
-por dois administradores, sendo um deles o Presidente do

CAPITULO III
Órgãos Sociais

SECÇÃO I 
Disposições Gerais

•; ARTIGO 10.°
(Órgãos sociais) « <

Os órgãos da sociedade são a Assembleia Geral

ARTIGO li.0

(Titulares dos órgãos sociais)

Os titulares dos órgãos sociais só podem ser pessce 
singulares, ainda que designados por accionistas que sejs 
pessoas colectivas, não sendo exigível que sejam accio® 

tas.

ARTIGO 12.°

(Duração do mandato)

O mandato dos titulares dos órgãos sociais é de 3 (W

ARTIGO 13.° 
(Reuniões c registo)

Conselho de Administração, que poderá apor no título a 
chancela da sua assinatura.

3. As acções serão nominativas ou ao portador, recipro- 
camente convertíveis, a pedido dos respectivos titulares.

4. O custo das operações de registo, averbamento de 
transmissões, desdobramentos, conversões, emissão de 
títulos ou outras das acções representativas do capital da 
sociedade serão suportados pelos interessados, segundocri 

tério a fixar pelo Conselho de Administração.

*

1. As deliberações tomadas pelos órgãos sociais deven 

ficar registadas em acta, nos termos legais.
2. As actas deverão ser escritas, podendo conter o soffi' 

as imagens das respectivas reuniões, seja qual for o proceS 

tecnológico utilizado, desde que o presidente do rçspecN 

órgão social o certifique.
3. As actas que tiverem sido exaradas fora dos livros tf 

pectivos farão deles parte integrante, depois de devidam^ 

averbadas e arquivadas na sede social. '
ARTIGO 7.°

(Acções preferenciais)

A sociedade poderá emitir acções preferenciais, sem 
direito a voto e remíveis.

I

. ARTIGOS.0
(Obrigações)

Por deliberação da Assembleia Geral, a sociedade poderá 
emitir, nos mercados interno ou externo, obrigações ou qual

quer outro titulo de dívida, legalmente permitido.

ARTIGO 14.°

(Forma da representação)

1. Os accionistas que se pretendam fazer representai 

terceiros, na Assembleia Geral, poderão constituir os tf 
pectivos mandatários, através de documento escrito, 
validade será apreciada pela pessoa que presida à reutf
salvo nos casos em que a lei exija fornia diferente.

2. Os titulares dos órgãos sociais não se poderão tf 
representar por terceiros, no respectivo órgão, sem prej^

salvo.no
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da sociedade poder constituir mandatários para a prática de 
determinados actos, desde que os poderes conferidos sejam, 
conveniêntemente, especificados.

SECÇÃO II
Assembleia Geral

ARTIGO 15.°
(Composição) ’ , ‘

.LA Assembleia Geral é constituída pelos accionistas 
que sejam portadores dos respectivos títulos ou, até mèia 
hora antes do início da reunião, tenham averbado em seu 
nome, sendo escriturais, ou depositadas na sede social ou em 
instituição bancária, sendo tituladas, pelo menos5 5 (cinco) 
acções da sociedade.

2. Os accionistas possuidores de menos de 5 (cinco) 
acções poderão agrupar-se para completarem o número 
mínimo exigido para a sua participação na Assembleia Geral 
da Sociedade, desde que se façam representar por, apenas, 
um deles.

3. O depósito em instituição bancária deve ser compro
vado por carta, emitida pela instituição depositária, que dê 
entrada na sociedade, pelo menos, 1 (um) dia antes da data 
da reunião da Assembleia Geral.

ARTIGO 16.°
(Deliberações)

1. Os accionistas terão na Assembleia Geral um número 
de votos correspondentes à parte inteira que resultar da divi
são por 5 (cinco) do número de acções de que sejam titulares 
ou possuam, sem qualquer limite.

2. As deliberações da Assembleia Geral serão tomadas 
por maioria dos votos dos accionistas presentes ou represen
tados, salvo nas matérias em que, por lei, ou nos termos do 
presente pacto social, sejam exigidas outras maiorias.

ARTIGO! 7.° • \ •
(Quórum)

1. A Assembleia Geral poderá funcionar em primeira  
convocatória desde que se achem presentes accionistas que 
representem mais de cinquenta por cento do capital social.

*

2. As deliberações relativas à fusão com outras socieda
des, à alteração do pacto social ou à dissolução da sociedade - 
só serão válidas quando na Assembleia Geral estiverem pre
sentes ou representados dois terços do capital social.

ARTIGO 18°
(Composição da Mesa)

A Mesa da Assembleia Geral é constituída por um presi
dente e dois secretários.

ARTIGO 19.°
(Convocação)

1. As reuniões da Assembleia Geral são convocadas pelò 
presidente, ou quem legalmente o substitua, por meio de ^nún
cios publicados com, pelo menos, 15 dias de antecipação.

2. É permitida a segunda convocação no mesmo anún

cio da primeira, condicionada à eventual falta de quórum na 
reunião a que se refere a primeira convocatória, desde que 
medeie entre a data de uma reunião e a data da outra, pelo 
menos, 15 dias.

ARTIGO 20.°
(Reuniões da Assembleia Geral)

A Assembleia Geral reunirá:
a) No primeiro trimestre de cada ano, para aprova

ção do relatório do Conselho de Administração 
e dos documentos de prestação de contas, rela
tivamente ao exercício anterior e, do plano de 
actividades do exercício, bem como o respectivo 
orçamento;

b/Sempre que o Conselho de Administração ou o Fis
cal-Único da sociedade o julguem conveniente 

ou quando requerido por accionistas que repre
sentem, pelo menos, a quinta parte do capital 
subscrito.

ARTIGO 21.°
(Competência)

Compete à Assembleia Geral, para além do disposto na 
lei e no presente pacto social, as seguintes deliberações:

a) Eleger o presidente e os secretários da Assembleia 

Geral;

b) Fixar o número de membros do Conselho de Admi
nistração e elegê-los ou ratificar a respectiva

. designação, nos casos em que essa designação 
tenha sido diferida ao Conselho de Administra

ção;

c) Designar a sociedade de revisão de contas que 
há-de desempenhar as funções de Fiscal-Único;

d) Definir o valor das obrigações ou outros títulos 

de dívida, a serem emitidos em cada ano, bem 

como estabelecer o limite para a celebração de 

contratos de crédito, financiamento ou conces

são de garantias;

e) Deliberar a fusão, cisão, transformação ou extinção 

da sociedade;

f) Aprovar os relatórios de gestão e os documentos de 

prestação de contas da sociedade;

. g) Estabelecer o destino a dar aos resultados do exer

cício social e autorizar adiantamentos por conta 

dos dividendos.

SECÇÃO lll
Conselho de Administração

ARTIGO 22.°
' (Composição)

1. A sociedade é gerida por um Conselho de Administração 
composto por não menos de três, nem mais de cinco admi
nistradores, dos quais um será o presidente, a ser designados 
pela Assembleia Geral.

2. Sem prejuízo do disposto no número anterior e da 
necessidade da respectiva rectificação pela Assembleia 
Geral, é da competência do Conselho de Administração, 
decidir sobre:
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a) A conveniência de aumentar ou diminuir o número 
dos membros do Conselho de Administração, 
dentro dos limites, mínimo e máximo, conven
cionados e, quando tenha resolvido aumentá-los, 
designar os novos administradores;

b) Preencher os lugares do Conselho de Administra

ção, porventura, deixados vagos;
c) Providenciar a substituição, temporária, dos admi

nistradores, porventura, impedidos de' exerce
rem as respectivas funções por período superior 
a um mês. > .

ARTIGO 23.° t :
(Competência)

1.0 Conselho de Administração terá, para gerir os negó
cios da sociedade, os mais amplos poderes de administração, 
limitados somente pela legislação em vigor e pelas disposi
ções do presente pacto social, podendo:

a) Gerir os negócios sociais e efectuar todas as opera
ções relativas ao objecto social;

b) Representar a sociedade, em juízo ou fora dele,
activa ou passivamente, propor ou fazer seguir 
quaisquer acções, confessar, desistir ou transigir 
ou comprometer-se em arbitragens voluntárias;

c) Adquirir, onerar, vender ou tomar de arrendamento
bens imóveis, bem como comprar, onerar ou 
vender acções ou quotas em outras sociedades;

d) Adquirir, vender ou por qualquer outra forma alie

nar ou onerar bens móveis e respectivos direitos, 
bem como celebrar contratos de leasing; .

e) Contrair empréstimos, obter financiamentos e rea
lizar quaisquer outras operações de crédito junto

* de bancos ou instituições de crédito, nacionais 
ou estrangeiras;

f) Celebrar contratos com colaboradores ou consulto
res técnicos;

g) Constituir mandatários para determinados actos;
h) Executar ou fazer cumprir os preceitos legais e.

convencionais da sociedade e as deliberações da 
Assembleia Geral.

2. O Conselho de Administração poderá delegar, par- 
.cialmente, os seus poderes a um ou mais administradores, 
especificando a extensão do mandato e as respectivas atri
buições.

ARTIGO 24.°
1 (Funcionamento)

O Conselho de Administração tomará as suas delibe
rações por maioria, tendo o presidente do Conselho de 

7 Administração voto de qualidade, em caso de empate.

ARTIGO 25.° 
(Reuniões)

O Conselho de Administração reunirá sempre que for 
convocado pelo seu presidente, por sua iniciativa ou a 
pedido de qualquer dos seus membros.

ARTIGO 26.° . 1

(Forma dc obrigar)

1. Os documentos que obrigam a sociedade deverão ' 

ter as assinaturas:
a) Do Presidente do Conselho de Admínistraçãoju/i. 

tamente com qualquer dos administradores; ; 
bj De um só administrador e de um procuradoroj: 

pela assinatura de dojs procuradores dentro (fo- 
limites da procuração conferida; j

c) De um só administrador agindo dentro dos poderes i 
que lhe tenham sido conferidos por deliberação] 
do Conselho de Administração consignado enu 

acta;
d) De um procurador constituído para prática de acto:

certo edeterminado. ;
2. Fica, expressamente, proibido aos administradores d 

mandatários obrigar a sociedade em actos e contratos estra

nhos aos negócios sociais.

ARTIGO 27.° 

(Remuneração)
; í

1. A remuneração dos administradores será fixada pela; 
Assembleia Geral, tendo em conta as funções desempe- j 

nhadas e a situação económica da sociedade, podendo sõ : 

complementada com uma percentagem' dos lucros.
2. A percentagem global dos lucros do exercício desií; 

nada aos administradores será determinada em Assembleia J 

Geral. /
3. A forma de prestação, montante e eventual dispensa á

caução com que os administradores devam garantir as sua. 
responsabilidades perante a sociedade serão da competência ■ 
da Assembleia Geral. ’ |

SECÇÃO IV ’

Fiscalização

ARTIGO 28.° 1

(Órgão dc fiscalização)

1. A fiscalização da sociedade será exercida por ufli
Fiscal-Único que deverá ser um revisor oficial de contas oo •• 
uma sociedade de revisão de contas. À

2. Cabe ao Conselho de Administração propor  ] 
. Assembleia Geral o Fiscal-Único, a ser designado, nego  1

*
*

ciando, previamente, os termos e as condições do respecW i> 

contrato.

CAPÍTULO IV

Ano Financeiro e Divisão dos Lucros

ARTIGO 29.°

(Exercício social)

O exercício social coincide com o ano civil.

ARTIGO 30.°

(Fundos dc reservas especiais) \

1. Para além do fundo de reserva legal, compete à' 
Assembleia Geral a constituição de quaisquer outros fundoâ 

ou reservas especiais da sociedade.
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2. Compete à Assembleia Geral a definição da oportu
nidade da constituição dos fundos e das reservas especiais 
referidos no número anterior, a fixação dos montantes que 
lhe são afectos e a regulamentação da sua gestão e aplicação.

• ARTIGO 31.°
(Aplicação dos resultados)

. Deduzidas as parcelas que, por lei, se devam destinar à 
formação da reserva legal, os resultados líquidos evidencia- .. 
dos pelo balanço anual terão a aplicação que a Assembleia 
Geral deliberar, podendo ser distribuídos, total ou parcial
mente, ou afectados a reservas.

CAPÍTULO V
Dissolução e Liquidação

ARTIGO 32.°
(Dissolução)

A sociedade dissolve-se nos casos previstos na lei, e por 
deliberação dos accionistas, em Assembleia Geral convo
cada para o efeito.

ARTIGO 33.°
(Liquidação)

1. A liquidação será extrajudicial ou judicial, conforme 
for deliberado pelos accionistas em Assembleia Geral con
vocada para o efeito.

2. A remuneração dos liquidatários será fixada por deli
beração dos accionistas em Assembleia Geral convocada 
para o efeito e constitui encargo da liquidação.

(15-6856-L02)

Vila Kizomba, Limitada
. i. :

Certifico que, por escritura de 16 de Abril de 2015, 
lavrada com início a folhas 59 do livro de notas para escri
turas diversas n.° 261-Á, do Cartório Notarial do Guiché 

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

Primeiro: — Joaquim Filipe Martins, solteiro, maior, 
natural do Rangel, Província de Luanda, onde reside habi-, 
tualmente, no Distrito Urbano da Ingombota, Bairro Patrice 
Lumumba, Avenida Comandante Valódia, Prédio n.° 107,
5.°  Andar, Apartamento n.° 4;

Segundo: — António Manuel Ventura, solteiro, maior, 
natural de Calandula, Província de Malange, residente habi
tualmente em Luanda, no Distrito Urbano da Ingombota, 
Bairro Maculusso, Rua Comandante Che Guevara, Casa n.° 66;

Terceiro: — José Francisco Sekunda Pitra, solteiro, 
maior, natural do Sambizanga, Província de Luanda, onde 
reside habitualmente, no Distrito Urbano do Sambizanga, 
Bairro Miramar, Largo do Ambuíla, Çasa n.° 43;

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

Está conforme.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda, em 

Luanda, aos 20 de Abril de 2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTO DA SOCIEDADE 
VILA KIZOMBA, LIMITADA

ARTIGO l.°

A sociedade adopta a firma «Vila Kizomba, Limitada», 
tem a sua sede em Luanda, na Avenida Comandante Valódia, 
Prédio n.° 107, 5.° andar, Apartamento n.° 4, Distrito Urbano 
da Ingombota, e durará por tempo indeterminado.

Sem necessidade do consentimento de outros órgãos da 
sociedade, os gerentes podem deslocar a sede social para 
qualquer outra parte do território angolano bem como criar 
sucursais^ agências, delegações ou outras formas de repre
sentação em território angolano ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.°

1. A sociedade tem como objecto social a mediação e pro
moção imobiliária, edificação de imóveis, compra, venda, 
restauração e arrendamento de imóveis, urbanização e infra- 
-estruturação de terrenos, gestão de solos urbanos e terrenos, 
inovação e requalificação urbana, comércio geral a grosso e 
a retalho, importação è exportação, representações comer
ciais, prestação de serviços, restauração, hotelaria e turismo, 
construção civil e( obras públicas, produção industrial e 
agro-indústria, podendo ainda, por simples deliberação da 
Assembleia Geral passar a dedicar-se a qualquer oútra acti
vidade, comercial, industrial ou de prestação de serviços, 
que não seja proibida por lei.
.. 2. A sociedade poderá, por deliberação da Assembleia 
Geral, aceitar ou adquirir, sem limites, participações ou de 
qualquer forma colaborar com outras sociedades, mesmo 
que reguladas por leis especiais, com objecto igual ou dife
rente do seu e, ou em agrupamentos de empresas e, ou em 
associações sob qualquer forma não proibida por lei bem 
como participar, directamente ou indirectamente em pro
jectos de desenvolvimento que de alguma forma concorram 
para o objecto da sociedade.

ARTIGO 3.°

O capital social, no valor de Kz: 120.000,00 (cento vinte 
mil kwanzas), está integralmente realizado em numerário e 
corresponde à soma das seguintes quotas:

a) Uma no valor nominal de Kz: 40.000,00 (quarenta 
mil kwanzas), pertencente ao sócio Joaquim 
Filipe Martins;

Outra no valor nominal de Kz: 40.000,00 (quarenta 
' i mil kwanzas) pertencente ao sócio António 

Manuel Ventura;
Outra no valor nominal de Kz: 40.000.00 (quarenta 

mil kwanzas) pertencente ao sócio José Fran
cisco Sekunda Pitra;

Os sócios, à proporção do capital que detiverem ao 
tempo, gozam do direito de preferência em qual

quer caso de aumento do capital social, podendo 
qualquer um deles chamar a si, na mesma pro

porção, a subscrição escusada por' qualquer 
* outro.



8492
DfARfODAREP(jB||1

hí.

mente as relativas ao consentimento da sociedade, p0(j .• 
ser tomadas ou por escrito, nos termos da lei, ou por í 

simples.

ARTIGO 4.°

A cessão de quotas, total ou parcial, entre os sócios é 

livre, ficando os mesmos sócios, para esse efeito, autoriza

dos a proceder à divisão; em relação a terceiros a cessão 
depende sempre do consentimento da sociedade, sendo 

necessária jjma maioria de 90% do capital social para ser. 

aprovada.
Os sócios em primeiro lugar e a sociedade em segundo 

gozam do direito de preferência em qualquer caso de cessão 

de quotas. '
ARTIGO 5.°

Os sócios poderão fazer,prestações suplementares de 
capital, suprimentos ou outras prestações acessórias nos 
termos, pelos prazos e nas condições que vierem a ser esta
belecidos em Assembleia Geral.

Os suprimentos bem como as prestações acessórias 
poderão ser remunerados e, ou transformados em capital 
social e, ou ter outro destino, conforme opção do próprio

■ sócio no momento do contrato respectivo.
Os. suprimentos com carácter permanente, excedendo 

um ano, deverão constar de contrato escrito.

ARTIGO 6.°

1. A administração da sociedade e a sua representação, 
èm Juízo ou fora dele, activa e passivamente compete aos 
actuais sócios Joaquim Filipe Martins, António Manuel 
Ventura, José Francisco Sekunda Pitra que ficam desde já 
nomeados gerentes.

2. A gerência será exercida com ou sem caução e com ou
sem remuneração conforme o que vier a ser deliberado em 
Assembleia Geral. « •

■ 3. A nomeação de gerentes em pacto social não constitui 
um direito especial dos sócios.

4. A sociedade pode constituir mandatários procuradores 
da própria sociedade e os sócios gerentes, nas suas ausências 
ou impedimentos, podem delegar todos ou alguns dos seus 
poderes de gerência em outro sócio ou em terceiro.

ARTIGO 7.°

A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura conjunta dos dois gerentes;
b) Ou pela assinatura conjunta de um gerente e de um

procurador da sociedade e, ou de um procurador 
de outro sócio..

ARTIGO 8.°

1. As Assembleias Gerais, nos casos em que a lei não 
exija formalidades especiais, serão convocadas com uma 
antecedência mínima de quinze dias, mediante comunicação 
da convocatória por escrito em correspondência postal ou 
electrónica com aviso de recepção.

2. A representação voluntária de qualquer dos sócios nas 
Assembleias Gerais, sempre que a lei não exija outra forma
lidade, pode ser conferida por documento particular.

ARTIGO9.0

Anualmente, com referência a 31 de Março, será apu 
sentado o balanço, devendo os'lucros do exercício t*.  ■ 

seguinte aplicação:
a) Uma parte, correspondente à percentagem le^.:

mente exigida, na constituição e reintegração^ \ 

fundo de reserva legal;
b) Quanto ao remanescente, salvo disposição le$ í

imperativa em contrário, a Assembleia GerJ 

poderá deliberar que a'total idade seja destinai • 

a outras reservas, ou que apenas, uma parte def j 
seja distribuída, ou ainda que todo o reman&j 
cente seja distribuído. ’ |

ARTIGO 10.9 |

1. A sociedade não se dissolverá por morte, interdição» 
inabilitação dos sócios, continuando com os sobrevivente ; 
os herdeiros do sócio falecido ou o representante legal L

*

‘ | 
interditado ou inabilitado; ~ * 1

2. Os herdeiros, enquanto a quota estiver indivisa, serè
representados por um só, dotado de poderes necessáriostj 

adequados para agir como sócio.. J

ARTIGO 11.° I
As operações sociais iniciam-se na data de celebraçàt 

da escritura de constituição da sociedade, ficando a gerêncú. 

autorizada a celebrar quaisquer negócios jurídicos em nome 
da sociedade que os assumirá como seus logo que se encon-< 

tre registada.

ARTIGO 12.° 1
1. Às questões emergentes do presente pacto social, en® j 

os sócios e, ou a sociedade, aplica-se a Lei Angolana. ;
2. O Tribunal de, Luanda é exclusivamente competente | 

para dirimir as questões referidas no n.° 1 deste artigo, t
(15-6656-101

Sociedade Talia Jaden Comercial, Limitada
l

Certifico que, por escritura de 22 de Abril de 201)3, 

lavrada com inicio a folhas 80, do livro de notas para escn*  v 
luras diversas n.° 400, do Cartório 'Notarial do Guiché Único | 

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

Primeiro: — Manuel Cordeiro Alves António, solteis ■ 
maior, natural da Maianga, Província de Luanda, onde resife1 

habitualmente, no Município do Cazenga, Bairro CazengM 
Casa n.° 253; . |

Segundo: — Nelson Teixeira da Silva, solteiro, maiot l 
natural do Sambizanga, Província de Luanda, onde resitM 

3. As deliberações para as quais a lei e o.pacto social habitualmente, no Distrito Urbano do Sambizanga BaW 
■ Comandante Valódia, Rua Cristóvão Falcão, Casa n ° 14*não exijam uma forma ou uma maioria especifica, nomeada-
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Terceiro: — Emanuel Cordeiro Guimarães, casado 
com Silvana Marivalda Adriano Carvalho Guimarães, sob 
o regime de comunhão de adquiridos, natural do Kilarnba 
Kiaxi, Província de Luanda, onde reside habitualmente, no 
Distrito Urbano do Kilarnba Kiaxi, Bairro Neves Bendinha, 
Rua António Lisboa, Casa n.° 61;

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

ESTATUTOS DA 
SOCIEDADE TALIA JADEN COMERCIAL, LIMITADA

ARTIGO l.°
A sociedade Adopta a denominação, «Sociedade Talia 

Jaden Comercial, Limitada».

ARTIGO 2.°
1. A sede da sociedade fica instalada na Província de 

Luanda, na Rua António Carneiro, Casa n.° 9, Bairro Km 9, 
Município de Viana.

2. A gerência pode, livremente, deslocar a sede dentro da 
mesma cidade, em qualquer parte do território nacional ou 
no estrangeiro desde que os interesses sociais o aconselham.

ARTIGO 3.°
A sociedade durará por tempo ilimitado e tem o seu iní

cio na data da sua constituição.

. ARTIGO 4.°
O seu objecto social é o exercício do comércio por 

grosso e a retalho, representações comerciais, indústria, 
pesca, agro-pecuária, mecanização agrícola, apoio aos 
camponeses e agricultores, imputes agrícolas, sementes, fer
tilizantes, defensivos, produtos de origem vegetal, animal e 
mineral, de construção, máquinas e equipamentos, instru
mentos de trabalho, prestação de serviços de elaboração de 
planos e projectos, hotelaria e turismo, construção civil e 
obras públicas, exploração mineira e florestal, comerciali
zação de telefones e seus acessórios, fabricação de blocos 
e vigotas, comercialização de çombustíveis e lubrificantes, 
óleos, exploração de bombas de combustíveis e estação de 
serviços, desinfestação, limpeza nos hospitais e á domicílio, 
assessoria, perícia, venda de material de escritório e escolar, 
decorações e buffet, agência de viagens, relações públicas, 
panificação, representações comerciais e industriais, manu
tenção de espaços verdes e jardinagem, segurança de bens 
patrimoniais, educação e cultura, ipiportação e exportação, 
saneamento de imóveis, podendo, dedicar-se a qualquer 
outro ramo do comércio ou indústria em que os sócios acor
dem e sejam permitido por lei.

i ARTIGO.0 5

A sociedade poderá constituir ou participar em socie
dades coni objecto diferente do referido no artigo 3.° ou 
reguladas por leis especiais, inclusivamente, como sócia de 

responsabilidade ilimitada, bem como participar em agru
pamentos complementares de empresas e associar-se em 
participação e estabelecer parcerias com congéneres estran
geiras.

ARTIGO 6.°
.0 capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwan

zas), integralmente realizado em dinheiro, «dividido e 
representado por três quotas, sendo uma quota no valor 
nominal de Kz: 80.000,00 (oitenta mil kwanzas), perten
cente ao sócio Manuel Cordeiro Alves António e a outra no 
valor de Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas) pertencente ao 
sócio Emanuel Cordeiro Guimarães e a outra no valor 
de 10.000,00 (dez mil kwanzas), pertencente ao sócio 
Nelson Teixeira da Silva.

ARTIGO 7.°

1. Os sócios gozam de preferência nos aumentos de capi
tal social, na proporção das quotas que possuírem a data de 
deliberação de tais aumentos.

2. A sociedade poderá, por deliberação da Assembleia 
'Geral, adquirir quotas próprias e realizar com elas todas as 
operações legalmente permitidas.

3. Nenhum dos sócios pode constituir ónus sobre as 
suas quotas sociais sem o consentimento escrito dos outros 
sócios.

ARTIGO 8.°

1. A cessação de quotas entre sócios é livre, mas quando 
feita a estranhos fica dependente do consentimento da socie
dade à qual é sempre reservado p direito de preferência 
deferido aos sócios se a sociedade dele não quiser fazer uso.

2. Quando mais do que um sócio pretender exercer o 
direito de preferência, a quota em questão será dividida entre 
eles na proporção do valor das quotas que ao tempo possuí
rem, que estejam liberadas e confiram direitos sociais, salvo 
se entre eles for acordada outra divisão.

3. Todo o sócio que quiser ceder a sua quota, no todo ou 
em parte, deverá comúnicá-lo aos outros sócios, por carta, 
entendendo-se que se qualquer dos sócios não responder no 
prazo máximo de 30 dias não pretende exercer o direito de 
preferência que lhe assiste.

ARTIGO 9.°

L A sociedade poderá por deliberação da Assembleia 
Geral, amortizar a quota de qualquer socio nos seguintes 

casos:
a) Precedendo acordo com o titular;

b) Em caso de falência, insolvência, interdição ou

inabilitação de qualquer sócio;

c) Se qualquer quota for arrestada, penhorada, arro
lada ou por qualquer forma apreendida em pro
cesso judicial ou administrativo, e o sócio, por 

meio de caução, não requerer o levantamento 
da providência no prazo máximo de um mês, ou 

logo que a sociedade o exija;
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d) Verificando-se o falecimento de um sócio e os her
deiros não nomearem um que os represente no 
prazo de noventa dias; • • *

e) No caso do titular da quota violar o disposto nos 
presentes estatutos ou lesar interesses patrimo
niais da sociedade.

■ 2. A contrapartida da amortização, oú aquisição, será o 

seguinte:
a) No caso da alínea a) do número anterior, a que for

acordada entre o titular da quota e a sociedade;
b) No caso das alíneas b) a d), o valor que resultar do

último balanço aprovado; c) No caso da alínea e) 
o valor nominal da quota.

3. O pagamento da contrapartida da amortização será 
feito na sede social, em duas prestações, a efectuar dentro 
de seis meses e um ano, respectivamente, a partir da data da 
deliberação referida no' número um deste artigo e sem juros, 
prestações essas que, por acordo, poderão ser divididas em 
duodécimos, vencendo-se, neste caso, a primeira 30 (trinta) 
dias após a realização da Assembleia Geral que deliberar a 
amortização ou a aquisição.

4. Ao valor da contrapartida da amortização ou aquisição 
deverá acrescer, no mesmo prazo e condições de pagamento, 
a importância dos créditos e suprimentos que o sócio even- . 
tualmente lhe dever, sem prejuízo, contudo, das convenções 
especiais que sejam aplicáveis ao caso.

'ARTIGO 10.°.

1. A gerência e representação da sociedade, ,em todos. 

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

mente, será exercida pelo sócio que desde já fica nomeado 

gerente com dispensa da caução, Manuel Cordeiro Alves 

António sendo obrigatória somente a assinatura do Gerente 

para obrigar validade a sociedade.

§ 1.° — A gerência poderá delegar os poderes e compe

tências de gestão corrente ou de representação social nos 

termos e pela forma permitida pela Lei das Sociedades 

Comerciais. • •

§2.° — Fica expressamente proibido a qualquer sócio- 

-gerente obrigar a sociedade em actos e contratos estranhos 

aos negócios sociais, semelhantes, sob pena de os infrac-' 

tores serem responsáveis, pessoal e ilimitadamente, pelos 

actos em que intervierem, sendo, além disso, responsáveis 

para com a sociedade pelos prejuízos que, com essa sua 

actuação, lhes causarem.

ARTIGO 11°

As reuniões da Assembleia Geral serão convocadas 
por carta dirigida aos sócios, enviada com, pelo menos, 
30 (trinta) dias de antecedência.

ARTIGO 12.°

Os lucros líquidos, após dedução da percentagem para 
constituir o fundo de reserva legal, terão o destino que lhes 

for fixado em Assembleia Geral.

ARTIGO 13.° ' . . J
• Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e 

demais casos legais, todos os sócios serão liquidatáriosfJ 
liquidação e partilha procedem como se concertar. Naf^j 
de acordo e se algúm dos sócios o pretender, será o acijj 
social licitado com obrigação do pagamento do passivoj 

adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em ig^ 
dade de condições.

ARTIGO! 4.°

Para todas as questões emergentes deste contrato, qi^; 
entre sócios, seus herdeiros ou representantes, quer entreefe ; 
e a própria sociedade, fica estipulado o Foro da Comarca^ 
Luanda,, com expressa renúncia a qualquer outro.

ARTIGO I5.°

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

Comerciais, e demais legislação aplicável.
(I5-6850-L®

Anlabmed, Limitada

Certifico que, por escritura de 21 de Abril de 20lij 
lavrada com início a folhas 46, do livro de notas paraescii 
turas diversas n.° 400, do Cartório Notarial do Guichí • 

Único da Empresa, a cargo da Notária, Lúcio Alberto Pireu 

Licenciado em Direito, foi constituída éntre:
Primeiro: — Mpaka André, solteira, maior, natural à.: 

Maquela do Zombo, Província do Uíge, residente habitual; 

mente em Luanda, no Distrito Urbano do Kilarnba Kiaxc 
Bairro Sapu, casa s/n.°; |

Segundo: — Lorena Nzuzi Munsiangani, solteira, maia , 
natural do Songo, Província do Uíge, residente habituaH 

mente em Luanda, no Distrito Urbano do Kilarnba Kte-1 

Bairro Golf 1, Rua 5, casa s/n.°; ; . |
Uma sociedade comercial por quotas de responsah ; 

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

Está conforme. , ' 1

Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa,

Luanda, 21 de Abril de 2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
ANLABMED, Ú1MITADA

ARTIGO L°

A sociedade adopta a denominação de «Anlabtf^'

Limitada», com sede social na Província de Luanda,**'  
Rua Direita do Ministro n.° IS, Bairro Sapu, Municiai 
de Luanda, Distrito Urbano do Kilarnba Kiaxi, poderf' 
transferi-la livremente para qualquer outro local do ter# . 
rio, nacional, bem como abrir filiais, sucursais, agências 
outras formas de representação dentro e fora do Pais
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ARTIGO 2.°
A sua duração é por tempo indeterminado, contando-se o 

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

ARTIGO 3.°
A sociedade tem como objecto social, o exercício do 

comércio a grosso e retalho de reagentes, materiais hospita
lares gastáveis, equipamentos e reparação de equipamentos 
hospitalares, medicamentos, livraria e papelaria, materiais 
de construção civil e prestações de serviços, podendo ainda 
dedicar-se em qualquer outro ramo do comércio ou indústria 
em que.os sócios acordarem dentro dos limites legais.

ARTIGO 4.°

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwan
zas) integralmente realizado em dinheiro e acha-se 
dividido e repartido por duas (2) quotas, sendo uma quota 
no valor nominal de Kz: 70.000,00 (setenta mil kwan
zas) pertencentes ao sócio Mpaka André, e outra quota no 
Yalor de Kz: 30.000,00 (trinta mil kwanzas) pertencentes 
à sócia Lorena Nzuzi Munsiangani.

ARTIGO 5.°

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

ARTIGO 6.°

A gerência e a administração da sociedade, em todos os 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passiva
mente, serão exercidas pelo sócio Mpaka André que, desde 
já fica nomeado gerente com dispensa de caução, bastando a 
sua assinatura para obrigar validamente a sociedade.

1. O sócio-gerente poderá delegar um dos sócios ou
mesmo uma pessoa estranha a sociedade, todos ou parte 
dos seus poderes de gerência, conferindo para o efeito o 
respectivo mandato em nome da sociedade e em forma de 
procuração. , .

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

ARTIGO 7.°

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

ARTIGO 8.°

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per
centagem para fundos ou destinos especiais criados em 
Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios, na propor
ção das suas quotas, e em igual proporção serão suportadas 
as perdas se as houver..

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

de qualquer dos sócios continuando com os sócios sobrevi
vos e os herdeiros ou representantes do sócio falecido ou 
interdito, devendo estes nomear um que a todos represente 
na sociedade enquanto a respectiva quota se mantiver indi
visa.

ARTIGO 10.°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos mais 
casos lègais, todos eles serão liquidatários. E a liquidação e 
partilha procederão como os sócios 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 pàssivo e 
adjudicação aos sócios que melhor preço oferecer em igual
dade de condições.

ARTIGO II.°

A sociedade resèrva-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 qs 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 á Lei Das 
Sociedades Comerciais e demais legislação aplicável.

(15-6713-L02)

Sadimed Group, Limitada

Certifico que', por escritura de 22 de Abril de 2015, 
lavrada com início a folhas 74, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 400, do Cartório Notarial do Guiché Único 

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

Primeiro: — Ana Soares Miguel da Silva Cristóvão, 
casada com o segundo outorgante sob o regime de comunhão 
de adquiridos, natural do Huambo, Província do Huambo, 
residente habitualmente em Luanda, no Município de Viana, 
Bairro Bita Campo, casa sem número, Zona 20;

Segundo: — Guido Waldemar da Silva Cristóvão, casado 
com a primeira outorgante, sob o regime acima mencionado, 
natural do Cazengo, Província do Kwanza-Norte, residente 
habitualmente em Luanda, no Município de Viana, Bairro 
Bita Campo, casa sem número;
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Terceiro: — Nguedile Diakilonga Agostinho Gomes, 
casado dom Luisa António Gomes' Van-Dúnem Gomes, 
sob o regime de comunhão de adquiridos, natural do 
Rangel, Província de Luanda, residente habitualmente em 
Luanda, no Distrito Urbano e Bairro do Rangel, Rua de 
Ambaca n.° 7-RA-272;
• Quarto: — Alzira da Conceição Neto Guinhi Feijó, 
casada com António da Silva Feijó Júnior, sob o regime de 
comunhão de adquiridos, natural da Ingombota, Província 
de Luanda, residente habitúalmente em Luanda, no Distrito 

Urbano da Ingombota, Bairro Alvalade, Rua Comandante 
Gikan.°3I3;

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

‘ ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
SADIMED GROUP, LIMITADA

ARTIGO l.°

• A sociedade adopta a denominação social de «Sadimed 
Group, Limitada», com seije social na Província de Luanda, 
Município de Luanda, Distrito Urbano do f Sambizanga, 

• Bairro São Paulo, Rua Ndunduma, Casa n.° 308, podendo 
transferi-la livremente para qualquer outro local do territó
rio nacional, bem como abrir filiais, sucursais, agências ou 
outras formas de representação dentro e fora do País.

' . ARTIGO 2.°

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

ARTIGO 3.° :

A sociedade tem como objecto social a importação e 
comercialização de medicamentos, materiais gastáveis e 
equipamentos hospitalares, prestação de .serviços na área 
da saúde, prestação de serviços, consultoria, formação 
profissional, comércio a grosso e a retalho, avicultura, 
agro-pecuária, indústria, pesca, hotelaria e turismo, teleco
municações, publicidade, construção civil e obras públicas, 
consultoria, exploração mineira e florestal, comercializa- 1 

ção de telefones e seus acessórios, transporte marítimo, 
camionagem, agente despachante e transitários, cabotagem, 
rent-a-car, compra e venda de viaturas, novas ou usadas e 
seus acessórios, venda e reparação de veículos automóveis, 
concessionária de rtiaterial e peças separadas de transporte, 
venda de material de escritório e escolar, agência de viagens, 
promoção e mediação imobiliária, relações públicas, panifi-

♦ cação, representações comerciais e industriais, venda de gás 
de cozinha, desporto e recreação, meios industriais, reali
zações de actividades culturais e desportivas, manutenção 
de espaços verdes, segurança dè bens patrimoniais, edu-

cação e.cultura, escola de condução, ensino, importa^ i 
exportação, saneamento básico, fabricação e venda de^j 

podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo do co^J 
cio ou indústria em que os sócios acordem e seja permfy-’ 
por lei. ’ 1

■ i 
ARTIGO 4.° I

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kw^ i 
zas), integralmente realizado em dinheiro, dividido,! 
representado por (4) quatro quotas, sendo 2 (duas) j 
tas iguais no valor nominal de Kz: 30.000,00 (trinta mj J

■ . ! 
kwanzas) cada uma, pertencentes aos sócios Ana Soarei ■ 
Miguel da Silva.Cristóvão e Guido Waldemar da Sihp 
Cristóvão, outra quota no valor nominal de Kz: 25.000$) 
(vinte e cinco mil kwanzas), pertencente ao sócijí 
Nguedile Diakilonga Agostinho Gomes e outra quotann 
valor nominal de Kz: 15.000,00 (quinze mil kwanzasj’ 
pertencente à sócia Alzira da Conceição Neto Guinhi, 

Feijó, respectivamente.

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

sentimento da sociedade, à qual é sempre reservado o direito 
dé preferência, deferido aos sócios se a sociedade dele nà^ 

quiser fazer uso. . j

ARTIGO 6.° I
1. A gerência e administração da sociedade, em todosol

seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa epar 
sivamente, incumbe à sócia Ana Soares Miguel da Silu. 

Cristóvão, que fica desde já nomeada gerente, com d'lsP^L 

de caução, bastando a sua assinatura, para obrigar va i 

mente a sociedade. '
2. A gerente poderá delegar num dos sócios ou mesa

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

3. Fica vedado à gerente obrigar a sociedade em actos?. 
contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, 
como letras de favor, fiança, abonações ou actos semelhante;

ARTIGO 7.° . • |

As Assembleias Gerais serão convocadas por simp^ , 

cartas registadas, dirigidas aos sócios com pelo men^: 

30 (trinta) dias de antecedência, isto quando a lei não p$‘1 
creva formalidades especiais de comunicação. Se qualq^' 
dos sócios estiver ausente da sede social a comunicação 

deverá ser feita com tempo suficiente para que possa cofl^ 
parecer. i

ARTIGO8.0 ■ I

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a . 
centagem para fundos ou destinos especiais criados 
Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor 
ção das suas quotas, e em igual proporção serão suportai^ 
as perdas se as houver. ' . I

ARTIGO 9? |

A sociedade não se dissolverá oormni^ . )
, i i ' • . impedimeí^ ide qualquer dos sócios, continuando a V J

a existência contai 
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sobrevivos e.herdeiros ou representantes do sócio falecido 
ou interdito, devendo estes nomear um que a todos repre
sente, enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 10.°

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

ARTIGO 11.°

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

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 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.

(15-6855-L02)

Grupo Mporcia, Limitada

Certifico que, por escritura de 21 de Abril de 20.15, 
lavrada com início a folhas 52, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 400, do Cartório Notarial do Guiché Único 

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

Primeiro: — Garcia Monteiro, solteiro, maior, natu
ral do Bembe, Província do Uíge, residente em Luanda, 
no Município do Cacuaco, Bairro Nova Vida, Rua 4 de 
Fevereiro, casa s/n.°, que outorga neste acto por si indivi-: 
dualmente e em nome e representação da sua filha menor 
Prudência Esteia Mendes Monteiro, de um ano de idade, 
natural da Ingombota, Província de Luanda e consigo con
vivente;

Segundo: — Sakameno Aristides Manuel Barboso, sol
teiro, maior, natural do Sambizanga, Província de Luanda, 
residente em Luanda, no Município do Cazenga, Bairro 
Hoji-ya-Henda, Casa n.° 3;

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

Estátcon forme.
Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, em 

Lpandã, 21 de Abril de 2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
GRUPO MPORCIA, LIMITADA

ARTIÇO l.°

A sociedade adopta a denominação social de «Grupo 
Mporcia, Limitada», com sede social na Província de 
Luanda, Município do Cacuaco, Vila do Cacuaco, Rua 10, 
Casa n.° 5, podendo transferi-la livremente para qualquer 
outro local do território nacional, bem como abrir filiais, 
sucursais, agências ou outras formas de representação den
tro e fora do País.

ARTIGO 2.°

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

ARTIGO 3.°

A sociedade tem como objecto social comércio a grosso 
e a retalho, limpeza industrial e desinfestação, lavagem 
de fachadas com o método de alpinismo, conservação de 
imóveis, prestação de serviços, agro-pecuária, indústria, 
pesca, hotelaria e turismo, publicidade, construção, civil e 
obras públicas, consultoria, exploração mineira e florestai, 
comercialização de telefones e seus acessórios, transporte 
marítimo, camionagem, agente despachante e transitários, 
cabotagem, rent-a-car, compra e venda de viaturas, novas 

’ ou usadas e seus acessórios, venda e reparação de veículos 
, automóveis, concessionária de material e peças separadas 

de transporte, fabricação de blocos e vigotas, comercia
lização de combustíveis e lubrificantes, exploração de 
bombas de combustíveis e estação de serviço, plastificação 
de documentos, venda de material de escritório e escolar, 
decorações, serigrafia, promoção e mediação imobiliária, 
relações públicas, panificação, representações comerciais 
e industriais, venda de gás de cozinha, desporto e recrea
ção, vídeo clube, discoteca, meios industriais, realizações de 
actividades culturais e desportivas, manutenção de espaços 
verdes, segurança de bens patrimoniais, educação e cultura, 
escola de condução, ensino, importação e exportação, sanea
mento básico, fabricação e venda de gelo, 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: 50.000,00 (cinquenta mil kwanzas) pertencente ao sócio 
Garcia Monteiro e duas quotas iguais no valor nominal de 
Kz: 25.000,00 (vinte e cinco mil kwanzas), cada uma, per
tencentes aos sócios Sakameno Aristides Manuel Barboso e 
Prudência Esteia Mendes Monteiro.

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.
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ARTIGO 6.°

A gerência e representação da sociedade, em todos os * 

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

mente, incumbe ao sócio Garcia Monteiro, que fica desde já 

nomeado gerente, com dispensa de caução, bastando a sua 

assinatura para obrigar validamente a sociedade. *

1. O gerente poderá delegar num dos sócios ou mesmo 

em pessoa estranha à sociedade parte dos seus poderes de 

gerência, conferindo para o efeito, o respectivo mandato.

2. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos 

e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 

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

lhantes.

ARTIGO 13.° I
. . \ . . I

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

a 31 de Março imediato. ;

ARTIGO 14.° ..

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

• ' (15-6714-Kt!

Elfar & Filhos, Limitada

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.

I
Maria Amélia Rodrigues Barros, Notária de 2.a Class 

do Cartório Notarial da Comarca do Namibe, certificaque: j 

No Cartório Notarial da Comarca do Namibe, a folhjj 

89, verso a 91, verso, do livro n.° 350-B/2005, de notas L 

escrituras diversas, se acha exarado o seguinte?

Constituição da sociedade denominada «Elfar e Filhou 

Limitada», com sede no Município do Namibe.
Aos 24 de Maio de 2006, nesta cidade e no Cartóri ■ 

Notarial da Comarca do Namibe, a cargo de Maréj 
Amélia Rodrigues Barros Notária de 2.aV'Classe doreÍH 

rido Cartório, perante mim, Jeremias Frederico Gamh> 

Canhanga, l.° Ajudante, compareceram como outorgou 

tes: % ’
Primeiro: — Elias António, solteiro, natural à > 

Maquela do Zombo, Província do Uíges portador do Bilhrt; 
de Identidade n.° 001510334EU031, passado pelo Arqà i 
de Identificação Central de Luanda, em 19 de Novembroá 

2004, residente nesta cidade do Namibe; i
Secundo: — Panzo Alexandre António, menor, naturi; 

do Namibe Província de Namibe, residente nesta cidade ta 

Namibe;
Terceiro: — Makongo Elizabeth António, menor, natiri; 

do Namibe„Província do Namibe, residente nesta cidade^
<1 

Namibe;
Quinto:—Lúcia Dorca António, menor, natural do Namibe 

Província do Namibe, residente nesta cidade do Namibe;
Verifiquei e certifico bem a identidade dos outorgante 

pelas fotocópias dos bilhetes de identidade e cédulas ; 
soais e do segundo ao quarto outorgante estão neste 
representados pelo primeiro outorgante por serem meiH 
res nos termos do artigo 13S.° do Código de Família^ 
igualmente verifiquei a sua identidade pela fotocópia dos^ , 
bilhete de identificação que arquivo para os devidos efeitos. ■ 
o que dou fé.

E, por todos outorgantes e na sua forma da representa \ 
ção, foi dito: |

Que de comum acordo decidiram constituir e efectv1 
vamente pela presente escritura constituem entre si ntfL 
sociedade por quotas de responsabilidade limitada, que s$ - 
regida pelas cláusulas e condições constantes dos artW 
seguintes:

ARTIGO 8."

Ós lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per

centagem para fundos ou destinos especiais criados em 
Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor- J 

ção das suas quotas, e em igual proporção serão suportadas 

as perdas se as houver.

ARTIGO 9.°

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

ARTIGO 10.°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos 

demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários e a 

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

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

■ licitado em globo com obrigação do pagamento do passivo 
e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer^ em igual

dade de condições.

ARTIGO 11.°

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

ARTIGO 12®

Para todas as questões emergentes do presente contrato, 
quer entre os sócios, seus herdeiros ou representantes, quer 
entre eles e a própria sociedade, fica estipulado o Foro da 
Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qualquer 
outro.
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ARTIGO l.°
(Denominação social, sede, objecto social c duração)

1. A sociedade adapta a denominação de «Elfar & Filhos, 
Limitada», que será regida pelo presente estatuto e demais 
preceitos da legislação vigente na República de Angola.

2. A sociedade tem a sua sede no Município do Namibe 
podendo estabelecer por resolução da Assembleia Geral 
filiais, sucursais, delegações ou qualquer outra forma de 
representação em' qualquer parte do território nacional.

3. O seu objecto social é o exercício de comércio geral, 
farmácia, venda de medicamentos, serviços de saúde, cons
trução civil, agricultura, pecuária, pesca e comercialização 
do pescado, agência de viagens, transportes colectivos e 
rodoviários, hotelaria e turismo, exploração de minas, pres
tação de serviços, representação, importação e exportação, 
podendo dedicar-se a qualquer outro ramo de. actividade 
comercial admitida por lei desde que assim o delibere a 
Assembleia GeraL

4. A sua duração é por tempo indeterminado, contando-se 
o. seu início para todos efeitos a partir da data desta escritura.

ARTIGO 2.° 
(Capital social)

O capital social é da quantia de Kz: 90.000,00 (noventa 
mil kwanzas), integralmente realizado em dinheiro divi
dido e representado em quatro quotas sendo a primeira no 
valor de Kz: 60.000,00 (sessenta mil kwanzas), pertencente 
ao sócio Elias António equivalente a séssenta porcento do 
capital inicial e as restantes três quotas iguais no valor de 
Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas), pertencentes aos sócios 
Panzo Alexandre António, Makongo Elizabeth António e 
Lúcia Dorca António.

ARTIGO 3?
(Alteração e cessão de quotas)

1. O capital social só poderá ser alterado por deliberação 
dos sócios.

2. A cessão de quotas entre os sócios é livre, mas quando 
feita a estranhos fica dependente do consentimento da socie
dade à qual é sempre reservado o direito de preferência na 
respectiva aquisição.

ARTIGO 4.° '
(Administração e gerência)

1. A administração e gerência em todos os seus actos e 
contratos em juízo e fora dele, activa e passivamente serão 
exercidas pelo sócio Elias António que desde fica nomeado 
gerente com dispensa de caução ou pessoa por eles nomeada 
conferindo para o efeito o respectivo mandato de nomeação.

2. Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus 
actos bastará uma só assinatura do sócio maioritário.

ARTIGO 5.° ;
(Sanções)

1. Fica vedado aos sócios ou pessoa com tais poderes 
obrigar a sociedade em actos e contratos estranhos aos negó
cios da empresa tais como letras de favor abonações, fianças 
ou qualquer outro documento semelhante.

ARTIGO 6.°
• (Das Assembleias Gerais)

As Assembleias Gerais quando a lei não prescrever 
outras formalidades, serão convocadas por meio de carta 
registada, dirigida aos sócios com antecedência de quinze 
dias. Se qualquer sócio estiver ausente da sede social a con
vocação deverá ser feita com dilação suficiente para permitir 
a comparência do sócio ausente.

ARTIGO 7.° .
(Dos Lucros)

Os lucros líquidos depois de deduzidas da percentagem 
para o fundo de reserva legal quando devida e de quaisquer ■ 
outras percentagens para fundosTespeciais criados serão 
divididos pelos sócios na proporção das suas quotas bem 
como as perdas se as houver.

ARTIGO 8.°
(Do ano social e balanço) >

Os anos sociais são os civis e em cada ano far-se-á um 
balanço que deverá estar encerrado até 31 de Dezembro do 
ano a que disser respeito, devendo estar aprovado até fins de 
Abril imediato.

ARTIGO 9.°
(Não dissolução da sociedade)

A sociedade não se dissolverá por morte ou interdição de 
qualquer um dos sócios continuando com os sócios sobre-. 
vivos e ou herdeiros do sócio falecido ou interdito devendo 
este nomear um que a todos represente enquanto a quota se 
mantiver indivisa.

ARTIGO 10.°
(Lei aplicável)

1. Todas as questões emergentes e atinentes deste con
trato quer entre os sócios seus herdeiros ou representantes 
quer entre eles e a própria sociedade serão submetidos ao 
Foro do Juízo da Comarca do Namibe com expressa renún
cia a qualquer outro. t • .

2. Os casos omissos na presente escritura serão regula
dos pela Lei n.° 1/04, das Sociedades Comerciais e demais

. legislação aplicável em vigor na República de Angola.
Assim o disseram e outorgaram.
Instrui o acto a certidão negativa passada pela 

Conservatória do Registo da Comarca do Namibe e outros 
documentos que justificam a realização deste acto.

Foi lida em voz alta e clara a presente escritura explicado 
o seu conteúdo e efeitos na presença simultânea dos outor
gantes que comigo vão assinar.

Assinados: Elias António. A Notária, Maria Amélia 
Rodrigues Barros.

O Imposto de selo do acto é de Kz: 4.617,00 (quatro mil 
seiscentos e dezassete kwanzas).

Conta n.° /006.
É certidão que fiz extrair e vai conforme o original inte

gralmente transcrito ao qual autentico com carimbo a óleo 
em uso neste Cartório Notarial da Comarca do Namibe.

Cartório Notarial da Comarca do Namibe, em 18 
de Setembro de 2006. — A Notária, Amélia Barros.

(15-6784-L01)
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discoteca, realizações de actividades culturais e desp^l 
íivas, manutenção de espaços verdes, segurança de 
patrimoniais, colégio, creche, educação e cultura, esc^f 
de condução,'ensino, saneamento básico, jardinagem,

* peza, desínfestação, fabricação e venda de gelo, cyóercq ’ 

electricidade', importação e e,xportação, podendo ainda de^. i 
car-se a qualquer outro ramo do comércio ou indústria $■ 
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 represei' 
tado por 2 (duas) quotas,.sendo uma quota no valor nomint; 
de Kz: 80.000,00 (oitenta .mil kwanzas), pertencente $ ’ 

sócio Elias Paulo Tchiopio e outra quota no valor nominij 
'de Kz: 20.000,00 (vinte mil kwanzas), pertencente aosócU 

Sócrates Abel Kacupa Tchiopio.

ARTIGO 5.°

A cessão de quotas a estranhos fica dependente do coo-j 
sentimento da sociedade, à qual é sempre reservado o direiiL 
de. preferência, deferido aos sócios se a sociedade dele nào: 

quiser fazer uso.

ARTIGO 6.° • í
1. A gerência e administração da sociedade, em’todos»; 

seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passL 
vamente, incumbem ao sócio Elias Paulo Tchiopio, que fia • 

desde já nomeado gerente, bastando a sua assinatura, pare;
. obrigar validamente a sociedade. |

2. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actó.;
e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade,tais 

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

lhantes. I

Tchiopio, Limitada

Certifico que, por escritura de 16 de Abril de 2015, 
lavrada com início a folhas 31, do livro de notas para escritu
ras diversas n.°23-B, do Cartório Notarial do Guiché Único 

da Empresa — ANIFIL, a cargo do Notário, Lúcio Alberto 
. Pires da Costa, Licenciado emf Direito, foi constituída entre: 

Elias Paulo Tchiopio, solteiro, maior, residente no Município 
de Viana, Bairro Vila Sede, Rua Albano Machado, n.° 23, 
rés-do-chão, e pelo menor Sócrates Abel Kacupa Tchiopio, 
de 6 anos de idade;

Uma sociedade comercial por quotas de responsabili
dade limitada, que se regerá nos termos constantes.

Está conforme.
Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa—ANIFIL, 

em Luanda, 21 de Abril de 201'5. — O ajudante, ilegiveL

i

. ESTATUTOS DA SOCIEDADE . 
TCHIOPIO, LIMITADA

ARTIGO l.°

A sociedade adopta a denominação de «Tchiopio, 
Limitada», com sede social na Província de Luanda, 
Município de Viana, Vila Sede, Rua Albano Machado, Casa 
n.° 23, podendo transferi-la livremente para qualquer outro 
local dõ território nacional, bem como abrir filiais, sucur
sais, agências ou outras formas de representação dentro e 
fora do País. '

ARTIGO 7.°

A Assembleia Geral será convocada por simples cartfi 
registadas, dirigidas aos sócios com pelo menos 30 (trintab 

dias de antecedência, isto quando a lei não prescreva formar ; 
lidades especiais de comunicação. Se qualquer dos sócie^ 
estiver ausente da sede social, a comunicação deverá sih 

feita com tempo suficiente para que possa comparecer. i 
ARTIGOS.0 1

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a pe* . 
centagem para fundos ou destinos especiais criados eflU 
Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor \ 
ção das suas quotas, e em igual proporção serão suportai \ 

as perdas se as houver.
ARTIGO 9.° |

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

ARTIGO 10.° |

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e

ARTIGO 2.°

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

ARTIGO 3.°

A sociedade tem como objecto social a prestação de 
serviços, comércio geral a grosso e ã retalho, hotelaria e 
turismo e similares, indústria, agro-pecuária, pesca, infor
mática, telecomunicações, publicidade, construção civil e 
obras públicas, exploração mineira, e florestal, comercialL 
zação de telefones e seus acessórios, transporte marítimo, 
camionagem, agente despachante e transitários, cabotagem, 
rent-à-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- 
tificação de documentos, venda de material de escritório e 
escolar, decorações, serigr afia, 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, demais casos legais, todos os sócios serão liquidatário^
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a liquidação e partilha verificar-se-ãó 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 ll.°

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

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 I3.°

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.

(15-6789-L03)

Crisia, Limitada

Certifico que, por escritura de 23 de Abril de 2015, 
lavrada com início a folhas 86, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 400, do Cartório Notarial do Guiché Único 
da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires da 
Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:

Primeiro: — Fernando Manuel Torres Vieira Dias, 
casado com a segunda outorgante, sob o regime comunhão 
de adquiridos, natural de Lisboa, Portugal, mas de nacio
nalidade angolana, residente habitualmente em Luanda, 
no Distrito Urbano e Bairro da Ingombota, Rua Cirilo da 
Conceição, Prédio n.° 22, 3.° andar, Apartamento 7;

Segundo: — Nelma Cristina Mirandela Chaves Vieira 
Dias, casada com o primeiro outorgante, sob o regime 
acima mencionado, natural da Maianga, Província de 
Luanda, ònde reside habitualmente, no Distrito Urbano e 
Bairro da Ingombota, Rua Cirilo da Conceição, Prédio n.° 22,
3.°  Andar, Apartamento 7;

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

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

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

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
CRISIA, LIMITADA

ARTIGO l.°

A sociedade adopta a denominação social de «Crisia, 
Limitada», com sede social na Província de Luanda, 

Município de Luanda, Distrito Urbano da Ingombota, Rua 
Cirilo da Conceição, n.° 22, 3.° andar, Apartamento 7, 
podendo transferi-la livremente para qualquer outro local do . 
território nacional, bem como abrir filiais, sucursaisj 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 escritura.

ARTIGO 3.°

A sociedade tem como objecto social a prestação de 
serviços no sector petrolífero, logística, abastecimento de 
combustível e água a navios, consultoria, formação pro
fissional, comércio geral a grosso e a retalho, serralharia, 
caixilharia de alumínios, avicultura, agro-pecuária, indústria, 
pesca, hotelaria e turismo, informática, telecomunicações, 
publicidade, construção civil e obras públicas, consultoria, 
exploração mineira e florestal, comercialização de telefones 
e seus acessórios, transporte marítimo, camionagem, agente 
despachante e transitários, cabotagem, rent-a-car, com
pra e venda de viaturas, novas ou usadas e seus acessórios, 
aluguer de viaturas, com ou sem condutor, venda e repara
ção de veículos automóveis, concessionária de material e 

. peças separadas de transporte, fabricação de blocos e vigo- 
tas, medicamentos, material cirúrgico, gastável e hospitalar, 
produtos químicos e farmacêuticos, centro médico, clínica, 
perfumaria, plastificação de documentos, venda de material 
de escritório e escolar, decorações, serigrafia, impressões,. 
salão de cabeleireiro, boutique, agência de viagens, promo
ção e mediação imobiliária, perfumaria, relações públicas, 
pastelaria, padaria, geladaria, panificação, representações 
comerciais e industriais, venda de gás de cozinha, desporto 
e recreação, vídeo clube,.discoteca, meios industriais, reali
zações de actividades culturais e desportivas, manutenção 
de espaços verdes, segurança de bens patrimoniais, colé
gio, creche, educação e cultura, escola de condução, ensino, 
importação e exportação, saneamento básico, fabricação 
e venda de gelo, cy.ber café, electricidade, podendo ainda 
dedicar-se a qualquer outro ramo do comércio ou indústria 
em que os sócios acordem e seja permitido por lei.

ARTIGO 4.°

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwan
zas), integralmente realizado em dinheiro, dividido e 
representado por 2 (duas) quotas iguais no valor nominal 
de Kz: 50.000,00 (cinquenta mil kwanzas) cada uma, per
tencente aos sócios Fernando Manuel Torres Vieira Dias 
e Nelma Cristina Mirandela Chaves Vieira Dias, respec
tivamente.

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.
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ARTIGO 13.° |

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

‘fARTIGO 14.° |

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

Sociedades Comerciais e demais legislação aplicável. j 
(15-6857-LoJ

————— . i

Supermercado Mukuna (SU), Limitada

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

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre- i 
sentada sob o n.° 37, do livro-diário de 23 de Abril do j 
corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória. |

Certifico, que Jerónimo António Furtunato, solteiro, ’ 
maior, natural do Rangel, Província de Luanda, onde reside i 
habitualmente, no Município de,Luanda, Distrito Urbanodo; 
Kilarnba Kiaxi, Bairro Neves Bendinha, Casa n.° 2 CN423,j 

Zona 12, constituiu uma sociedade unipessoal por quoi 
tas denominada «Supermercado Mukuna (SU), Limitada»,;, 
com sedé em Luanda, no Município de Luanda, Urbano do. 
Kilarnba Kiaxi, Bairro Neves Bendinha, Casa n.° 2 CN 423,1 

registada sob o n.° 2.066/15, que se vai reger pelo disposto; 
no documento em anexo. |

Está conforme. !
Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 2.a Secção 

do Guiché Único da Empresa, em Luanda, 23 de Abril de 2015. j 

— O ajudante, ilegível. I

8502

ARTIGO 6.°

1. A gerência e administração da sociedade, em todos os 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passiva
mente, incumbem aos sócios Femado Manuel Torres Vieira 
Dias e Nelma Cristina Mirandela Chaves Vieira Díasj que 
ficam desde já nomeados gerentes com dispensa de caução, 
sendo necessárias as duas assinaturas, para obrigar valida
mente 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 óbrigar a sociedade em actos 
e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 
como letras de favor, fiança, abonações ou actos semelhantes.

ARTIGO 7.°

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

ARTIGO 8.°

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per
centagem para fundos ou destinos especiais criados em 
Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor
ção das suas quotas, e em igual proporção serão suportadas 
as perdas se as houver. . ' '

ARTIGO 9.°

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

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

ARTIG012.° -

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.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
SUPERMERCADO MUKUNA (SU), LIMITADA I 

ARTIGO l.° I
(Denominação e sede) ;

A sociedade adopta a denominação social de «Suptf Í, 

mercado Mukuna (SU), Limitada», com sede social ; 
Província de Luanda, Município de Luanda, Disttil°| 

Urbano do Kilarnba Kiaxi, Bairro Neves Bendinha, Cas*|  

n.° 2 CN 4423 Zona 12, podendo transferi-la livremertú 

para qualquer outro local do território nacional, bem cofl°> 
abrir filiais, sucursais, agências ou outras formas de repH 
sentação dentro e fora do País. I

ARTIGO 2? ’ l
(Duração) |

A sua duração é por tempo indeterminado, contando-se o | 
início da sua actividade^ para todos os efeitos legais, a pa^ ■ 
do respectivo registo.



III SERIE —N.° 103 —DE 1 DE JUNHO DE 2015 8503

ARTIGO 3.° 
(Objecto) 

»>■
A sociedade tem como objecto social o comércio geral 

*a grosso e a retalho, restauração, prestação de serviços,' 

consultoria, auditoria, construção civil e obras públicas, 
fiscalização de obras, serralharia, serviços de carpintaria, 
produção e venda de caixilharia de alumínio, promoção e • 
mediação imobiliária, serviços informáticos, de telecomu
nicações e electricidade, agro-pecuária, hotelaria, turismo, 
agenciamento de viagens, serviços de transportes aéreo, 
marítimo e terrestre, de passageiros ou de mercadorias, 
camionagem, transitários, despachante, rent-a-car, oficina 
auto, venda de material de escritório e escolar, modas e con
fecções, botequim, serviços médico-hospitalares, comércio 
de medicamentos e de material e equipamentos hospitalares, 
serviços de ourivesaria, indústria paste lei ra e panificadora, 
exploração de parques de diversões, realização de eventos 
culturais, recreativos e desportivos, exploração mineira e 
florestal, exploração de bombas de combustíveis ou estação 
de serviço, comercialização de petróleo e seus derivados, 
representações comerciais, ensino geral, infantário, importa
ção e exportação, podendo ainda dedicar-se a qualquerjjutro 
ramo do comércio ou indústria em que o sócio-único decida 
e seja permitido por lei.

ARTIGO 4.° 
(Capital)

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwan
zas), integralmente realizado ém dinheiro, representado por 
uma (1) quota no valor nominal de Kz: 100.000,00 (cem mil 
kwanzas), pertencente ao sócio-único, Jerónimo António 
Furtunato.

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 ós 

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

mente, incumbem ao sócio-úniço, 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 a 

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 
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 I0.° .
(Balanços)

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

ARTIGO 11.°
(Omisso)

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

(15-6858-L02)

Jesuik, Limitada

Certifico que, por escritiira de 22 de Abril de 2015, 
lavrada com início a folhas 24, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 262-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: — Jesuina KiaiaNicodemos Ambrósio, casada 

com José Jeremias Pedro Ambrósio, sob regime de comu
nhão de adquiridos, natural de Milunga, Província do Uíge, 
residente habitualmente em Luanda, no Distrito Urbano do 
Kilamba Kiaxi, Bairro Capolo II, casa sem número;

Segundo: — José Jeremias Pedro Ambrósio, casado com 
Jesuina Kiala Nicodemos Ambrósio, sob regime de comu
nhão de adquiridos, natural do Sambizanga, Província de 
Luanda, onde reside habitualmente, no Distrito Urbano do 
Kilamba Kiaxi, Bairro Capolo 2, casa sem número, que 
outorga neste acto por si individual mente e em nome e em 
representação de seus filhos menores, Zenaida Jasmina 
Nicodemos Ambrósio, de 8 anos de idade, natural da 
Ingombota, Província de Luanda, Deodatho José Nicodemos 
Ambrósio, de 6 anos de idade, natural de Luanda, Província 
dé Luanda, e Dióçenes Jeremias Nicodemos Ambrósio,i
de 3 anos de idade, natural de Viana, Província de Luanda e * 
consigo conviventes;

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

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

Luanda, 23 de Abril de 2015. — O ajudante, i/egiveL
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Jeremias Pedro Ambrósio, Zenaida Jasmína Nícode^I 
Ambrósio, Deodatho José Nicodemos Ambrósio, Dióge^ 
Jeremias Nicodemos Ambrósio, respectivamente.

ARTIGO 5.° " • • j

A cessão de quotas a estranhos fica dependente do con

sentimento da spciedade, à qual é sempre reservado o dire^ I 

de preferência, deferido aos sócios se a sociedade dele 

quiser fazer uso.
ARTIGO 6.° ' I .

I. A gerência e administração da sociedade, em todos J 

seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e p&j 

sivamente, incumbe à sócia, Jesuina Kiala NicodemcJ
• I ;

Ambrósio, que fica desde já nomeada gerente, com dispens-j 

de caução, bastando a sua assinatura, para,obrigar valid^ 

mente a sociedade.

■ 2. A gerente poderá delegar num dos sócios ou mesmol 

em pessoa estranha à sociedade parte dos seus poderes de? 

gerência, conferindo para o efeito, o respectivo mandato. ■
3. Fica vedado à gerente obrigar a sociedade em actostj 

contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade,lá: 

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

creva formalidades especiais de comunicação. Se qualquaí 
dos sócios estiver ausente da sede social a comunicação; 

deverá ser feita com tempo suficiente para que possa coro- 
f parecer. I

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
JESUIK, LIMITADA

ARTIGO l.°

A sociedade adopta a denominação social de «Jesuik, 

Limitada», com sede social na Província de Luanda, Rua 2, 

Prédio n.° 19, 3.°-A, Apartamento n.° 302, BloCo II, na 
Centralidade de Cacuaco, Município de Cacuaco, 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.
ART1GO2.0 '

A sua duração é por tempo indeterminado, contando-se o 
inicio 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 quími
cos e farmacêuticos, centro médico*  prestação de serviços 
na área da saúde, perfumaria, plastificação de documentos, 
venda de material de escritório e escolar, decorações, seri- 
grafia, impressões, salão de cabeleireiro, boutique, agência 
de viagens, promoção e mediação imobiliária, perfumaria, 
relações públicas, pastelaria, padaria, geladaria, panifica
ção, representações comerciais e industriais, venda de gás 
de cozinha, desporto e recreação, vídeo clube, discoteca, 
meios industriais, realizações de actividades culturais e des
portivas, manutenção de espaços verdes, segurança de bens 
patrimoniais, colégio, creche, educação e cultura, escola de 
condução, ensino, importação e exportação, saneamento 
básico, fabricação e venda de gelo, cyber café, electricidade, 
podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo do comér
cio ou indústria em que os sócios acordem e seja permitido 

por lei.

ARTIGO 4.°

0 capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), 
integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen
tado por (5) cinco quotas, sendo I (uma) quota no valor 
nominal de Kz: 60.000,00 (sessenta mil kwanzas), perten
cente à sócia Jesuina Kiala Nicodemos Ambrósio e outras
4 (quatro) quotas iguais no valor nominal de Kz: 10.000,00 
(dez mil kwanzas) cada uma, pertencentes aos sócios, José

ARTIGO 8.°

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a ptf*  • 

centagem para fundos ou destinos especiais criados 

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

as perdas se as houver.

ARTIGO 9.'

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento i 

de qualquer dos sócios, continuando a sua existência com^ 
sobrevivos e herdeiros ou representantes do sócio faleci^ i 

ou interdito, devendo estes nomear um que a todos rep^l 

sente, enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 10.0 , I

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

liquidação e partilha verificar-se-á como acordarem. Na W 
de acordo, e se algum deles o pretender será o activo sociÀ 

licitado em globo com obrigação do pagamento do passi^ 

e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em igual' 
dade de condições.
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ARTIGO 11.°

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

' ARTIGO 12.°

Para todas as questões emergentes do presente contrato, 
quer entre 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 I3.°

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.

(15-6860-L02)

CHINABAMA— Internacional Mobiliário, Limitada

Certifico que, por escritura de 22 de Abril de 2015, 
lavrada com início a folhas 60, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 400, do Cartório Notarial do Guiché Único 

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

Primeiro: — Zhang Guotao, casado com Zang Li, sob 
o regime de separação de bens, natural de Jilin, China, de 
nacionalidade chinesa, residente em Luanda, no Município 
de Viana, Bairro Bita Sapu, Via Expressa Paragem da 
Mutamba, casa s/n.°;

Segundo: — Bai Haoyu, casado com Guo Lina, sob o 
regime de separação de bens, natural de Jilin, China, de 
nacionalidade chinesa, residente em Luanda, no Município 
de Viana, Bairro Bita Sapú, Via Expressa Paragem da 
Mutamba, casa s/n.°;

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

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

Luanda, 22 de Abril de 2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTO DA SOCIEDADE 
CHINABAMA — INTERNACIONAL 

MOBILIÁRIO, LIMITADA

l.°

A sociedade adopta a forma de sociedade por quo
tas e a denominação de «CHINABAMA — Internacional 
Mobiliário, Limitada», tem a sua sede em Luanda, Via 

Expressa (Paragem da Mutamba), Bairro Bita Sapú, casa 
s/n.°, ,

Município de Viana, podendo abrir filiais, sucursais e 
agências em qualquer parte do território nacional, ou no 
estrangeiro, onde mais convenha aos negócios sociais e 
reger-se-á pelos presentes Estatutos e demais legislação 
aplicável, nomeadamente, pelas normas da Lei n.° 1/04, de 
13 de Fevereiro (Lei das Sociedades Comerciais e Código 
Comercial)

■ ■

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

3. °

O seu objecto social consiste no exercício do comércio 
a grosso e a retalho, nomeadamente a comercialização de 
mobiliário de lar, escritórios, escolares e artigos de deco
ração para lar, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro 
ramo de comércio ou indústria, em que os sócios acordem e 
seja permitido por lei. .

I

4. °
O capital social é de Kz: 160.000.000,00 (cento e ses

senta milhões de kwanzas) equivalente a USD 1.600.000,00 
(um milhão e seiscentos mil dólares dos Estados Unidos da 
América) integralmente realizado em dinheiro, dividido e 
representado por 2-(duas) quotas iguais, correspondente a 
50% (cinquenta por cento) do capital social, cada uma no 
valor nominal de Kz: 80.000.000,00 (oitenta milhões de 
kwanzas), equivalente a USD 800.000,00 (oitocentos mil 
dólares dos Estados Unidos de América), pertencentes aos 
sócios Zhang Guotão e Haoyu Bai, respectivamente.

5. °

Não serão exigíveis prestações suplementares de capital 
social, mas os sócios poderão fazer à sociedade os supri
mentos quê dela carecer, mediante juros e nas condições que 
vierem a ser acordadas em Assembleia Geral.

6. °

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

7. °

A gerência e a administração da sociedade em todos os 
seus actos e contratos em juízo e fora dele, activa e passi
vamente, será exercida por um ou mais gerentes, sócios ou 
não, que desempenhará as suas funções, com ou sem remu
neração, com ou sem dispensa de caução e por período de 
dois anos renováveis, conforme o que vier a ser deliberado
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pela Assembleia Geral, bastando 1 (uma) assinatura de qual
quer gerente para obrigar validamente a sociedade.

I O(s) gérente(s) poderá delegar mesmo em pessoa 
estranha á sociedade parte dos seus poderes de gerência, 
conferindo para o efeito o respectivo mandato.

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

8.°  / .

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

9.°

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per
centagem para os fundos ou destinos especiais criados em 
Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor
ção das quotas, e em igual proporção serão suportadas as 
perdas se houver. z

10.°

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento 

de qualquer dos sócios, continuando a sua existência com 0 

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou 

interdito, devendo estes nomear um que a todos represente, 

enquanto a quota se mantiver indivisa. '

■. . ,4\.
Os anos sociais serão os civis e os balanços serU 

dados em 31 de Dezembro de cada ano, devendo ence^j 
a 31 de Março imediato.

< 15.°
- 1No omisso, regularão as deliberações sociais, as dispo$i i 

ções da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, e demais legisla#) J 

aplicável. |
(15-6865-Ulj

Grupo Hebeed, Limitada

Certifico que, por escritura de 14 de Abril de 2015,1 
lavrada com início a folhas 100, do livro de notas para escri-i 
turas diversas n.° 398, do Cartório Notarial do Guiché Único i 

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

Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:
Primeiro: — Catarina Iracema Sebastião João, solteira,; 

maior, natural do Rangel, Província de Luanda, residente 5 
em Luanda, no Distrito Urbano do Rangel, Bairro Nelito.1 

Soares, Rua do Ribatejo, Casa n.° 184; ;
Segundo:.— António Manuel, solteiro, maior, natural do. 

Sambizanga, Província de Luanda, residente em Luanda,no ■ 
Município do Cazenga, Bairro Cazenga, Casa n.° 18-CZ-94:j

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, 23 de Abril dé 2015. —.0 ajudante, ilegível. \

I
ll.°

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 0 pretender, será 0 activo 

social licitado em bloco com obrigação do pagamento do 

passivo e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em • 

igualdade e condições.

/ <

12.°

A sociedade reserva-se 0 direito de amortizar a quota de 
qualquer sócio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou 
providência cautelar.

13.° .

Para todas as questões emergentes do presente contrato, 
quer entre os sócios, seus herdeiros ou representantes quer 
entre eles e a própria sociedade, fica estipulado 0 Foro da 
Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qualquer 
outro.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
GRUPO HEBEED, LIMITADA

l.°

A sociedade adopta a denominação de «Grupo 
Limitada».

Hebcei ■,
'j

2'.°

A sua sede é em Luanda, no Distrito da Ingombota, Rvi < 
da Missão, n.° 71, Apartamento 108, l.° andar, podendo' 
instalar filiais, sucursais, óu qualquer outra forma de repfr l 
sentação, onde mais convenha aos negócios sociais. I

30 V
A sociedade tem por objectivo 0 exercício de prestação | 

de serviços, logística, distribuição, concepção de negócio^ 

e projectos comerciais, consultoria, auditoria, importação * 1 
exportação, comércio geral, construção civil e obras públv \ 
cas, imobiliária, pesca artesanal, agro-pecuária, rent-a-c^ \ 
transportes de mercadorias ou passageiros, marítimos, ttf | 
restres e aéreos camionagem, transitórios, representaço^ ' 
comerciais, comercialização de combustíveis, ou lubfA' í
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cantes, óleos, medicamentos, material cirúrgico, gastável 
e hospitalar, produtos químicos e farmacêuticos, farmácia, 
centro médico, clínica geral, gestão e exploração de bom- 
bas de combustíveis ou estação de serviços, venda de gás 
de cozinha, exploração mineira, florestal e pedras preciosas, 
colégios, creche, educação, cultura, ensino, informática e 
telecomunicações, tecnologia de informação, auditoria, fis
calização, consultoria, podendo ainda dedicar-se a qualquer 
outro ramo de comércio, indústria, transportes e construção 
que os sócios acordem, dentro dos limites legais.

4.°

A sua duração é por tempo indeterminado, constando-se 
o seu início, para todos os efeitos, a partir desta data.

-5.°

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), 
integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen
tado por 3 (três) quotas sendo assim distribuídas:

a) Uma quota no valor nominal de Kz: 90.000,00 
(noventa mil kwanzas), pertencente à sócia 
Catarina Iracema Sebastião João;

• b) Uma quota no valor nominal de Kz: 10.000,00 
(dez mil kwanzas), pertencente ao sócio Antó
nio Manuel.

6. °

Não serão exigíveis prestações suplementares de capi
tal, mas os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos 
de que ela necessitar, mediante o juro e nas condições que 
estipularem.

7. °

A cessão de quotas entre os sócios é livre, porém, quando 
feita a estranhos fica dependente do consentimento da socie
dade, à qual é sempre reservado o direito de preferência, 
deferido aos sócios se aquela dele não quiser.

8. °

a) A gerência e representação da sociedade, em todos 

os seus actos e contratos, em juízo e fora dele 

serão exercidas por ambos os sócios António 

Manuel e Catarina Iracema Sebastião João, que 

dispensados de caução, ficam desde já nomea

dos gerentes, bastando as duas assinaturas para 

obrigar validamente a sociedade.

1. Os sócios-gerentes poderão delegar entre si ou em 

pessoa estranha à sociedade todos ou parte dos seus pode

res de gerência, mediante o respectivo mandato em nome 

dá sociedade.

2. Fica vedada a gerente obrigar a sociedade em actos e 

contratos estranhos aos negócios sociais, tais como fianças, 

abonações, letras de favor ou documentos semelhantes.

9. ° .

As Assembleias Gerais serão convocadas, quando a lei 
não prescreva outras formalidades, por carta registada, diri
gida aos sócios, com pelo menos 15 dias de antecedência.

10. °

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per
centagem para fundo de reserva legal, quando devida e 
quaisquer outras percentagens para fundos ou destinos espe
ciais, criados em Assembleia Geral, será repartido pelos 
sócios na proporção das suas quotas e em igual proporção, 
serão suportadas as perdas se as houver.

11. ° .

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

. 12.°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos de 
mais casos legais, todos eles serão liquidatários e a liquida
ção e partilha procederão como então acordarem. Na falta de 
acordo e se um dos sócios o pretender, será o activo social 
licitado em globo com a obrigação do pagamento do passivo 
e adjudicado ao sócio quer melhor preço oferecer em igual
dade de condições.

.13.°

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

14.°

No omisso regularão as deliberações sociais tomadas 
em formas legais, as disposições da Lei n.° 1/04, de 13 de 
Fevereiro, e demais legislação aplicável.

(15-6888-L02)

Only Christmas And Son, Limitada

Certifico que, por escritura de 23 de Abril de 2015, 
lavrada com início a folhas 24, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 400, do Cartório Notarial do Guiché Único 
da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires da 
Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:

Benedito Feliciano Natal, solteiro, maior, natural do 
Kilarnba Kiaxi, Província de Luanda, onde reside habitual
mente, no Distrito Urbano da Ingombota, Bairro Maculusso, 
Casa n.° 5, que outorga neste acto por si individualmente 
e em nome e representação de seus filhos menores Cleusio 
Mauro Pacheco Natal de 5 anos de idade, Evandro Hortèncio 
Pacheco Natal, de 2 anos de idade, ambos naturais do 
Lubango, Província da Hui la e consigo conviventes;
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Uma sociedade comercial por quotas que se regerá nos 
termos constantes dos artigos seguintes.

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

Luanda, aos 24 de Abril de 2015. — O ajudante, i/egíve/.

ESTATUTO DA SOCIEDADE' 
ONLYCHRISTMAS AND SON, LIMITADA 

ARTIGO l.°
(Denominação c sede)

A sociedade adopta a denominação de «Only Christmas 
And Son, Limitada», com sede social na Província de 
Luanda, Rua I.° de Maio, Casa n.° 5, Bairro Maculusso, 
Município de Luanda, Distrito Urbano da Ingombota, 
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.

y 
(setenta mil kwanzas), pertencente ao sócio Ben^; 
Feliciano Natal e outras duas quotas iguais no valor noi2] 
de Kz: 15.000,00 (quinze mil kwanzas) cada urna, perten^; 

tes aos sócios Evandro Hortêncio Pacheco Natal e Cle^: 
Mauro Pacheco Natal, respectivamente. j

ARTIGO 5.°
(Cessão dc quotas)

. A cessão de quotas a estranhos fica dependente doí 
sentimento da sociedade, à qual é sempre reservado o direi • 
de preferência deferido aos sócios se a sociedade delenfc j 
quiser fazer uso. • j

ARTIGO 6.°
(Gerência)

A gerência e administração da sociedade, em todosa i 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e par 
sivamente, incumbem ao sócio Benedito Feliciano Natal • 
que fica desde já nomeado gerente, com dispensa de cauçãt: 
bastando a assinatura do gerente para obrigar vai idamenlej 

sociedade.
1. O gerente poderá delegar mesmo em pessoa estranhi 

à sociedade parte dos seus poderes de gerência, conferinà 

para o efeito o respectivo mandato.
2. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em aci« i

e contratos estranhos áos negócios sociais da sociedade, to < 

como, letras de favor, fiança, abonações ou actos semn 
lhantes. ' |

‘artigo 75 . |

(Assembleia) . I

As Assembleias Gerais serão convocadas por simptó| 

cartas registadas, dirigidas aos sócios com pelo men®r;
30 dias de antecedência, isto quando a lei não prescreva faj 

malidades especiais de comunicação. Se qualquer dos sóciou 
estiver ausente da sede social a comunicação deverá ser fé®; 

com tempo suficiente para que possa comparecer.
ARTIGO 8.° ' |

(Divisão dos lucros)

Os- lucros líquidos-apurados, depois de deduzida a p#; 
centagem para fundos ou destinos especiais criados $ 
Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na proptf; 
ção das suas quotas, e em igual proporção serão suporta^ 

as perdas se as houver.
ARTIGO 9.° I

(Dissolução) l

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimenl0 i 
de qualquer dos sócios, continuando a sua existência coflh. 
sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido^ 
interdito, devendo estes nomear um que a todos represenR 
enquanto a quota se mantiver’ indivisa.

ARTIGO 10.° |
(Liquidação)

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e ' 
demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários^, 
liquidação e partilha realizar-se-á como acordarem. Naf^\ 
de acordo, e se algum deles o pretender será o activo socii

. ARTIGO 2.° 
• (Duração)

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

ARTIGO 3.° 
(Objecto)

A sociedade tem como objecto, agro-pecuária, pes
cas e. aquicultura, indústria de lacticínios, 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 
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 dedicar-se a qualquer outro ramo do 
comércio ou indústria em que os sócios acordem e seja per
mitido por lei.

ARTIGO 4.° 
(Capital)

O capital social é dc Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas) 
integralmente realizado em dinheiro, dividido e representado 
por três quotas, sendo uma no valor nominal de Kz: 70.000,00
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licitado em bloco com obrigação do pagamento do,passivo 
e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em igual
dade de condições.

ARTIGO 11.°
(Preferencia na amortização)

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

ARTIGO 12.°
(Foro competente)

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

ARTIGO 13.°
(Balanços)

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

ARTIGO 14.°
(Omisso)

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

, (15-6901-L02)

Miguel & Rene, Limitada

Certifico que, por escritura de 24 de Abril de 2015, 
lavrada com' início a folhas 28, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 401, do Cartório Notarial do Guiché Único 
da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires da 
Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:

Primeiro: — Edson António Saviti, casado com Creuza 
Cláudia Ribeiro Cunha Saviti, sob regime de comunhão de 
adquiridos, natural da Maianga, Província de Luanda, onde 
reside habitualmente, no Distrito Urbano do Kilarnba Kiaxi, 
Bairro Popular, Rua Machado Saldanha, casa s/n.°;

Segundo: — João Dinis Miguel, solteiro, maior, natural 
da Ingombota, Província de Luanda, onde reside habitual
mente, no Distrito Urbano da Ingombota, Bairro Ingombota, 
Avenida 4 de Fevereiro, Prédio n.° 29, Apartamento 3;

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 24 de Abril de 2015. O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
MIGUEL & RENE, LIMITADA

ARTIGO l.°

A sociedade-adopta a denominação social de «Miguel & 
Rene, Limitada», com sede social na Província de Luanda, 

Município de Belas, Bairro Sapú, Rua da Oliveira, Casa 
n.° 34, podendo transferi-la livremente para qualquer outro 
local do território nacional, bem como abrir filiais, sucur
sais, agências ou outras formas de representação dentro e 
fora do País.’

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

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

ARTIGO 3.°
A sociedade tem como objecto social a construção civil 

e obras públicas, prestação de serviços, comércio a grosso e 
a retalho, indústria, pesca, hotelaria e turismo, 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, pani
ficação, representações comerciais e industriais, venda de 
gás de cozinha, realizações de actividades culturais e des
portivas, manutenção de espaços verdes, segurança de bens 
patrimoniais, 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.

’ARTIGO4.°

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas) 
integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen
tado por duas quotas, sendo uma quota no valor nominal 
de Kz: 60.000,00 (sessenta mil kwanzas), pertencente ao 
sócio Edson António Saviti e outra quota no valor nominal 
de Kz: 40.000,00 (quarenta mil kwanzas), pertencente ao 
sócio João Dinis Miguel, 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 representação da sociedade, em todos os 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e pas
sivamente, incumbe ao sócio «Edson António Saviti», que 
fica desde já nomeado gerente, com 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 
gerêneja, conferindo para o efeito, o respectivo mandato.

3. fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos 
e contratos estranhos aqs negócios sociais da sociedade, tais 
como, letras de favor, fiança, abonações ou actos seme
lhantes.

ARTIGO 7.°

As Assembleias Gerais serão convocadas por simples 
cartas registadas dirigidas aos sócios com pelo menos 
30 dias de antecedência, isto quando a lei não prescreva for-
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em Luanda, no Município do Cazenga, Bairro HojjJ 
-Henda, casa s/n.°, Zona 17;

Segundo: — Osvaldo António Fonseca, solteiro, 
natural do Uíge, Província do Uíge, residente habitualm^ 
em Luanda,.no Distrito Urbano do Kilarnba Kiaxi, 
Golf I, casa s/n.°, Zona 20, Subzona 16;

Uma sociedade coríierciãl por quotas de responsa^ 

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

• Está conforme. z I
Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, ’̂ 

Luanda, 23 de Abril de 2015. — O ajudante, ilegível. |

DIÁRIO DA REPÚB^j 

I 
malidades especiais de comunicação. Se’qualquer.dos sócios Primeiro:—João Lages de Sales, solteiro, maior, j 

• - estiver ausente da sede social a comunicação deverá ser feita de Malanje, Província de Malanje, residente habitual^í

com tempo suficiente para que possa comparecer.

j ' ARTIGO 8?

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per

centagem para fundos ou destinos especiais criados em 

Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor

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

as perdas se as houver.

ARTIGO 9.°

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento 

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

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou 

interdito, devendo estes nomear um que a todos represente, 

enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 10.°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos .

demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários e a 

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

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

licitado em globo com obrigação do pagamento do passivo 
e adjudicado ao sócio que.melhor preço oferecer, em igual

dade de condições. ' . '

ARTIGO 11.°

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

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.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
SECANT ENGENHARIA, LIMITADA !

ARTIGO'l.° I
A sociedade adopta a denominação social de «Secas, 

Engenharia, Limitada», cõm sede sociaj na Província L 

Luanda, no Bloco N, Prédio n.° 19,3.° andar, A parlamento 
na Centralidade do Kilarnba, Município de Belas, podenL 
transferi-la livremente para qualquer outro local do territórii. 

nacional, bem como abrir filiais, sucursais, agências ou outre’ 

formas de representação dentro e fora do País.

ARTIGO • |

A sua duração é por tempo indeterminado, contando-set; 
início da sua actividade, para todos os efeitos legais, a parti 

da data da celebração da presente escritura.
■ ARTIGO 3.° |

A sociedade tem como objecto social a prestação 
serviços, consultoria, contabilidade e auditoria, gestão dr 

empreendimentos, armazenamento, fiscalidade, elabora^' 
de projectos de arquitectura e engenharia, selecção e recnfl^ 
mento de mão-de-obra para todas áreas, cedência temporáflL 

de mão-de-obra para todas as áreas, comércio a grosso eL 
retalho, empreitadas de construção civil e obras públicas,: 

promoção e mediação imobiliária, venda de equipamento ; 
dos serviços de segurança privada, prestação de senv 
ços de segurança privada, serviços de infantário, crechft; 
importação e comercialização de medicamentos, produto 
hospitalares, equipamentos laboratoriais diversos, fabrico 
distribuição de medicamentos, manutenção e assistência Ú 
equipamentos diversos, ensino geral, desporto e cultura, set* . 
viços de condução, telecomunicações, hotelaria e turistM 
restauração, indústria pesada e ligeira, pescas, agro-pecuH 
ria, indústria de panificação, camionagem, transitários 
cabotagem, rent-a-car, compra e venda de viaturas novas t • 
usadas, transporte de passageiros, transporte de mercadorias 
oficina auto, oficina de frio, fiscalização de obras públicas,a 
venda de material de escritório e escolar, venda e instala
ção de material industrial, venda e assistência a viaturas

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.

(15-6902-L02)

Secant Engenharia, Limitada

Certifico que, por escritura de 23 de Abril de 2015, 
lavrada com inicio a folhas 8, do livro de notas para escritu
ras diversas n.° 401, do Cartório Notarial do Guiché Único 

da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires da 
Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:
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comercialização de'material de construção, comercialização 
de lubrificantes, comercialização de gás de cozinha, petró
leo iluminante, peças sobressalentes, artigos de toucador, e 
higiene, serviços farmacêuticos, exploração de parques de 
diversão, exploração mineira e seus derivados, exploração 
florestal, exploração de bombas de combustíveis, estação de 
serviço, representações comerciais e industriais, centro de 
formação profissional,, 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 2 (duas) quotas iguais no valor nominal de Kz: 50.000,00 
(cinquenta mil kwanzas) cada uma, pertencentes aos sócios 
Osvaldo António Fonseca e João Lages de Sales, respectiva
mente.

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

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

ARTIGO 6.°

A gerência e administração da sociedade, em todos os 

seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e pas
sivamente, incumbem ao sócio Osvaldo António Fonseca, 

que fica desde já nomeado gerente, com dispensa de caução, 
bastando a assinatura do gerente para obrigar validamente a 
sociedade.

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

gerência, conferindo para o efeito o respectivo mandato.

2. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos 

e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 

como letras de favor, fiança, abonações ou actos seme

lhantes.

ARTIGO 7.°

A Assembleia Geral será convocada por simples cartas 
registadas, dirigidas aos sócios com pelo menos 30 (trinta) 
dias deantecedência, 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.

ARTIGO 9.°

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

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

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

demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários e a 
liquidação e partilha realizar-se-á como acordarem. Na falta 
de acordo, e se algum deles o pretender será o activo social 
licitado em bloco com obrigação do pagamento do passivo 

- e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em igual
dade de condições. ?

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

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

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

quer entre os sócios, seus herdeiros ou representantes, quer 
entre eles e a própria sociedade, fica estipulado o Foro da 
Comarca de 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 ime
diato.

, ■ ARTIGO 14.°

No omisso regularão as deliberações sociais, as dispo
sições da Lei n.° 1/Q4, de 13 de Fevereiro, que é a Lei das 
Sociedades Comerciais e demais legislação aplicável.

(15-6891-L02)

Saborito, Limitada

Certifico que, por escritura de 22 de Abril de 2015, 
lavrada com início a folhas 15, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 401, do Cartório Notarial do Guiché Único 

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

Primeiro: Antónia Manuela Pereira dos Santos
Carreira, casada com Joaquim Manuel Luís Carreira, sob o 
regime de comunhão de adquiridos, natural da Ingombota, 
Província de Luanda, residente em Luanda, no Município de 
Viana, Bairro Zango 1, Rua F, Casa n.° 436;

Segundo: — Moisés Renato Santinho de Assis, sol
teiro, maior, natural do Sambizanga, Província de Luanda, 
residente em Luanda, no Distrito Urbano do Sambizanga, 
Bairro São Paulo, Rt^a de Benguela, casa s/n.°;

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

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

Luanda, 23 de Abril de 2015. — O ajudante, i/egiveL
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ARTIGO 6.° •

1. A gerência e administração da sociedade, em todo$(l 

seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa ep^ 

vamente, incumbem à sócia Antónia Manuela Pereira6 

Santos Carreira, que fica desde já nomeada gerente, 

dispensa de caução, bastando a sua assinatura, para obrig 

validamente a sociedade. . .
2. A gerente poderá delegar num dos sócios ou mesinj 

em pessoa estranha à sociedade parte dos seus poderesi ' 

gerência, conferindo para o efeito o respectivo mandato. |

3. Fica vedado a gerente obrigar a sociedade em aclost; 
contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade,ts j 

como letras de favor; fiança, abonações ou actos seme

lhantes. ■

ESTATUTOS DA SOCIEDADE ARTIGO5.0

SABORITO, LIMITADA A cessão de Quotas a estranhos fica dependente do^
artígojo sentimento da sociedade, á qual é sempre reservado o

A sociedade adopta a denominação social de «Saborito, de preferência, deferido aos sócios se a sociedade delem 

Limitada»,comsedesocialnaProvínciadeLuanda,QuadraF, quiser fazer uso. • • j

Casa n.° 438, Bairro Zango I, Município de Viana, podendo 
’ transferi-la livremente para qualquer outro local do territó

rio nacional, bem como abrir filiais, sucursais, agências ou 
outras fonnas 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 pártir 
da data da celebração da escritura.

ARTIGO3.0

A sociedade tem como objecto social a prestação de ser
viços, consultoria, formação profissional, comércio geral a 

. grosso e a retalho, serralharia, caixilharia de alumínios, avi
cultura, agro-pecuária, industria, 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 quími

cos e farmacêuticos, centro médico, prestação de serviços 
na área da saúde, perfumaria, plastificação de documentos, 
venda de material de escritório e escolar, decorações, seri- 

grafia, impressões, salão de cabeleireiro, boutique, agência 
de viagens, promoção e mediação imobiliária, perfumaria, 
relações públicas, pastelaria, padaria, geladaria, panifica

ção, representações comerciais e industriais, venda de gás 
. de cozinha, desporto e recreação, vídeo clube, discoteca, 

meios industriais, realizações de actividades culturais e des

portivas, manutenção de espaços verdes, segurança de bens 
patrimoniais, colégio*  creche, educação e cultura, escola de 
condução, ensino, importação e exportação, saneamento 

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

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

ARTIGO 7.° |

As Assembleias Gerais serão convocadas por simpk. 

cartas registadas, dirigidas aos sócios com pelo men«; 
, 30 (trinta) dias de antecedência, isto quando a lei não pr& 
creva formalidades especiais de comunicação. Se qualque * 

dos sócios estiver ausente da sede social, a comunicara 
deverá ser feita com tempo suficiente para que possa cm i 

parecer.
ARTIGO 8.° ’ ' ’ í

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a pí j 
centagem para fundos ou destinos especiais criados«; 

Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na proptf j 
ção das suas quotas, e em igual proporção serão suportaij 
as perdas se as houver. ' ' I

ARTIGO 9.° í

A sociedade não se dissolverá por morte ou impediu^ ; 

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

interdito, devendo estes nomear um que a todos represei l 

enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 10°
5 

Dissolvida a sociedade por acordo, dos sócios e^-
* demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários^ 

liquidação e partilha verificar-se-á como acordarem. Naf^, 

de acordo, e se algum deles o pretender será o activo so$| 
licitado em globo com obrigação do pagamento do pasM 

e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em ig^ 

dade de condições.

ARTIGO 4.°

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), 
integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen
tado por (2) duas quotas, sendo 1 (uma) quota no valor 
nominal de Kz: 60.000,00 (sessenta mil kwanzas), perten
cente à sócia Antónia Manuela Pereira dos Santos Carreira
e outra quota no valor nominal de Kz: 40.000,00 (quarenta 
mil kwanzas), pertencente ao sócio Moisés Renato Santinho qualquer sócio, quando sobre ela recaia arresto, penhora^ 
de Assis, respectivamente. providência cautêlar. ‘

. ARTIGO 11.° 1

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

alquer sócio, quando sobre ela recaia arrc^trx
providência cautêlar.

l
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> ARTIGO 12.°

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

ARTIGO 13.°

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

ARTIGO 14.°

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

(15-6890-L02)

RILENU — Investimentos, Limitada

Certifico que, por escritura de 23 de Abril de 2015, 
lavrada com início a folhas I, do livro de notas para escritu
ras diversas n.° 401, do Cartório Notarial do Guiché Único 

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

Primeiro: — Vicente Carlos Pedro Leitão Ribeiro, sol
teiro, maior, natural de Luanda, onde reside habitualmente, 
no Município de Luanda, Distrito Urbano e Bairro da 
Maianga, Avenida Revolução de Outubro, casa s/n.°;

Segundo: — Severino Chinguelessi Bumba Malale, 
casado, natural do Huambo, Província do Huambo, resi
dente habitualmente em Luanda, no Município de Viana, 
Bairro Viana, Km 9, Rua dos Fieis, Casa n.° 986, titular do 
Bilhete de Identidade n.° 000237362H0018, emitido pela 
Direcção Nacional de Identificação, aos 5 de Março de 2013, 
que outorga neste acto como mandatário de Muanga Lovis 
Bernardo Numbimi, solteiro, maior, natural de Kinshasa, 
República Democrática do Congo, de nacionalidade ango
lana, residente habitualmente em Luanda, no Município de 
Luanda, Distrito Urbano da Maianga, Bairro e Rua Sagrada 
Esperança, Casa n.° 58;

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

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

Luanda, 24 de Abril de 2015. — O ajudante, ilegiveL

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
RILENU •— INVESTIMENTOS, LIMITADA

ARTIGO. L°

A sociedade adopta a denominação social de «RILENU 
— Investimentos, Limitada», com sede social na Província 
de Luanda, Município de Luanda, Distrito Urbano da 
Maianga, Bairro Maianga, Rua Sagrada Esperança, Casa 

n.° 58, podendo transferi-la livremente para qualquer outro 
local do território nacional, bem como abrir filiais, sucur
sais, agências ou outras formas de representação dentro e 
fora do País.

ARTIGO 2.°

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

ARTIGO 3.°

A sociedade tem como objecto social a prestação de ser
viços, gestão de investimentos, comércio a grosso e a retalho, 
serviços de serralharia e caixilharia de alumínios, avicultura, 
agro-pecuária, indústria, pesca, hotelaria e turismo, serviços 
de informática, telecomunicações, publicidade, constru
ção civil e obras públicas, consultoria, exploração mineira 
e florestal, comercialização de telefones e seus acessórios, 
transporte marítimo, camionagem, agente despachante e 
transitários, cabotagem, rent-a-car, compra e venda de 
viaturas, novas ou usadas e seus acessórios, venda e repa
ração de veículos automóveis, concessionária de material e 
peças separadas de transporte, fabricação de blocos e vigo- 
tas^ comercialização de medicamentos, serviços de saúde, 
venda de material de escritório e escolar, decorações, 
serigrafia, impressões, serviços de beleza e salão de cabelei
reiro, agência de viagens, promoção e mediação imobiliária, 
panificação, representações comerciais e industriais, venda 
de gás de cozinha, desporto e recreação, meios industriais, 
realizações de actividades culturais e desportivas, manu
tenção de espaços verdes, segurança de bens patrimoniais, 
importação e exportação, saneamento básico, podendo ainda 
dedicar-se a qualquer outro ramo do comércio ou indústria 
em que os sócios acordem e seja permitido por lei.

ARTIGO 4.°

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwan
zas), integralmente realizado em dinheiro, dividido e 
representado por 2 (duas) quotas iguais no valor nominal 
de Kz: 50.000,00 (cinquenta mil kwanzas) cada uma, per
tencente aos sócios Muanga Lovis Bernardo Numbimi e 
Vicente Carlos Pedro Leitão Ribeiro, 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/

I. A gerência e representação da sociedade, em todos os 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e pas
sivamente, incumbem aos sócios Muanga Lovis Bemardo 
Numbimi e Vicente Carlos Pedro Leitão Ribeiro, que ficam 
desde já nomeados gerentes, com dispensa de caução, 
bastando a assinatura de um dos gerentes para obrigar vali
damente a sociedade.
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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 respectivo mandato.

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

ARTIGO 7?

As Assembleias Gerais serão convocadas por simples 
cartas registadas, dirigidas aos sócios 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 com tempo suficiente para que possa com
parecer. '

ARTIGOS.0

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per
centagem para fundos ou destinos especiais criados em 
Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na pròporr 
ção das suas quotas, e em igual proporção serão suportadas, 
as perdas se as houver.

ARTIGO 9.°

Consultoria Organizacional e Reestruturação 
Empresarial, Limitada

ESTATUTO DA SOCIEDADE POR QUOTAS 
CONSULTORIA ORGANIZACIONAL 

E REESTRUTURAÇÃO EMPRESARIAL, LIMITADA

ARTIGO l.°
(Denominação) , , |

A sociedade adopta a denominação de «Consultoní.! 
Organizacional e Reestruturação Empresarial, Limitada»,' 

com sede social em Luanda, Ingombota, Luanda, na Ria 

Çafaco, n.° 39, 2.° andar, Apartamento 5, podendo trans- 
feri-la, abrir filiais, sucursais, agências e outras formas 
representação societária em qualquer outro local dentro, 
do território nacional, de acordo com a vontade dos sócios. 

expressa em Assembleia Geral.

ARTIGO2.®
(Regime e duração) .. . t

A sociedade vai durar por tempo indeterminado, con
tando-se o inicio da sua actividade a partir da data &; 

celebração da escritura e respectivo registo, e vai regerá. 
pelos seus estatutos e em tudo em que estes sejam omissos, ‘ 
pela lei das sociedades comerciais.

ARTIGO 3.° 1
{ (Objecto)

A sociedade vai adoptar como'objecto social a auditor^; 
a consultoria é assessoria financeira e de gestão a consvH 
toria e gestão de activos mobiliários, a indústria alimenta*  a

,-í

Certifico que, por escritura de 23 de Abril de 20|J 
lavrada com início a folhas 53, do livro de notas paraesc^ 
turas diversas n.° 262-A, do Cartório Notarial do Gu^ 
Único da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pjre 

da Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre: j 
. Primeiro: — Jnês Nunes de Mesquita Figueiredo, sol 

teira, maior, natural de Lisboa, Portugal, de nacionalidade. 
angolana, residente habitualmente em Luanda, no Distrito 
Urbano e Bairro do Sambizanga, casa s/n.°; - ' •

Segundo: — Luís Miguel Manso de Brito Silva Cordeiro, 
casado com Ana Luisa Mendonça Dias, sob regime £ 
comunhão de adquiridos, natural do Huambo, Província^ 
Huambo, residente habitualmente em Luanda, no Município 
de Luanda, Distrito Urbano e Bairro da Ingombota, Rua, 

Major Marceíino Dias, n.° 23;. ■ i
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

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento Luanda, 24 de Abril de 2015.__ O ajudante, ilegiveL
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 aquota 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 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°

s 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 B.°

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 . e restauração, indústria têxtil, calçado e vestuário, indústria 
Sociedades Comerciais, e demais legislação aplicável. agro-pecuária, agricultura, hotelaria e turismos, promoção, 

(15-6S92-L02) desenvolvimento, avaliação e venda de projectos imobitó'

dias.de
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rios, sistemas e equipamentos informáticos, comercialização 
e distribuição de combustíveis, energias alternativas e bio- 
combustíveis, a comercialização de prôdutos químicos e 
farmacêuticos, medicamentos, representações comerciais, 
importação, exportação e distribuição de bens e equipamen
tos utilizados na indústria petrolífera, prestação de serviços 
e o comércio em geral por grosso ou a retalho, formação 
profissional em qualquer área de actividade ou conheci
mento, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo de 
comércio ou indústria que os sócios venham a aprovar em 
Assembleia Geral.

ARTIGO 4.° s
(Capital social)

1.0 capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwan
zas), integralmente realizado em dinheiro, dividido e 
representado por duas quotas com o valor nominal igual a 
Kz: 50.000,00 (cinquenta mil kwanzas) cada uma.

2. Cada uma das quotas é representativa de 50% do 
capital social, sendo detidas, uma pela sócia Inês Nunes 
de Mesquita Figueiredo e a outra pelo sócio Luís Miguel 
Manso de Brito Silva Cordeiro.

3. O capital social poderá ser aumentado pela entrada de 
novos sócios ou entradas em dinheiro ou em bens patrimo
niais a esse fim destinados, ou mediante a incorporação de 
reservas livres.

< ARTIGO 5.°
(Prestações suplementares)

Por deliberação dós sócios .podem ser exigidas presta
ções suplementares até ao décuplo do capital social.

ARTIGO 6.°
(Transmissão das quotas)

’ A cessão das quotas é livre entre os sócios, sendo neces
sário o consentimento da sociedade para a transmissão das 
quotas a terceiros.

ARTIGO 7.°
(Gerência e representação da sociedade)

z 1. A representação e gerência da sociedade, em todos os 
seus actos e contratos, em juízo ou fora dele, activa e pas
sivamente, incumbem aos sócios Inês Nunes de Mesquita 
Figueiredo e Luís Miguel Manso de Brito Silva Cordeiro.

2. A sociedade vincula-se pela assinatura de ambos os 
sócios ou de um deles, conjuntamerite com a assinatura de 
um procurador.

3. Os sócios podem delegar mesmo em pessoa estranha 
à sociedade, parte dos seus poderes de gerência, conferindo 
para o efeito o respectivo mandato específico.

4. Fica vedado aos sócios ou aos seus mandatários, obri
gar a sociedade em actos ou contratos estranhos ao objecto 
da sociedade.

ARTIGO 8.°
(Morte, interdição ou impedimento de algum dos sócios)

A sociedade não se dissolverá por morte, interdição ou 
qualquer outro impedimento permanente de algum dos seus 
sócios, continuando.a sua^existência com os seus herdeiros 

ou representantes legais, devendo estes nomear um deles 
que a todos represente.

ARTIGO 9.°
(Exercício da sociedade)

Para os efeitos do exercício da sociedade, os anos sociais 
. coincidem com o ano civil e os balanços serão apresentados 

até 31 de Dezembro de cada ano, correndo o prazo para apre- 
• sentação dos resultãdos até 31 de Março do ano seguinte.

ARTIGO 10.°
(Regime supletivo)

Em tudo o que os presentes estatutos sejam omissos 
regularão as deliberações sociais, as disposições da Lei das 
Sociedades Comerciais e demais legislação comercial em 

_ vigor.
(15-6904-L02)

Prolight Angola (SU), Limitada
<

Barbara Celeste Ferreira Gamboa, Conservadora 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.° 2, do livro-diário de 23 de Abril do corrente 
ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.

Certifico que Maria de Fátima Gamboa da Conceição, 
solteira, maior, natural do Cazenga, Província de Luanda, 
Município do Cazenga, residente habitualmente em Luanda, 
Distrito Urbano da Ingombota, Bairro Azul, Rua Américo 
J. de Carvalho, casa sem número, constituiu uma sociedade 
unipessoal pór quotas denominada, «Prolight Angola (SU), 
Limitada», registada sob o n.° 2.050/15, que se vai reger 
pelo disposto no documento em anexo.

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

do Guiché Único da Empresa, em Luanda, 23 de Abril de 2015. 

— O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
PROLIGHT ANGOLA (SU), LIMITADA

ÀRTIGO l.° ’ 
(Denominação e sede)

A sociedade adopta a denominação de «Prolight Angola 
(SU), Limitada», com sede social na Província de Luanda, 
Rua do Dream Space, Casa n.° 1, Bairro Kikuxi, Município 
de Viana, 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.
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ARTIGO 8.° |

(Dissolução) s

A sociedade não se dissolverá por morte ou imp^í 
mento da sócia-única, continuando a sua existência coijjJ 
sobrevivo e herdeiros ou representantes da sócia faiecídaô / 
interdita, devendo estes nomear um que a todos represe^ 
enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 9.°
(Liquidação)

A liquidação da sociedade far-se-á nos termos da Lei^í 

Sociedades Comerciais.

ARTIGO 10.°
(Balanços)

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

j

ARTIGO 3.°
3 (Objecto)

A sociedade tém como objecto social agro-pecuária, 

pescas e aquicultura, indústria de lacticínios, restauração, 

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

consultoria, auditoria, constmção civil e obras públicas, fis

calização de obras, serralharia, carpintaria, produção e venda' 

de caixilharia de alumínio, promoção e mediação imobiliá

ria, informática, telecomunicações, electricidade, hotelaria, 

turismo, agência de viagens, transportes aéreo, marítimo 

e terrestre, transporte de passageiros ou de mercadorias,• 

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

ção mineira, oficina auto, venda de material de escritório e 

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

material e equipamentos hospitalares, perfumaria, ourivesa- a 31 de Março imediato, 

ria, relojoaria, agência de viagens, pastelaria, panificação, , 

geladaria, exploração de parques de diversões, realização 

de eventos culturais, recreativos e desportivos, exploração 

‘ mineira e florestal, exploração de bombas de combustíveis 

ou estação de serviço, comercialização de petróleo e seus 

derivados, representações comerciais, ensino geral, infan

tário, importação e exportação, podendo ainda dedicar-se 

a qualquer outro ramo do comércio ou indústria em que a 

sócia acordem e seja permitido por lei.

ARTIGO 4.° 
(Capital) ■ . • •

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwan
zas), integralmente realizado e.m dinheiro, representado por 
uma (1) quota no valor nominal de Kz 100.000,00 (cem 
mil kwanzas), pertencente à sócia-única Maria de Fátima 
Gamboa da Conceição.

ARTIGO 5.° . 
(Cessão de quotas)

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

ARTIGO 6.° 
(Gerência)

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

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

2. A sócia-única poderá nomear em pessoa estranha a 
sociedade 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 ll.°
x (Omisso)

No omisso regularão as deliberações sociais, as dispoji 
çõesdaLei n.° 19/12, de 11 de Junho e ainda as disposiçòesà; 
Lei das Sociedades Comerciais, n.° 1/04, de 13 de Fevereiniij 

. (15-6859W

Makiri, Limitada i
' ' ’ ' ' •' | 

Certifico que, por escritura de 22 de Abril de 2015.< 
lavrada com início a folhas 55, do livro de notas paraescn-i 
turas diversas n.° 262-A, do Cartório Notarial do Guitó 
Único da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pifó 
da Costa, Licenciado em Direito^ foi constituída èntre: | 

Primeiro: —Tchalo Cristiano Brás Ntsiene Filipe, setij 
teiro, maior, natural de Brazzaville, República do Congo.’! 
mas de nacionalidade angolana, residente habitualmer» i 
em Luanda, no Distrito Urbano da Ingombota, Baino; 
Maculusso, Rua Major Marceíino Dias, Casa n.os 38/40; j 

Segundo: — Christine Ntsiene Filipe, casada com Pedro;
António Filipe, sob o regime de comunhão de adquirido^ 
natural de Lekana, República do Congo, mas de nacioit • 
lidade angolana, residente habituãlmente em Luanda,^: 

. Distrito Urbano da Ingombota, Bairro Maculusso, Rnh 
■ Major Marceíino Dias, Casa n.os 38/40; ;•

Uma sociedade comercial por quotas de responsai; 

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

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

Luanda, aos 24 de Abril de 2015. — O ajudante, ilegível. |

ESTATUTOS DA SOCIEDADE |
MAKIRl, LIMITADA l

ARTIGO l.° l
(Denominação c sede) t |

A sociedade adopta a denominação de «MatóH 
Limitada», com sede social na Província de Luat^K



IHSERIE — N.° 103 — DE 1 DE JUNHO DE 2015 8517

Município de Luanda, Distrito Urbano da Ingombota, 
Rua Major Marcelino Dias, Casa n.os 38/40, Bairro do 
Maculusso, 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 
da data da celebração da escritura.

ARTIGO 3.° 
(Objecto)

A sociedade tem como objecto social, comércio geral a 
grosso e a retalho, consultoria, auditoria, prestação de ser
viços, indústria, hotelaria e turismo, restauração, pescas, 
agro-pecuária, informática, telecomunicações, construção 
civil e obras públicas, fiscalização de obras, saneamento 
básico, modas e confecções, transportes marítimo, aéreo 
e terrestres de passageiros ou de mercadorias, transitários, 
oficina auto, salão de cabeleireiro, botequim, assistência 
técnica, comercialização de petróleo e lubrificantes, explo
ração de bombas de combustíveis, deposito e distribuição 
de medicamentos, farmácia, prestação de serviços médico, 
clínica geral, perfumaria, agência de viagens, promoção e 
mediação imobiliária, relações públicas, pastelaria e pani
ficação, exploração de parques de diversõds, realização de 
espectáculos culturais, recreativos e desportivos, explora
ção mineira e florestal, estação de serviços, representações 
comerciais, serralharia, carpintaria, venda de alumínio e 
sua utilização, cultura, educação e ensino geral, segurança 
de bens patrimoniais, importação e exportação, transforma
ção de bens agrícolas, fabricação de produtos cosméticos, 
podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo do comér
cio ou indústria em que os sócios acordem e seja permitido 
por lei. • < .

ARTIGO 4.° 
(Capitai)

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas) 
integralmente realizado em dinheiro, dividido e representado 
por duas quotas iguais no valor nominal de Kz: 50.000,00 
(cinquenta mil kwanzas) cada uma, pertencentes aos sócios, 
Christine Ntsiene Filipe e Tchalo Cristiano Brás Ntsiene 
Filipe, respectivamente.

ARTIGO 5.° 
(Cessão de quotas)

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

■ ARTIGO 6.° 
(Gerência)

l.’A gerência e representação da sociedade, em todos os 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e pas

sivamente, incumbem aos sócios Christine Ntsiene Filipe 
e Tchalo Cristiano Brás Ntsiene Filipe, que ficam desde já 
nomeados gerentes, com dispensa de caução, bastando uma 
assinatura da gerência 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 fayor, fiança, abonações ou actos seme
lhantes.

3. Os gerentes poderão delegar mesmo a pessoas estra
nhas a sociedade parte dos seus poderes de gerência, 
conferindo para o efeito o respectivo mandato.

ARTIGO 7.° ' -
(Assembleia)

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

ARTIGO 8.°
(Divisão dosl)

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per
centagem para fundos ou destinos especiais criados em 
Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor
ção das suas quotas, e em igual proporção serão suportadas 
as perdas se as houver.

ARTIGO 9.°
(Dissolução)

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

ARTIGO 10.°
(Liquidação)

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

ARTIGO 11.°
(Preferência na amortização)

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

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.



DIÁRIO DA REPÚBLlql 

artigo 13.° Único da Empresa, sob o n.° 2788-13, titular do Número J
(Balanços) Identificação Fiscal 5417239208, com o capital social J

Os anos sociais serão os civis e os balanços serão ■ Kz: 200:000,00 (duzentos mil kwanzas), integralmenterj 
dados em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar Hzado em dinheiro, dividido e representado por duas quo^í 

a 31 de Março imediato.

ARTIGO 14° 
(Omisso)

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

(15-6903-L02)

8518

UJENZI — Construção e Engenharia, Limitada

Cessão de quotas, admissão de novo sócio e alteração 
parcial do pacto social da sociedade «UJENZI—Construção 
e Engenharia, Limitada».

Certifico que, por escritura de 17 de Abril de 2015, 
lavrada com início a folhas 76, do livro de notas para escri
turas diversas n.°399, do Cartório Notarial do Guiché Único 

da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires da 
Costa, compareceram como outorgantes:

Primeiro: — Edgar Jerson Oliveira Pires Ferreira, sol- . 
teiro, maior, natural de Lisboa, Portugal, de nacionalidade 
angolana, residente habitualmente em Luanda, no Município 
de Luanda, Distrito Urbano da Ingombota, Bairro Maculusso, 
Rua Comandante Kwenha, Casa n.° 173, que outorga neste 
acto em representação da sociedade «WML International, - 
Limitada>>, com.sede em Luanda, no Município de-Luanda, 
Distrito Urbano da Ingombota, Bairro Patrice Lumumba, 
Rua João de Barros, n.° 74 e como mandatário do sócio Igor 
Ricardo de Pina Lima, divorciado, natural de Luanda, onde 
reside habitualmente, no Município de Luanda, Distrito. 
Urbano da Ingombota, Bairro Azul, Rua Comandante Dack 
Doy, Casa n.“ 101/103;

Segundo: — Celso Gabriel Maleiane, casado com Sónia 
Januário dos Santos Ferreira, sob o regime de comunhão 
de adquiridos, natural de Maputo, Moçambique, de onde é 
nacional, residente habitualmente em Luanda, no Município 
de Belas, Bairro Benfica, Travessa n.° 4, Rua 2, titular da 
Autorização de Residência n.° 0009958T02, emitido pelo 
Serviço de Migração e Estrangeiros, aos 23 de Fevereiro 
de 2015 e portador do Passaporte n.°40AA27556, emitido 
aos 25 de Janeiro de 2011;

E por eles foi dito:
, Que, os representados do primeiro outorgante, são os 
únicos e actuais sócios da sociedade comercial por quo
tas denominada «UJENZI — Construção e Engenharia, 
Limitada», com sede em Luanda, no Município de Luanda, 
Distrito da ingombota, Bairro Patrice Lumumba, Rua João 
de Barros, n.° 74, constituída por escritura datada de 23 de 
Agosto de 2013, com início a folha I, do livro de notas para 
escrituras diversas n.° 163-A, registada na Conservatória 
do Registo Comercial de Luanda, 2.a Secção do Guiché

representado por duas quod 

sendo uma quota no valor nominal de Kz: 180.000,$ 
(cento e oitenta mil kwanzas), pertencente à sócia «WAf/.i 
International, Limitada», e outra quota no valor nominal^' 
Kz: 20.000,00 (vinte mil kwanzas), pertencente ao sócU 
Igor Ricardo de Pina Lima.

Que, pela presente escritura e conforme deliberadoeJ 
Assembleia de Sócios, datada de 27 de Agosto de 20IÚ 
o primeiro outorgante no uso dos poderes à si conferidoJ 

manifesta a vontade da sua primeira representada dívidínj 
sua quota em duas, sendo uma no valor nominal de (vinttj 
mil kwanzas) que cede aò segundo outorgante, nos precisos 
termos exarados e outra no valor nominal de (cento e ses-J 
senta mil kwanzas) que reserva para si.

De igual modo, ainda no uso dos poderes à si conferido^ 
o primeiro outorgante: manifesta a vontade do seu segundos; 
representado, ceder a totalidade da sua quota pelo seuresj 
pectivo valor nominal de (vinte mil kwanzas) ao segundo| 

outorgante, nos precisos termos exarados, afastando-se deste| 
modo definitivamente da sociedade nada mais tendo delaal 

reclamar.
Que, o segundo outorgante aceita as cessões efectuadas ■■ 

a seu favor e unifica as quotas numa única no valor nominal; 

de (quarenta mil kwanzas).
Que, a sociedade prescinde do seu direito de preferência; 

e admite o segundo outorgante como sócio.
Em função dos actos praticados, altera-se a redacção dos} 

artigos 4.° e 7.° dó pacto social que passa a ser a seguinte: |

ARTIGO 4.° §
O capital social é de Kz: 200.000,00 (duzentos| 

mil kwanzas), .integralmente subscrito e realizado^ 
em dinheiro, dividido e representado por duas qufr'| 
tas, uma no valor nominal de Kz: 160.000,00 (cento J 
e sessenta mil kwanzas), pertencente à sócia «WMlt 
International Limitada», e outra no valor nominalI 
de Kz: 40.000,00 (quarenta mil kwanzas), perten-l 

cente ao sócio Celso Gabriel Maleiane.

ARTIGO 7.° r I
1. A gerência e administração da sbciedade, | 

em todos os seus actos e contratos em juízo e foraV. 
dela, activa e passivamente incumbe a Edgar Joàot 
Pires Ferreira e ao sócio Celso Gabriel Maleiane l 
que desde já ficam nomeados gerentes, com a dis-1 

pensa de caução, sendo, necessário as assinaturas | 
conjuntas dos mesmos para obrigar validamente H 
sociedade.

2. Os gerentes nomeados poderão delegar enu 
pessoa estranha à sociedade parte dos seus pode I 
res de gerência, conferido para o efeito o respectivo l 

mandató. i
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Declaram ainda os mesmos que mantêm-se firmes e tal social de Kz: 285.000,00 (duzentos e oitenta e cinco mil
válidas as demais disposições do pacto, não alteradas pela kwanzas), integralmente realizado em dinheiro, dividido e .
presente escritura. ' representado por duas quotas, Sendo uma no valor nominal

Assim o disseram e outorgaram. de Kz: 228.000,00 (duzentos e vinte, e oito mil kwanzas),
Está conforme. pertencente à sócia «Kikos Capital, S.A.», e outra no valor
Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, em nominal de Kz: 57.000,00 (cinquenta e sete mil kwanzas), 

Luanda, aos 24 de Abril de 2015. — O ajudante, ilegível. pertencente à sócia «Research Consulting, Limitada».
(15-6905-L02)

Positive Value, Limitada

Cessão de quota, admissão de novo sócio e alteração par-' 
ciai do pacto social da sociedade «Positive Value, Limitada».

Certifico que, por escritura de 21 de Abril de 2015, 
lavrada com início a folhas 40, do livro de notas para escritu- 

, ras diversas n.°400, do Cartório Notarial do Guiché Único da 
Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires da Costa, 
perante mim, Ireneu Jacob Matamba Miguel, Licenciado em 
Direito, Notário de 3.a Classe no referido Cartório, compare
ceu como outorgante.

António Hélder da Silva Cardoso, solteiro, maior, 
natural do Rangel, Província de Luanda, residente habi
tualmente em Luanda, no Município de Belas, Bairro 
Talatona, Avenida do Talatona, n.° 3, que outorga neste 
acto em representação das sócias «Kikos Capital, S. A.», 
NIF 5417274534, com sede em Luanda, no Município de 
Luanda, Distrito. Urbano da Ingombota, Bairro do Cruzeiro, 
Rua Marechal Brós Tito, n.° 35, 6.° andar, matriculada na 
Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 2.a Secção 
Guiché Único da Empresa sob o n.° 1106-14 e Research 

Consulting, Limitada», NIF 5417222607, com sede em 
Luandarno Município de Luanda, Distrito Urbano e Bairro 
da Ingombota, Rua Marechal Brós Tito, n.° 35, 6.° andar 
C, matriculada na Conservatória do Registo Comercial 
de Luanda, 2.a Secção Guiché Único da Empresa sob 

o n.°,2414-13 e da sociedade «START UP ANGOLA — 
Incubadora de Empresas, Limitada», NIF 5417232777, 
com sede em Luanda, no Município de Luanda, Bairro 
Cruzeiro, Rua Marechal Brós Tito, Casa n.° 35, 6.° andar, 
C, matriculada na Conservatória do Registo Comercial 
de Luanda, 2.a Secção Guiché Único da Empresa sob o 

n.°22!4-13;
E por ele foi dito:
Que, as suas duas primeiras representadas são, no 

momento, as únicas sócias da sociedade comercial por quotas 
denominada «Positive Value, Limitada», NIF 5417273821, 
com sede em Luanda, no Município de Luanda, Distrito 
Urbano e Bairrp da Ingombota, Rua Engrácia Fragoso, n.° 61, 
Edifício Kalunga Atrium, l.° andar, Sala 103, constituída 
por escritura pública datada de 28 de Maio de 2014, lavrada 
com início a folha n.° 39, do livro de notas para escrituras 
diversas n.° 356, deste Cartório Notarial, matriculada na 
Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 2.a Secção 
Guiché Único da Empresa sob o n.° 1869-14, com o capi-

Que, . nos termos previamente deliberados em 
Assembleia Universal de Sócios e no uso dos poderes que 
lhe foram conferidos, cede a totalidade da quota da sócia 
e súa representada «Research Consulting, Limitada», pelo 
seu respectivo valor nominal de Kz: 57.1)00,00 (cinquenta e 
sete mil kwanzas), à sociedade e sua representada «START 
UP ANGOLA— Incubadora de Empresas, Limitada», valor 
esse já recebido pela cedente e que aqui lhe dá a respectiva 
quitação, apartando-se assim da sociedade, nada mais tendo . 
dela a reclamar;

Que, no uso dos poderes que lhe foram conferidos aceita, 
a referida cessão nos precisos termos exarados;

Que a sócia e sua primeira representada «Kikos Capital,
S.A.» não pretende exercer o seu direito de preferência nem 
tampouco a sociedade sob epígrafe, pelo-que a cessioná- 
ria («START UP ANGOLA — Incubadora de Emprésas, 
Limitada») é admitida na sociedade como nova sócia;

. Que em função dos actos praticados altera-se o artigo 4.° 
do pacto social, que passa a ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 4;°

O capitai social é de Kz: 285.000,00 (duzen
tos e oitenta e cinco mil kwanzas), integralmente 
realizado em dinheiro, dividido e representado 
por duas quotas, sendo.uma ho valor nominal de 
Kz: 228.000,00 (duzentos e vinte.e oito mil kwan
zas), pertencente à sócia «Kikos Capital, S. A.», e outra 
no valor nominal de Kz: 57.000,00 (cinquenta e 
sete mil kwanzas), pertencente à sócia «START 
UP ANGOLA — Incubadora de Empresas, 
Limitada».

. Assim o disse e outorgou.
Está conforme.
Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, em 

Luanda, 23 de Abril de 2015. — O ajudante, ilegiveL • 
(15-6873-L02)

YARA BARBANTE — Prestação de Serviços
(SU), Limitada

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

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre
sentada sob o n.° 38, do livro-diário de 24 de Abril do 
corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.
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Certifico que Yara da Conceição Barbante, solteira, 

maior, natural do Lubango, Província da Huíla, residente 
habítualmente na Huíla, no Município do Lubango, Bairro 

14 de Abril, casa s/n.°, constituiu uma sociedade unipessoal 

por quotas denominada «YARA BARBANTE — Prestação 

de Serviços (SU), Limitada», com sede em Luanda, no 

Município de Belas, Quarteirão Quedas de Kalandula, 

Edifício J-9, Apartamento 12, registada sob o n.° 2.095/15, 

que se vai reger pelo disposto no documento em anexo.
Está conforme. ' '

Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 2.a Secção 
do Guiché Único da Empresa, em Luanda,, aos 24 de Abril 

de 2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
‘ YARA BARBANTE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

(SU), LIMITADA
ARTIGO l.°

(Denominação c sede)

A sociedade- adopta a denominação social de «YARA 
BARBANTE — Prestação de' Serviços (SU), Limitada», 
com sede social ha Província de Luanda, Município de Belas, 
Quarteirão Quedas de Kalandula, Edifício J-9, Apartamento 12, 
podendo transferi-la livremenle para qualquer outro local do 
território nacional, bem como abrir filiais, sucursais, agên- 

______ _________ DIÁRIO DA REPÇ'B|!;.,

representações comerciais, ensino geral, infantário, ímp0J 

ção e exportação, podendo ainda dedícar-se a qualquero^ i 
ramo do comércio ou indústria em que a'sócia-úníca decíj 

e seja permitido por lei.
ARTIGO 4.°
(Capital) !

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

integralmente realizado em dinheiro, representado por 
quota no valor nominal de Kz: 100.000,00 (cem mil kwaj 

zas), pertencente à sócia-única Yara da Conceição BarbanJ

ARTIGO 5.°
(Cessão dc quotas)

A cessão da quota implica a saída da sócia cedente oiu-: 
transformação da mesma em sociedade pluripessoal. !

ARTIGO 6.°
(Gerência)

A gerência e representação da sociedade, em todos os? 

seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passi
vamente, incumbem à sócia-única, bastando a sua assinatura 

para obrigar validamente a sociedade.
1. Fica vedado à gerente obrigar a soci.edade em actos

contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais1 

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

lhantes. . I
2. A sócia-única poderá nomear pessoa estranha a socie

dade para assumir as funções de gerência.

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 comércio geral, a 

grosso e a retalho, indústria transformadora e semi-trans- 

formada, hotelaria e turismo, restauração, prestação de 

serviços, marketing, publicidade e comunicação, acessória, 

consultoria empresarial, gestão e produção de eventos, con

sultoria, auditoria, agenciamento de viagens, geral a grosso 

e a retalho, restauração, serviços de transportes aéreo, 

marítimo e terrestres, de passageiros .ou de mercadorias, 

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

auto, venda de material de escritório e escolar, modas e con

fecções, botequim, serviços médico- hospitalares, comércio

de medicamentos e de material e equipamentos hospitalar, 

serviços de ourivesaria, indústria pasteleira e panificadora, 

exploração de parques de diversões, realização de eventos 
culturais, recreativos e desportivos, exploração mineira e 

florestal, exploração de bombas de combustíveis ou estação 
de serviço, comercialização de petróleo e seus derivados,

ARTIGO 7.° 
(Decisões)

As decisões da sócia-única de natureza igual as delibera-1 
ções da Assembleia Geral deverão, ser registadas em acta por | 

ela assinadas e mantidas em livro de atas.
ARTIGO 8.° |

(Dissolução)

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedi-1 
mento da sócia-única, continuando a sua existência comol 

sobrevivo e herdeiros ou representantes da sócia falecida ou 

interdita, devendo estes nomear um que a todos represente, i 
enquanto a quota se mantiver indivisa. |

ARTIGO 9.° I

(Liquidação)

A liquidação da sociedade far-se-á nos termos da LSC. I 
ARTIGO 10.° í

(Balanços) |

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

ARTIGO 11.° \ 1
(Omisso) l

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

(15-689M
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Grupo Terras Vivas (SU), Limitada

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

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre
sentada sob o n.° 41, do livro-diário de 24 de Abril do 
corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.

Certifico que Antunes Eanes Muandumba Calei 
Muaquesse, solteiro, maior, natural de Saurimo, Província 
da Lunda-Sul, residente habitualmente em Luanda, no 
Município de Luanda, Distrito Urbano.da Ingombota, Bairro 
Corea, Rua Dr. António A. Neto, constituiu uma sociedade 
unipessoal por quotas denominada «Grupo Terras Vivas 
(SU), Limitada», com sede em Luanda, no Município do 
Cazenga, Comuna e Bairro do Hoji-ya-Henda, Rua Ngola 
Kiluange, casa s/n.°, registada sob o n.° 2.096/15, que se vai 
reger pelo disposto no documento em anexo.

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

do Guiché Único da Empresa, em Luanda, aos 24 de Abril 

de 2015. — O aj udanté, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
GRUPO TERRAS VIVAS (SU), LIMITADA 

ARTIGO l.° ‘
(Denominação c sede)

A sociedade adopta a denominação social de «Grupo 
Terras Vivas (SU), Limitada», com sede social na Província 
de Luanda, Município do Cazenga, Comuna e Bairro do 
Hoji-ya-Henda, Rua Ngola Kiluange, casa s/n.°, podendo 
transferi-la livremente para qualquer outro local do territó
rio nacional, bçm 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 comércio geral, 
a grosso e a retalho, indústria transformadora e semitrans- 
formada, hotelaria e turismo, restauração, prestação de 
serviços, marketing, publicidade e comunicação, acessória, 
consultoria empresarial, gestão e produção de eventos, con
sultoria, auditoria, agenciamento de viagens, geral a grosso 
e a retalho, restauração, serviços de transportes aéreo, 
marítimo e terrestres, de passageiros ou de mercadorias, 
camionagem, transitários, despachante, reni-a-car, oficina 
auto, venda de material de escritório e escolar, modas e con
fecções, botequim, serviços médico- hospitalares, comércio 
de medicamentos e de material e equipamentos hospitalar, 

serviços de ourivesaria, indústria pasteleira e panificadora, 
exploração de parques de diversões, realização de eventos 
culturais, recreativos e desportivos, exploração mineira e 
florestal, exploração de bombas de combustíveis ou estação 
de serviço, comercialização de petróleo e seus derivados, 
representações comerciais, ensino geral, infantário, importa
ção e exportação, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro 
ramo do comércio ou indústria em que o sócio-único decida 
e seja permitido por lei.

ARTIGO 4.° 
(Capital)

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

ARTIGO 5.° 
(Cessão de 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 representação 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. O sócio-único poderá nomear pessoa estranha a socie

dade para assumir as funções de gerência.

ARTIGO 7.° 
(Decisões)

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

■ ele assinadas e mantidas em livro de actas.

, . ARTIGO 8.°
(Dissolução)

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedi

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

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou 

interdito, devendo estes nomear um que a todos represente, 

enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 9.°
(Liquidação)

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

ARTIGO 10.°
(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.
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ARTIGO II.9
(Omisso)

No omisso regularão as deliberações sociais, as dísposi- 
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.

(I5-6899-L02)

Aldkevin Hamburger (SU), Limitada

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

Certifico que Aldair Gaspar de Sousa e. Carvalho, sol
teiro, maior, de nacionalidade angolana, natural do Huambo, 
Província do Huambo, residente em Luanda, no Distrito 
Urbano da Ingombota, Município de Luanda, Bairro 
Ingombota, Rua Tipografia Mama Tita, n.°2, constituiu uma 
sociedade unipessoal por quotas denominada «Aldkevin 
Hamburger (SU), Limitada», registada sob o n.° 2.097/15, 
que se vai reger pelo disposto no documento em anexo.

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

Guiché Único da Empresa, em Luanda, aos 24 de Abril 

de 2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
•ALDKEVIN HAMBURGER (SU), LIMITADA

ARTIGO l.° 
' (Denominação e sede)

A sociedade adopta a denominação social de «Aldkevin 
Hamburger (SU), Limitada», com sede social na Província 
de Luanda, Município de Luanda, Distrito Urbano da 
Ingombota, Rua Topografia Mama Tita, n.° 2, Bairro da 

. Ingombota, 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, comércio geral 
a grosso e a retalho, prestação de serviços, serralharia, cai
xilharia de alumínios, agro-pecuária, indústria, hotelaria e 
turismo, informática, telecomunicações, publicidade, cons
trução 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-

luras, novas ou usadas e seus acessórios, aluguer de viatu I 

com ou sém condutor, venda e reparação de veículos au I 
móveis, concessionária de material e . peças separadas J 
transporte, fabricação de blocos e vigotas,’comercializa^] 

de combustíveis e lubrificantes, exploração de bombas^l 
combustíveis e estação de serviço, medicamentos, material 

cirúrgico, gastável e hospitalar, produtos químicos e farnia-í 
cêuticos, centro médico, clínica, perfumaria, plastificação^ 
de documentos, venda de material de escritório e escolaq 
decorações, serigrafia, impressões, salão de cabeleireiro,^ 
boutique, agência de viagens, promoção e mediação imori 
biliária, perfumaria, relações públicas, pastelaria, padaria,;! 
geladariá, panificação, representações comerciais e indus-i 

triais, venda de gás de cozinha, desporto e recreação, vídeo| 
clube, discoteca, meios industriais, realizações de activida- jj 
des culturais e desportivas, manutenção de espaços verdes, | 

segurança de bens patrimoniais, colégio, creche, educaçãoe | 
cultura, escola de condução, ensino, importação e exporta-1 
ção, saneamento básico, fabricação e venda de gelo, cyierl 
café, electricidade, podendo ainda dedicar-se a qualquer | 
outro ramo do comércio ou indústria em que os sócios acor- j 

dem e seja permitido por lei. I

ARTIGO 4.°
(Capita!) |

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas) 4 
integralmente realizado em dinheiro, representado por uma | 

quota no valor nominal de Kz: 100.000,00 (cem mil kwan- a 
zas), pertencente ao sócio-único Aldair Gaspar de Sousa ei 

Carvalho. I

ARTIGOS?
(Cessão de 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 representação 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.

2.0 sócio-único poderá nomear pessoa estranha a socie
dade para assumir as funções de gerência.

ARTIGO 7.°
(Decisões) »

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

ARTIGO 8.°' 
(Dissolução)

A sociedade não se dissolverá oor .
. , . , . .. . H ou imoedi’

mento do socio-umco, continuando a sua H
existencia com o
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sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou 
interdito, devendo estes nomear um que a todos represente, 
enquanto a quota se mantiver indivisa.

' ARTIGO 9.°
, (Liquidação)

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

ARTIGO 10.°
(Balanços) ,

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

ARTIGO 11.°
(Omisso)

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

(15-6900-L02)

( Munengaves, Limitada

Certifico que, com início a folhas 46 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:

No dia 17 de Março de 2015, pelas 9" horas, na sua 

sede social, sita em Luanda, na Rua Reverendo Agostinho 
Pedro Neto, n.° 42, rés-do-chão, Distrito Urbano da 
Ingombota, Município de Luanda, reuniu-se a Assembleia 
Geral Extraordinária da sociedade por quotas denominada 
«Munengaves, Limitada», matriculada na Conservatória do 
Registo Comercial de Luanda, sob o n.° 2.693/14, com o 
capital social de Kz: 500.000,00.

Estiveram presentes as sócias «Frango D’Chefe Sociedade 
Avícola e Industrial da Munenga, Limitada», represen
tada pèla Yolanda Marina Ysaac Carneiro, na qualidade de 

mandatária, e «Empreendimentos Mffinance, Limitada», 
representada por Jorge de Almeida Marques, igualmente na 
qualidade de mandatário,- estando assim representada a tota
lidade do capital social que corresponde a Kz: 500.000,00 
(quinhentos mil kwanzas).

Esteve, também presente Daniel Wassucò Calambo, 
Notário deste Cartório que foi especialmente convocado 
para ó efeito, a pedido das sócias. • >

Presidiu à Mesa da Assembleia Geral, o representante da 
sócia «Frango D’Chefe Sociedade Avícola e Industrial da 
Munenga, Limitada».

Mostrando-se representada a totalidade do capital social 
e a disponibilidade para reunir-se em Assembleia Geral 
Universal, nos termos do artigo 57.° da Lei das Sociedades 
Comerciais, foi aberta a sessão com a seguinte Ordem de 
Trabalhos:

Ponto Único: — Deliberar sobre a alteração da forma de • 

obrigar a sociedade.

Entrando na análise e discussão do ponto único da ordem 
de trabalhos, a sociedade deliberou e aprovou por una
nimidade a alteração dos artigos 9.° e 10.° do estatuto da 
sociedade, reíativamente à gerência e à forma de vinculação 
da sociedade. Em consequência, os referidos artigos passam 
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 9.°
(Gerência)

1. A gerência é exercida por dois membros, sem 
caução, com ou sem remuneração, de acordo com a 
deliberação da Assembleia Geral.

ARTIGO 10.°
(Forma de obrigar)

A sociedade obriga-se validamente do seguinte 
modo:

a) Com a assinatura conjunta dos dois geren
tes;

b) Com a assinatura conjunta de um gerente 
e um procurador;

c) Com a assinatura conjunta de dois procu
radores.

Nada mais havendo a tratar, foi a Assembleia declarada 
encerrada e da reunião se lavrou a presente acta, que foi lida 
e aprovada e vai ser assinada por todos os presentes.

Os outorgantes: ilegível.
O notário, ilegível.
Está conforme.
É certidão que fiz extrair e vai conforme o original.

Cartório Notarial da Loja dos Registos do Kilamba Kiaxi, 
em Luanda, aos 17 de Março de 2015. — A 2.a Ajudante, 
ilegível. (15-5752-L01)

Fazenda Agro-Pecuária Pedagógica Lungezi, Limitada

Certifico que, por escritura de 21 de Abril de 2015, 
lavrada com início a folhas 44, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 400, do Cartório Notarial do Guiché Único 

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

Primeiro: — Nzengo Gamble Gracia, solteiro, maior, 
natural de Mbanza Congo, Província do Zaire, onde reside 
habitualmente, no Município de Mbanza Congo, Bairro 
Sagrada Esperança, casa s/n.°, Zona 5;

Segundo: — Francisco José da Cruz, casado com Graça 
Agostinho da Cruz, sob o regime de comunhão de adquiri
dos, natural de Calandula, Província de Malanje, residente 
habitualmente em Luanda, no Distrito Urbano da Maianga, 
Bairro Maianga, Rua Comandante Stona, Casa n.° 173, Zona 5;

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

Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, em 

Luanda, aos 22 de Abril de 2015. — O auxiliar, ilegiveL
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ESTATUTO DA SOCIEDADE sivamente, incumbe ao sócio Nzengo Gambíé Gracia J

FAZENDA AGRO — PECUÁRIA PEDAGÓGICA fica desde já nomeado gerente, com dispensa de cauj

LUNGEZI, LIMITADA bastando a assinatura do gerente para obrigar validamçJ

ARTIGO!.0 a sociedade. h

A sociedade adopta o tipo de sociedade por quotas e a 
denominação «Fazenda Agro-Pecuária Pedagógica Lungezi, 
Limitada», com sede social na Província do Zaire, Município 
de M’Banza Congo, Bairro Sagrada Esperança, casa s/n.°, 
Zona 5, podendo transferi-la livremente para qualquer outro „
local do território nacional, bem como abrir filiais, sucur- . . ARTIGO 7.
sais, agências ou outras formas de representação dentro e . As Assembleias Gerais serão convocadas por simpl^ 

fora do País.

2. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actç' 

e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade^'; 
como, letras de favor, fiança, abonações ou actos/senJ 

lhantes. * c

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 presente escritura.

ARTIGO. 3.°

A sociedade tem como objecto social agro-pecuária peda

gógica, prestação de serviços, hotelaria e turismo, comércio 

a grosso e a retalho, indústria, pescas, serviços infonnáticos 

e de telecomunicações, construção civil e obras públicas, 

fiscalização de obras, saneamento básico, compra e venda 

de móveis, modas e confecções, transportes marítimo, aéreo 

e terrestres de passageiros ou de mercadorias, transitários, 

oficina auto, assistência técnica, comercialização de petró
leo e lubrificantes, exploração de bombas cie combustíveis, 

-serviços de farmácia e médico-hospitalares, agência de via

gens, promoção e mediação imobiliária, relações públicas, 

indústria pasteleira e panificadora, exploração de parques 

de diversões, realização de espetáculos culturais, recreati

vos e desportivos, exploração mineira e florestal estação de 

serviços, representações comerciais, serviços de serralha

ria, carpintaria, venda de alumínio e sua utilização, cultura e 

ensino geral, segurança de bens patrimoniais, importação e 

exportação, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo 

do comércio ou indústria em que os sócios acordem e seja 

permitido por lei.
ARTIGO 4.°

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), 
integralmente realizado em dinheiro, dividido e representado 
por duas quotas iguais no valor nominal de Kz: 50.000,00 
(cinquenta mil kwanzas) cada uma, pertencentes aos sócios 
Nzengo Gamble Gracia e Francisco José da Cruz, respecti
vamente. ,

cartas registadas, dirigidas aos sócios com pelo menos trinu;; 
dias de antecedência, isto quando a lei não prescreva formai 

lidades especiais de comunicação. Se qualquer dos sóciojí. 
estiver ausente da sede social a comunicação deverá serfeid 

com tempo suficiente para que possa comparecer.

• " ARTIGO 8.°

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a perca | 
tagefn para reserva legal, para fundos,ou destinos especiaisà 
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 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 ea 

liquidação e partilha realizar-se-ão, como acordarem.

ARTIGO 11.° •

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

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 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 sé 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 pas- O5-67I5-U®

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, das Sociedades 
Comerciais, e demais legislação aplicável.
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JÚNIOR —Comercial e Industrial, Limitada

Certifico que, por escritura de 21 de Abril de 2015, 
lavrada com início a folhas 95 do livro de notas para escri
turas diversas n.° 261-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: — Ndonga Mfuwa, solteiro, màior, natural 
do Cuimba, Província do Zaire, residente habitualmente em 
Luanda, no Distrito Urbano da Maianga, Bairro Cassequel, 
Rua 19, Casa n.° 3;

Segundo: — Ndonga Tambwe, solteiro, maior’ natural 
do Cuimba, Província do Zaire, residente habitualmente em 
Luanda, no Distrito Urbano da Maianga, Bairro Cassequel, 
Rua 5, casa s/n.°;

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

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

Luanda, 22 de Abril de 2015. — A ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
JÚNIOR COMERCIAL E INDUSTRIAL, LIMITADA

ARTIGO I.°
, (Denominação c sede)

A sociedade adopta a denominação de «JÚNIOR — 
Comercial e Industrial, Limitada», com sede social na 
Província de Luanda, no Município de Luanda, Bairro Golf I, 
Rua n.° 2, Casa n.° 18, podendo transferi-la livremente para 
qualquer outro local do território nacional, bem como abrir 
filiais, sucursais, agências ou outras formas de representação 
dentro e fora do País.'

ARTIGO 2.°
(Duração)

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

ARTIGO 3.° 
s (Objecto)

A sociedade tem como objecto social a assessoria, 
consultoria e prestação de serviços nas seguintes áreas: edu
cação (ensino profissional e regular, pré-escolar, primário, 
médio e superior), hotelaria, turismo e similares, a produção 
áudio visual, editorial e gráfica, tecnologias de informação e 
de comunicação, saúde, habitação, construção civil e obras 
públicas, produção industrial e agro-pecuária, 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: 200.000,00 (duzentos mil 
kwanza), integral mente realizado em dinheiro, dividido 

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

nominal de Kz: 190.000,00 (cento e noventa mil kwanzas), 
pertencente ao sócio Ndonga Mfuwa e outra quota no valor 
nominal de Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas), pertencente ao 
sócio Ndonga Tambwe, respectivamente.

. ARTIGÓ5.0
(Cessão de quotas)

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

ARTIGO 6.°
(Gerência)

A gerência e administração da sociedade, em todos os 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passiva
mente, incumbem ao sócio Ndonga Mfuwa, que fica desde 
já nomeado gerente, com dispensa de caução, 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-gerente poderá delegar mesmo a pessoas 
estranhas a sociedade parte dos seus poderes de gerência, 
conferindo para o efeito o respectivo mandato.

ARTIGO 7.° 
(Assembleia)

As Assembleias Gerais serão convocadas por simples 
cartas registadas, dirigidas aos sócios com pelo menos trinta 
(30) dias de antecedência, isto quando a lei não prescreva 

formalidades especiais de comunicação. Se qualquer dos 
sócios estiver ausente da sede social a comunicação deverá 
ser feita com tempo suficiente para que possa comparecer.

ARTIGO 8.°
(Divisão dos lucros)

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per
centagem para fundos ou destinos especiais criados em 
Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor
ção das suas quotas, e em igual proporção serão suportadas 
as perdas se as houver.

ARTIGO 9.°
(Dissolução)

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento 
de qualquer dos sócios, continuando a sua existência com 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 l0_°
(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
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licitado em bloco com obrigação do pagamento do passivo 
e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em igual

dade de condições.
ARTIGO II?

(Preferência na amortização)

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

ARTIGO 12?
(Foro competente)

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

ARTIGO 13? 
(Balanços)

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

ARTIGO 14? 
(Omisso)

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

prática do presente acto, conforme os documentos 
final menciono;

Encontrando-se devidamente representado o canJ 
social da sociedade, foi únanimemente acordado prosse^ 
com a presente Assembleia Geral extraordinária com J 

pensa das formalidades de convocação prévia, legalm^j 
exigidas para a sua convocação, nos termos do artigo^ 
da Lei das Sociedades Comerciais, para deliberar sobre 
seguinte ordem de trabalhos:

Ponto 1: Nomeação de gerentes e alteração da forma^ 

vincular a sociedade:
Ponto 2: Alteração da sede social; j
Ponto 3: Alteração dos artigos 1.° e 4.Q do pacto social;: 
Relativamente ao primeiro ponto agendado, os sóctó 

deliberam que n.° 1 artigo 4.° do pacto social: A GerênciaÇ, 
Administração da Sociedade, em todos os seus actos ec^ 

tratos, em juízo e fora dele, activa e passivamente, incumbi 
ao(s) sócio(s) ou não sócio(s) eleito(s) em AssembleiaGerá] 
convocada para o efeito, bastando a(s) sua(s) assinaturafá 

para obrigar validamente a sociedade; |
1. O(s) gerente(s) poderá delegar mesmo em pessod 

estranha à sociedade todos ou parte dos seus poderes ii 

gerência, conferindo para o efeito, o respectivo manda-to. |
2. Fica vedado ao(s) gerente(s) obrigar a sociedade ení 

(15-6716-L02) actos e contratos estranhos aos negócios sociais da sow.;

.......... dade, tais como, letras de favor, fiança, abonações ou acloL 
semelhantes; I

Deliberam os sócios nomear como gerentes os sóciffij 
Edgar de Jesus Costa Gaspar e Diogo Maria da Sik 

Ferreira, vinculando a sòciedade com as suas assinaturs| 

conjuntas tal como Consta no n.° 1 do artigo 4.° do pacwu 

social, supra-referido; i

Ponto 2: Mudança da sede; |
Que, os sócios decidem mudar a sede da sociedade, & > 

Município de Luanda, Distrito Urbano da Ingombota, Bainoj 

Ingombota, Rua José Pedro Tuca, Casa n.° 22/23, para\; 

Município de Belas, Urbanização Nova Vida, Rua 3, 
n.°257; ' I

Ponto 3. Que, em resultado dos actos praticados, allq 

ram-se os artigos l.° e 4.° do pacto social, qué passam a W 
as seguintes novas redacções:

ARTIGO L° ' •

A sociedade denomina:se «Legad, Limitada*  
e a sua duração é por tempo indeterminado, cofr|,. 
tando-se o início da sua actividade, para todos $ 
efeitos legais, a partir da data da celebração da | 
sente escritura.

A sociedade tem a sua sede social no Municip^ 
. de Belas, Urbanização Nova Vida, Rua 3 W 

n.° 257, podendo por deliberação da gerênci^ 
mudar o local da sua sede, abrir sucursais, agência 
delegações ou outras formas de representação et^ 
todo território nacional.

Legad, Limitada

Acta Notarial n.° 13 da Sociedade «Legad, Limitada».
No dia 8 de Abril de 2015, em Luanda e .no Cartório 

Notarial do Guiché Único da Empresa, a cargo do Notário, 

Lúcio Alberto Pires da Costa, perante mim, José Gregório 
Gonçalves, Licenciado em Direito, Notário de 3.a Classe do 
referido Cartório, reuniram em Assembleia Geral Ordinária 
os sócios da sociedade «Legad, Limitada», com sede em 
Luanda, no Município de Luanda, Distrito Urbano da 
Ingombota, Bairro Ingombota, Rua José Pedro Tuca, Casa 
n.° 22/23, titular de Identificação n.° 5417040070, matri
culada na Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 
2.a Secção, Guiché Único, sob o' n.° 2.099-08/081029, 

adiante designada por sociedade com o capital social de 
Kz: 500.000,00 (quinhentos mil kwanzas), integralmente 
realizado em dinheiro, dividido e representado por duas 
quotas iguais no valor nominal de Kz: 250.000,00 (duzen
tos e cinquenta mil kwanzas), cada uma, pertencentes aos 
sócios Edgar de Jesus Costa Gaspar e Diogo Maria da Silva 
Ferreira;

Estiveram presentes os sócios Edgar de Jesus Costa 
Gaspar e Diogo Maria da Silva Ferreira, representando a 
totalidade do capital social, e presidiu aMesa da. Assembleia 
o sócio Edgar de Jesus Costa Gaspar,

Verifiquei a identidade dos presentes pelos mencionados 
documentos de identificação, bem como certifico a qua
lidade em que outorgam e a suficiência de poderes para a
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ARTIGO 4.°
(Pacto social)

1. A Gerência e Administração da Sociedade, 
em todos os seus actos e contratos, em, juízo e 
fora dele, activa e passivamente, incumbe ao(s) 
sócio(s) ou não sócios) eleito(s) em Assembleia 
Geral, convocada para o efeito, bastando a(s) sua(s) 
assinatura(s) para obrigar validamente a sociedade.

1. O(s) gerente(s) poderá delegar mesmo em 
pessoa estranha à sociedade todos ou parte dos seus 
poderes de gerência, conferindo para o efeito, o res
pectivo mandato.

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

E nada mais havendo a tratar, foi a Assembleia declarada 
encerrada, pelas 9 hòras, da qual se lavrou a presente acta 
notarial, que reproduz fielmente o sentido das deliberações 
tomadas pelos sócios, e que, depois de lida, vai ser assinada 
por todos os presentes e por mim que a lavrou.

Instruem este acto:
a) Certidão do Registo Comercial da supra mencio

nada sociedade;
b) Estatutos da sociedade.

Aos outorgantes e na presença dos mesmos fiz em voz 
alta a leitura deste instrumento e a explicação do seu con
teúdo.

O Notário de 3.a Classe, ilegível.
(15-6926-L02)

ATELIER ETONA— Prestação de Serviços 
(SU), Limitada

Bárbara Celeste Ferreira Gamboa, Conservadora 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.°38 do livro-diário de 27 de Abril do corrente 

ano, à qual fica arquivada nesta Conservatória:
António Tomás Ana, casado com Maria Deolinda Lomba 

Tomás, sob ,o regime de comunhão de Adquiridos, natu

ral do soyo, Provinda do Zaire, residente habitualmente 
em- Luanda, Município de Luanda, Distrito Urbano da 

Ingombota, Ilha do Cabo, Zona I, constituiu uma sociedade 

unipessoal por quotas denominada, «ATELIER ETONA — 

Prestação de Serviços (SU), Limitada», registada sob 

o n.° 2.120/15, que se vai reger pelo disposto nó documento 

em anexo.

Está conforme:
Conservatória do Registo Comerciai de Luanda, 2?' Secção 

do Guiché Único da Empresa, Luanda, 27 de Abril de 2015. — 

O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
. ATELIER ETONA — PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

(SU), LIMITADA

ARTIGO 1° -
(Denominação e sede)

A sociedade adopta a denominação social de «ATELIER 
ETONA — Prestação de Serviços (SU), Limitada», com 
sede social na Província de Luanda, Município de Luanda, 
Distrito Urbano da Ingombota, Rua Massano Amorim, n.° 62, 
Bairro da Chicala I, podendo transferi-la livremente para 
qualquer outro local do território nacional, bem como abrir 
filiais, sucursais, agências ou outras formas de representação 
dentro e fora do País.

ARTIGO 2.°
(Duração)

A sua duração é por tempo 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 comércio, pres
tação de serviços, pintura,'escultura, comercialização de 
peças de arte, exposição e promoção de eventos'culturais, 
exploração mineira e florestal, turismo, ensino de formação 
superior e profissional, e investigação cientifica, representa
ções comerciais, marketing e publiciadade, podendo ainda 
dedicar-se a qualquer outro ramo do comércio ou indústria 
em que o sócio-único decida e seja permitido por lei.

ARTIGO 4.°
(Capital)

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

zas), integralmente realizado em dinheiro, representado 
por uma (1) quota no valor nominal de Kz: 100.000,00 
(cem mil kwanzas), pertencente ao sócio-único, António 

Tomás Ana.

ARTIGO 5.°
(Cessão de 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 representação da sociedade, em todos os 

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

vámente, 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- 

dàde para assumir as funções de gerência.
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artigo 7.° com sede social na Província de Luanda, Municípiodefi
(Decisões) Bairro Vila Flor, casa sem número, Rua Boa Esper

As decisões do sócio-único de natureza igual as delibera- podendo transferi-la livremente para qualquer outro lOc | •’
. ções da Assembleia Geral deverão ser registadas em actapor terrjtório nacional, bem como abrir filiais sucursais

ele assinadas e mantidas em livro de actas. ' cjas QU ou(ras fomas de represen(ação den’tro e fofa

ART1GO2.0
(Dissolução) |

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedi- . , A sua duração é por tempo indeterminado, contand^J 
mento do sócio único, continuando a sua existência com o ‘ 'n,c'° ^a sua act*v'díide, para todos os efeitos legais, a 
sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou . ^aía 4o seu registo.

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

ARTIGO 9.°
(Liquidação)

A liquidação da sociedade far-se-á nos termos da LSC.
ARTIGO 10.°
(Balanços)

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

ARTIGO 11.°
(Omisso)

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

(15-6928-L02)

ARTIGO 3.°

A sociedade tem como objecto social a indústria, agJ 
-pecuária, construção civil e obras públicas,. consultoJ 

de gestão, »auditoria, agenciamento, comércio a grosso q 

a retalho, prestação de serviços, confecção de vestuário
8 

uniformes, transportação pública e privada de pessoasq 
mercadorias, rent-a-car, fornecimento de materiais eprotol 

tos variados, mediação, prestação de serviço de pastelariri 
cafetaria, gráfica e designer decoração e eventos, restaura-f 

ção, culinária, prestação de serviços de assistência técniaj 

e de informática, marketing, gestão de projectos, gestão 

imobiliários, compra e venda de viaturas novas e usadas,; 

serviços de cabeleireiro, serviço de boutique, telecomu-^ 

nicação, serviços em cyber café, equipamentos hoteleiro^ 

organização de festa e eventos, fiscalização, pescas, aviculj 

tura, venda em talho e peixaria, comercialização de materiÉ| 

hospitalares, charcutaria, serviços gourrhet, comércio àí 

bebidas, prestação de serviços de desinfestação, serviçosM 

panificação e pastelaria, agricultura e exploração florestal) 

floricultura, jardinagem, prestação de serviços na área 
hotelaria, turismo e de viagens, venda de material escotes 

e de escritório, venda de peças e acessórios para viaturas,; 
agente cultural e organização de eventos, ges.tão de siste-l 

mas de tratamentos de águas, tratamento *de  águas residuais i 
industriais, comercialização de combustíveis e lubrificantes,! 

tratamento e bio-remediação de solos, purificação de água 1 

para o consumo, jardinagem, relações públicas e marketing

SOGEPRI — Sociedade Gestora de Projectos

e Investimentos, Limitada

Certifico que, por escritura de 22 de Abril de 2015,' 
lavrada com início a folhas 97, do livro de notas para escritu
ras diversas n.° 22, do Cartório Notarial do Guiché Único da 
Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires da Costa, 
Licenciado em Direito, foi constituída entre:

Primeiro: — Muendo Benvindo David, solteiro, maior, 
natural da Ingombota, Província de Luanda, residente em 
Luanda, Município de Luanda, Distrito Urbano do Kilarnba 
Kiaxi, Bairro Palanca, casa sem número, Rua J, Zona 12;

Segundo: — Manuel Domingos Bunga, casado, com
Joaquina Isabel Rufino Bunga, sob o regime de comu
nhão de adquiridos, natural do Kilarnba Kiaxi, Província de podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo do coméf-| 
Luanda, residente em Luanda, Município de Viana, Bairro “
Vila Flor, casa sem número, Via Expressa;

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

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

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

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

por lei. ’ ‘ .

ARTIGO 4.° i .

O capital social é de Kz; 100.000,00 (cem mil kwanzas) | 
integralmenté realizado em dinheiro, dividido e representado V 

por 2 (duas) quotas iguais no valor nominal de Kz: 50.000,® l 
(cinquenta mil kwanzas) cada uma, pertencentes aos sócios 
Muendo Benvindo David e Manuel Domingos Bunga, 

pectivamente. x t
ARTIGO 5.° - |

A cessão de quotas a estranhos fica dependente do conA ’ 
sentimento da sociedade, à qual é sempre reservado o direito\ 
de preferência, deferido aos sócios se a sociedade dele não\ 

quiser fazer uso. ?

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
SOGEPRI - SOCIEDADE GESTORA DE PROJECTOS 

E INVESTIMENTOS, LIMITADA
ARTIGO l.°

A sociedade adopta a denominação de «SOGEPRI — 
Sociedade Gestora de Projectos e Investimentos, Limitada»,
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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, será exercida pelos sócios, Muendo Benvindo David 
e Manuel Domingos Bunga que desde já ficam nomeados 
gerentes, com dispensa de caução, bastando a assinatura dos 
dois gerentes, para obrigar validamente a sociedade.

2. O sócio-gerente poderá delegar em pessoa estranha 
à sociedade parte dos seus poderes de gerência, conferindo 
para o efeito, o respectivo mandato.

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

ARTIGO 7.°

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

ARTIGO 8.°

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per
centagem para fundos ou destinos especiais criados em 
Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor
ção das suas quotas, e em igual proporção serão suportadas 
as perdas se as houver.

ARTIGO 9.°

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento 

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

ou interdito, devendo estes nomear um que a todos repre

sente, enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 10.°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos 

demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários e 

a liquidação e partilha realizar-se-ão 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.

ARTIGO II.0 .

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

ARTIGO 12.°

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

ARTIGO 13.®

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

(15-7567-L15)

Conservatória do Registo Comerciai do SIAC — Zango

CERTIDÃO

Ana Antónia Agostinho Sebastião Van-Dúnem, Licenciada 
em Direito, Conservadora-Adjunta da Conservatória do 
Registo Comercial do SIAC—Zango.

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apresen
tada sob o n.° 2, do livro-diário de 7 de Janeiro do corrente 
ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.

Certifico que, sob o n.° 350, a folhas 177 do livro B-l, se 
acha matriculado o comerciante em nome individual Helder 
Garrincha Martins, solteiro, maior, residente em Luanda, 
no Distrito Urbano do Rangel, Rua da Brigada, casa sem 
número, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade de 
restaurantes com lugares ao balcão (snack-bares), prestação 
de serviços, tem escritório e estabelecimento denominados 
«H. G. M — Comercial», situados em Luanda, Município de 
Viana, Bairro Zango III, Quarteirão 5, Casa n.° 69.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda, SIAC 
— Zango, 7 de Janeiro de 2014. — A conservadora-adjunta, 
ilegível. (14-18189-L03)

Conservatória do Registo Comercial do SIAC — Zango

CERTIDÃO

Ana Antónia Agostinho Sebastião Van-Dúnem, Licenciada 

em Direito, Conservadora-Adjunta, da Conservatória do 

Registo Comercial do SIAC — Zango.
Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre

sentada sob o n.° 2, do livro-diário de 16 de Abril do corrente 
ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.

Certifico que, sob o n.° 653, a folha 337, do livro B-1, se 
acha matriculado o comerciante em nome individual Santos 

Litp Fernando, solteiro, maior, residente no Município de 

Viana, Bairro K.m 12, Casa n.° 15, que usa a firma o seu 

nome, exerce a actividade de comércio a retalho de produtos 
farmacêuticos, cosméticos e de higiene, tem escritório e esta

belecimento denominado «SANTOS LITO FERNANDO
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— Farmácia», situado no Município de Viana, Bairro situado em Luanda, Município de Viana, Rua n.° B-l, ca^ 
Zango 3, Casa n.° 365. ‘ s/n.°, Quarteirão n.° 10, junto a Padaria Nice, Bita Vacaria, j

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois Por ser verdade se passa a presente certidão, que depoj$ j 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda, SIAC

— Zango, 16 de Abril de 2015. —A conservadora-adjunta, 
ilegível. (I5-7443-L08)

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda, SlACt 

— Zango, 30 de Abril de 2015. — A conservadora-adjunta,ji 
ilegível. (15-8O25-L08) j

Conservatória do Registo Comercial do SIAC — Zango

CERTIDÃO

Conservatória do Registo Comercial do SIAC — Zango

CERTIDÃO

Ana Amónia Agostinho Sebastião Van - Dúnem, Licen

ciada em Direito, Conservadora-Adjunta, da Conservatória 

do Registo Comercial do SIAC — Zango.

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição 

Apresentada sob o n.° 2 do livro-diário de 14 de Maio do 

corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.

Certifico que, sob o n.° 663, a folhas 342, do livro B- 1, 

se acha matriculado o comerciante em nome individual 

«Leonardo Guilherme João José», casado, residente em 

Luanda, Bairro Zangò 2, Casa n.° H O 2 D-D, que usa a 

firma o seu nome, exerce a actividade de construção geral de 

edifícios, tem escritório e estabelecimento denominado «L.

G. J. J. — Construções e Obras Públicas», situado no domi

cílio do comerciante. ‘

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda, SIAC 

—Zango, 14 de Maio de 2015. -— A conservadora-adjunta, 

ilegível. . (15-8028-L08)

Ana Antónia Agostinho Sebastião Van-Dúnem, Licenciada ■ 

em Direito, Conservadora-Adjunta, da Conservatória do 

Registo Comercial do SIAC — Zango.
Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre- j 

sentada sob o n.° 2, do livro-diário de 11 de Maio do corrente; 

ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.
Certifico que, sob o n.° 661, a folhas 341, do livro B-l, 

se acha matriculado a comerciante em nome individual, | 

Judith Manuel Neto, solteira, maior, residente em Luanda | 

no Bairro Miramar, Rua Engènheiro Armindo de Andrade, í 

Distrito Urbano da Ingombota, que usa a firma o seu nome, | 

exerce a actividade de prestação de serviços, tem escrito-1 

rio e estabelecimento denominado «JUDITH MANUEL | 

NETO — Consultoria», situado em Luanda, no Bairro 11 de | 

Novembro,-Camama, Casa n.° 43, Zona 3.
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois j 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda, SIAC 

— Zango, 11 de Maio de 2015. — A conservadora-Adjunta, 

ilegiveL. (15-8O26-L08)

Conservatória do Registo Comercial do SIAC — Zango

' CERTIDÃO

Ana Antónia Agostinho Sebastião Van-Dúnem, Licenciada 

em Direito, Conservadora-Adjunta, da Conservatória do 

Registo Comercial do SIAC — Zango.

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre

sentada sob o n.° 6 do livro-diário de 30 de Abril do corrente 
ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória. '

Certifico que, sob o n.° 660, a folhas 340 verso, do livro B-1, 

se acha matriculado o comerciante em nome individual 

Baptista António dos Santos, solteiro, maior, residente em 

Luandano, Km 14, Casa n.° 12-B, Município de Viana, que 

usa a firma o seu nome, exerce a atividade de fabricação de 

obras de carpintaria para a construção, manutenção e repa

ração de veículos automóveis, construção geral de edifícios, 

tem escritório e estabelecimento denominado «BAPTISTA 
ANTÓNIO DOS SANTOS — Prestação de Serviços»,

Conservatória do Registo Comercial do SIAC — Zango j

■ CERTIDÃO I

Ana Antónia Agostinho Sebastião Van-Dúnem, Licenciada | 
em Direito, Conservadora-Adjunta da Conservatória do | 

Registo Comercial do SIAC — Zango. |

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição | 

Apresentada sob o n.° 2, do livro-diário de 21 de Setembro | 
do corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória. |

Certifico que, sob o n.° 308, a folhas 155, verso, do livro B-l, I 
se acha matriculado o comerciante em nome individual | 

Nicolau António, solteiro, maior, residente em Luanda, no l 

Município de Viana, Bairro Luanda Sul, casa s/n.°, que usa a l 
firma o seu nome, exerce a actividade de comércio a retalho | 

em estabelecimentos n.e., sem predominância de produtos í 

alimentares, bebidas ou tabaco, tem escritório e estabeleci' 
mentp denominado «NICOLAU ANTÓNIO — Comércio
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a Retalho» situado em Luanda, Bairro Viana, casa s/n.°, 
Município de Viana.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda, SI AC. 
— Zango, 21 de Setembro de 2013. — A conservádora- 
-adjunta, ilegível, .. (15-8029-L08)

Conservatória do Registo Comercial de Luanda

CERTIDÃO

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 0018.141112;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Simão Mateus 
Nvulu, com o NIF 2402398450, registada sob o 
n.° 2014.10707;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) >
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Simão Mateus Nvulu;
Identificação Fiscal: 2402398450;
AP. 15/2014-11-12 Matrícula
Simão Mateus Nvulu, solteiro, maior, residente em Luanda, 

Bairro Tal@kHady, Casa n.° 55, Município do Cazenga.
Data: 3 de Novembro de 2014.
Nacionalidade: angolana.
Ramo de actividade: comércio a retalho em estabeleci

mentos.
Estabelecimento: «Mvuluzi — Comercial», situado, no Dis

trito Urbano do Kilarnba Kiaxi, casa s/n.°, Rua 17 de Setembro, 
Zona 14, Luanda. . ■

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda, em 
Luanda, aos 13 de Novembro de 2014. —'A Ajudante 
Principal, Joana Miguel. (15-0742-L01)

Conservatória do Registo Comercial de Luanda

CERTIDÃO

a) Que a cópia, apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob apresentação n.° 0005.140919;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Abreu Manuel Antó
nio Mateus, com o NIF 2403120332, registada 
sob o número 2014.10547;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos —Anotações
Abreu Manuel António Mateus;
Identificação Fiscal: 2403120332;
AP.5/2014-09-19 Matrícula
Abreu Manuel António Mateus, solteiro, maior, Bairro 

Cassenda, Rua 9, Casa n.° .10, Distrito da Maianga, Zona 5;
Nacionalidade: Angolana;
Ramo de actividade: Comércio por grosso, comércio a 

retalho n.e., com predominância de produtos alimentares, 
bebidas e tabacos, n.e.;

Estabelecimento: «A. M. A. M.», situado no local do 
domicílio, em Luanda.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda, aos 2 de 
Outubro de 2014. — A Conservadora-Adjunta, Francisca 
Femandes Marta de Carvalho. fl 5-5750-L01)

Conservatória do Registo Comercial de Luanda

CERTIDÃO

Andrade Manuel Neto, Licenciado em Direito, Conser
vador do Registo Comercial de Luanda.

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre
sentada sob o n.° 3, do livro-diário de 13 de Abril do corrente 
ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.

Certifico que, sob o n.° 14.615, a folhas 11, verso, do 
livro B-33, se acha matriculada a comerciante Lucrécia 
Francisco José, solteira, maior, residente em Luanda, Bairro 
Benfica, Rua 10 de Dezembro, Distrito Urbano da Samba;

Nacionalidade: angolana;
Ramo de actividade: comércio a retalho n.e.;
Estabelecimento: «Minimercado Lu», situado no local 

do domicílio, nesta cidade.
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda, em 

Luanda, aos 14 de Abril de 2015. — O conservador, ilegível.
(15-6160-L01)

Conservatória do Registo Comerciai de Luanda

CERTIDÃO

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Qúe foi requerida sob Apresentação n.° 0026.140310;
c) Que foi extraída do registo respeitante à comer

ciante em nome individual Maria Luísa Feman
des Caetano, com o NIF 2403114901, registada 
sob o n.° 2014.10001;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Maria Luísa Femandes Caetano;
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Identificação Fiscal; 2403II4901; Certifico que, sob o n.° 9769, a folhas 18,
AP.20/2014-03-10 Matrícula B-21, se acha matriculado o comerciante em nome jJf
Maria Luisa Femandes Caetano, solteira, maior, residente em dual Lourico José Maindo Soares Manuel, solteiro, 3

Luanda, Bairro Hoji-ya-Henda, Casa n.° 30, Zona 17, Distrito residente em Luanda, Avenida 21 de Janeiro, Bairro M •)
Urbano do Cazenga, de nacionalidade angolana, que usa à finna • „ • O O/C linn o zx ____ ______
o seu nome, exerce a actividade de comércio a retalho em esta
belecimento não especificado, tem escritório e estabelecimento 
denominados «Maria Caetano — Comercial», situados no 
Bairro Hoji-ya-Henda, Casa n.° 30, Zona 17, Distrito Urbano do < 
Cazenga, nesta cidade.

• Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda, aos 12 
de Março de 2014. — A Conservadora de 3.a Classe, Maria 
Wanda do Nascimento Jacinto. (15-6378-L01)

Conservatória do Registo Comercial de Luanda

Bento, n.° 26, usa a firma o seu nome completo, exercei 

actividade de comércio a grosso e a retalho, indústria, 
laria e turismo, transportes, construção, ensino e presta^ i 
de serviços, táxi, importação e exportação, tem o escrJ 

rio e estabelecimento denominado «NINI — ComéJ 

Geral, Importação e Exportação», situado na Avenida2!$ 
Janeiro, Bairro Morro Bento, n.° 26, nesta cidade.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que detó 
de revista e consertada assino. |

Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 
Luanda, 11 de Abril de 2002. — O conservador, ilegM. I 

(15-6782-UM

CERTIDÃO . í
Conservatória do Registo Comercial de Luanda |

a) Que acópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 0009.150318;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer- ■

ciante em nome individual Dário Pedro Cristó
vão Bastos, com o NIF 2401403116, registada 
sob on.° 2015.11037;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Dário Pedro Cristóvão Bastos;
Identificação Fiscal: 2401403116;
AP.7/2015-03-18 Matrícula .
Dário Pedro Cristóvão Bastos, solteiro, maior, residente

em Luanda, Bairro da Samba, Casa n.° 8;
Nacionalidade: angolana;
Dqta: 20 de Fevereiro de 2015;
Ramo de actividade: serviços prestados, principalmente

às empresas diversas e comércio a retalho em estabeleci- Kiluanje, Casa n.° 81, Zona 17, nesta cidade, 
mentosmão especificados;

Estabelecimento: «DAB — Designer Gráfico», situado 
no Município de Belas, Bairro Benvindo, Rua do Cemitério, 
casa sem número, nesta cidade.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda, aos 20
de Março de 2015. — A Ajudante Principal, Joana Miguel.

(15-6379-L01)

. CERTIDÃO

Andrade Manuel Neto„Liçenciado em direito, consenti 

dor do Registo Comercial de Luanda. I
Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre-^ 

sentada sob o n.° 57, do livro-diário de 23 de Setembro 

corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória. i
Certifico que, sob o n.° 3.936, a folhas 14L, do livi»| 

B-55, se acha matriculado o comerciante em nome inM 
dual, Ibrahima Aw, solteiro, maior, residente em Luanà! 
no Bairro da Ingombota, Rua Frederic Engels, Casa n. 511 
3.° andar, Apartamento C, que usa a firma o seu nome, exera| 

a actividade de comércio por grosso e a retalho de produto » 
alimentares, não especificado, e de tabaco, não especificai > . 

.tem escritório e estabelecimento denominados. «Angth 
-Manpo», situado no Bairro Hoji-ya-Henda, Rua NA

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depoM 

de revista e consertada assino. |
Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 

Luanda, aos 29 de Setembro de 2009. — O conservador, íH 
givel. , (I5-6791-L0«|

Conservatória do Registo Comercial de Luanda

CERTIDÃO

Conservatória do Registo Comercial de Luanda

CERTIDÃO

Andrade Manuel Neto, Licenciado em Direito, Conser
vador do Registo Comercial de Luanda.

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre
sentada sob o n.° 23, do livro-diário de 11 de Março do 
corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.

Andrade Manuel Neto, Licenciado em Direito Con$eI' 
vador do Registo Comercial de Luanda.

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição ap^ 
sentada sob o n.° 20, do livro-diário de 11 de Junho de 20^’ 
a qual fica arquivada nesta Conservatória.

Certifico que, sob o n.° 18.187, a folha 20 verso, 
livro B-42, se acha, matriculado o comerciante’ em nò 

individual, Gilberto dos Santos de Morais Júnior soltei
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maior, residente em Luanda, na Rua do Campo D’Ourique, 
casa sem número, Viana, que úsa a firma seu nome completo, 
exerce a actividade de comércio por grosso e a retalho não 
especificado, tem o seu escritório e estabelecimento deno
minados «MK — Comercial», situado na Rua do Campo 
D’Ourique, nesta Cidade de Luanda.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo comercial de Luanda, em 
Luanda, aos 20 de Junho de 2007. -— O conservador, ilegí
vel. ' > (15-6792-L01)

Conservatória do Registo Comercial de Luanda

CERTIDÃO

a/Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 
o original; ,•

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 0042.141009;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comerciante

em nome individual Muendo Paulo Estêvão, com o 
NIF 2411025440, registada sob o n.° 2014.10610;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Muendo Paulo Estêvão;
Identificação Fiscal: 2411025440;
AP. 19/2014-10-09 Matrícula
Muendo Paulo Estêvão, solteiro, maior, residente' em 

Luanda, Município de Cacuaco, Bairro Ndala Muleba, Casa 
n.° 14,

Data: 6 de Outubro de 2014.
Nacionalidade: angolana.
Ramo de actividade: comércio a retalho não especifi

cado.
.. Estabelecimento: «MUENDO — Comércio. Geral e 

Prestação de Serviços», situado no Bairro Ndala Muleba, 
Casa n.° 14, Município de Cacuaco, nesta cidade.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista econsertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda, aos 16 
de Outubro de 2014. — A Ajudante Principal, Joana Miguel. .

(I5-7985-L05)

Conservatória do Registo Comercial de Luanda

CERTIDÃO

Andrade Manuel Neto, Licenciado em Direito, Conservador 
do Registo Comercial de Luanda.

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre
sentada sob o n.° 59 do livro-diário de 5 de Maio de 2010, a 
qual fica arquivada nesta Conservatória.

Certificb que, sob o n.° 5.054, a folha 101, verso, do 
livro B-58, se acha matriculado como comerciante em nome 
individual, Gabriel Sotango Calei, solteiro, maior, residente 
em Luanda, no Município de Viana, Bairro do Capalanga, 
Casa n.° 197, que usa a firma o seu nome completo, exerce 
a actividade de escolas em abastecimento, com exclusão, 
tem o seu escritório e estabelecimento denominados «Vozes 
Unidas n.° UN 9060'C», situados no Município de Viana, no 
Bairro Capalanga, Rua da Sonef, casa s/n.°, nesta Cidade de 
Luanda.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino

Conservatória do Registo Comercial de Luanda, em 
Luanda, 12 de Maio de 2010. — O conservador, ilegível.

(15-8027-L08)

Conservatória do Registo Comercial de Luanda

CERTIDÃO .

Andrade Manuel Neto, Licenciado em Direito, Conser
vador do Registo Comercial de Luanda.

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre
sentada sob o n.° 17, do livro-diário de 15 de Abril do 
corrente ano, à qual fica arquivada nesta Conservatória.

Certifico que, sob o n.° 333 a folhas 164, verso, do 
livro B-46, se acha matriculada a comerciante individual, 
Vanda Maria Rodrigues Vieira, solteira, maior, residente em 
Luanda, Rua Ndunduma, n.° 300, Apartamento C, Bairro 
São Paulo, Município do Sambizanga.

Nacionalidade: Angolana.
Ramo de actividade: Exerce actividades de restaurantes, 

casa de pasto não especificado, e de pastelaria.
Estabelecimento: «Sabor Caseiro», situado no Município 

de Belas, Bairro Jardins do Éden, Rua das Acácias, n.° 115.

Por ser verdade se passa a presente certidão que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda, em 
Luanda, 16 de Abril de 2015.. — O conservador, ilegível.

(15-6783-L01)

Conservatória do Registo Comercial da 2? Secção 
do Guiché Único da Empresa

CERTIDÃO

Israel Carlos de Sousa Nambi, Conservador de 3.a Classe 
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.° 84, do livro-diário de 31 de Março do 
corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.
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Certifico que, sob o n.° 5149/15, se acha matriculado o 
comerciante em nome individual José Pereira Nunes, sol
teiro, maior, residente em Luanda, Município do Cazenga, 
Bairro Hoji-ya-Henda, Casa n.° I, Zona 17, que usa a firma 
«J. P. N. — Hotelaria, Turismo, Prestação de Serviços», 
exerce a actividade de hotelaria, prestação de serviços e 
comércio a retalho, tem escritório e estabelecimento denomi
nado «J. P. N — Hotelaria, Turismo, Prestação de Serviços», 

. situado em Luanda, Município do Cazenga, Bairro Hoji-ya- 
-Henda.

Por ser verdadè se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda, da 2.a Secção 
do Guiché Único da Empresa, 31 de Março de 2015. — O 

conservador de 3.a Classe, ilegível. (15-5783-L02)

Certifico que, sob o n.Q 5.182/15, se acha matricu)^ 
o comerciante em nome individual Lamark Rosário VÇ' 
de Ceita, solteiro, maior, residente em Luanda’, Munic^í 
de Luanda, Distrito Urbano do Rangel, Bairro Marçal,^' 
sem número, Zona 14, que usa a firma «Lamark RosáJí 
Viegas de Ceita», exerce a actividade de prestação 
serviços, tem escritório.e estabelecimento denomina^ 
«Griomark-Service», situado em Luanda, Município | 

Luanda, Distrito Urbano do Rangel, Bairro Marçal,c$i 
sem número, Zona 14.

Por ser verdade se passa a presente certidão, quedepg 
de revista e consertada assino.

• Conservatória do Registo Comercial de Luanda, da 2.a Seo#| 

do Guiché Único, 16 de Abril de 2015. — O conservador^
3.a classe, ilegível. ' (15-6627-LoJ

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

CERTIDÃO

Barbara 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 
Aprèsentada sob o n.° 57 do livro-diário de 9 de Abril do 
corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.

Certifico que, sob o n.° 5.167/15, se acha matriculado lado 0 comerciante em nornè individual Mouzinho Un| 

o comerciante em nome individual, Rui Pascoal Vicente 
Domingos, solteiro, maior, residente em Luanda, Município do 
Cazenga, Bairro Hoji-ya-Henda, Rua St Condestável, n.° 45, 
Zona 17, que usa a firma «R. P. V. D. — Farmácia», exerce a 
actividade de comércio a retalho de produtos farmacêuticos e 
cosméticos, tem escritório e estabelecimento denominado 
«Farmácia — R. P. V. D», situado em Luanda, Município 
de Cazenga, Bairro Hoji-ya-Henda, Rua St, Condestável, 
n.°45,Zona 17.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois
de revista e consertada assino..

Conseivatória do Registo Comercial de Luanda, da 2.a Secção 
do Guiché Único da Empresa, 9 de Abril de 2015.—O conserva

dora-adjunta, ilegível. . (15-5784-L02)

Conservatória do Registo Comercial da 2/ Secção 
do Guiché Único da Empresa

CERTIDÃO

Israel Carlos de Sousa Nambi, Conservador de 3.a Classe 
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.° 92, do livro-diário de 16 de Abril do 
corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.

Conservatória do Registo Comercial da 2.fl Secção | 
do Guiché Único da Empresa

CERTIDÃO . j

Bárbara Celeste Ferreira Gamboa, Conservadora de 3.a Clasl 
da Conservatória do Registo Comercial da 2.a Secção do Guiché 
Único da Empresa.’

Satisfazendo ao que^me foi requerido em petição apre-g 
sentada sob o n.° 34 do livro-diário de 17 de Abril de 2015,1 . 

a.qual fica arquivada nesta Conservatória.
Certifico que, sob o n.° 5.183/15 se acha matrm 

lauv u vuinciviaiiic cm íiuihc muivtuuai lviw.~.... - - I
Manuel, solteiro, maior, residente em Luanda, Município^ 
Luanda Distrito Urbano da Maianga, Bairro Rocha Pinto| 
casa s/n.°, Zona 6, que usa a firma «MOUZINHO LARA| 
MANUEL —Comércio a Grosso e a Retalho e Prestação^ 

Serviços», exerce a actividade de comércio a grosso e a retfr| 
lho e prestação de serviços, tem escritório e estabelecimento 
denominado «Joshua» situado em Luanda, Município 
Luanda, Distrito Uíbano da Maianga, Bairro Rocha PiM| 
Avenida n.° 21 de Janeiro, casa s/n.°. |

Por ser verdade se passa a presente certidão, que deptôí 

de revista e consertada assino. |
Conservatória do Registo Comercial de Luanda, da 2.a Secção < 

do Guiché Único da Empresa, aos 17 de Abril de 2015.—Acofr I 
servadora-adjunta, ilegível. (15-6657-ifâ |

Conservatória do Registo Comercial de Luanda
2.a Secção Guiché Único — ANIFIL

CERTIDÃO

Leandra Augusto Sumbo de Almeida Gomes, Licenciada| 
em Direito, Conservadora de 3a Classe da Conservatória 
do Registo Comercial de Luanda, da 2? Secção do Guidil 
Único da Empresa — ANIFIL.

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apttÁ 
sentada sob o n.° 13, do livro-diário de 24 de Abril dH 
corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória
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Certifico que, sob o n.° 81/15, se acha matriculada 
a comerciante em nome individual, Elmirinda Manuel 
Alfredo da Costa, solteira, maior, residente na Província do 
Kwanza-Sul, Município do Sumbe, Bairro C-l'5, rua sem 
número, Apartamento n.° 201, rés-do-chão, Zona 4, que usa 
a firma «ELMIRINDA MANUEL ALFREDO DA COSTA
— Comércio a Retalho», exerce a actividade de comércio 
a retalho em estabelecimento não especificado, com predo
minância de produtos alimentares, bebidas ou tabaco não 
especificado, tem escritório e estabelecimento denomina
dos «ELMIRINDA MANUEL ALFREDO DA COSTA
— Comércio a Retalho», situados em Luanda, Município 
de Luanda, Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi, Bairro do 
Calemba II, Rua II de Novembro, Casa n.° 301.

Por ser verdàde 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 24 
de Abril de 2015. — A conservadora de 3.a classe, ilegível. ,

(15-6810-L03)

Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 
2? Secção do Guiché Único — ANIFIL

CERTIDÃO

Leandra Augusto Sumbo de Almeida Gomes, Licenciada 
em Direito, Conservadora de 3.a Classe da Conservatória 
do Registo Comercial de Luanda, da 2.a Secção do Guiché 
Único da Empresa — ANIFIL.

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre
sentada sob o n.° 4, do livro-diário de 22 de Abril do corrente, 
ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.

Certifico que, sob o n.° 78/15, se acha matriculado o 
comerciante em nome individual, António Joaquim André 
Lopes, solteiro, maior, residente em Luanda, Distrito 
Urbano *da  Ingombota,- Bairro Patrice Lumumba, Rua 
da índia, n.° 36-B, Zona 7, que usa a firma «A. J. A. L.
— Prestação de Serviços», exerce outras actividades de 
serviços prestados, principalmente às empresas, não espe
cificadas, tem escritório e estabelecimento denominados 
«A. J. A. L. — Prestação de Serviços», situados no local 
do domicílio.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino. .

Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 2.a Secção 
do Guiché Único — ANIFIL, em Luanda, aos 22 de Abril de 
2015. — A conservadora de 3.a classe, ilegível. ■

(I5-6790-L03)

Conservatória do Registo Comercial da 2? Secção 
do Guiché Único da Empresa — Nosso Centro

CERTIDÃO

Natachá Garcia António dos Santos Garcia, Conservadora- 
-Adjunta da Conservatória do Registo Comercial da 2.a Secção 
do Guiché Único da Empresa — Nosso Centro.

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre
sentada sob o n.° 16, do livro-diário de 24 de Abril do 
corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.

Certifico que, sob o n.° 720, se acha matriculada a comer
ciante em nome individual, Regina Benedita Graça Gregório, 
residente em Luanda, Município de Belas, Bairro Golf II, 
Casa n.° 26, que usa a firma «R. B. G. G. — Comércio a 
Retalho», exerce as actividades de salões de cabeleireiro e 
institutos de beleza, comércio a retalho em estabelecimen- 
,tos não especificados, com, tem escritório e estabelecimento 
■denominados «R. B. G. G. — Comércio a Retalho», situados 
em Luanda, Município de Viana, Bairro Viana, Rua Boa-Fé, 
casa sem número.

Por ser verdade.se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda, da 2? Secção 
do Guiché Único, 24 de Abril de 2015. — A conservadora- 
-adjunta, ilegível. (15-7565-L15)

Conservatória do Registo Comercial da 2.’ Secção do 
Guiché Único da Empresa — Nosso Centro

CERTIDÃO

Natacha Garcia António dos Santos Garcia, Licenciada 
em Direito, Conservadora-Adjunta da Conservatória do 
Registo Comercial de Luanda, 2.a Secção do Guiché Único 
da Empresa — Nosso Centro.

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre
sentada sob o n.° 4, do livro-diário de 27 de Abril do corrente 
ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória..

Certifico que, sob o n.° 722/15, se acha matriculado o 
comerciante ém nome individual, José Figueira Zazis, sol
teiro, maior, residente em Luanda, Município de Luanda, 
Distrito Urbano da Maianga, Bairro Rocha Pinto, Casa 
n.° 2, Rua da FAPA, que usa a firma «José Figueira Zazis 
— Comercial», exerce as actividades comércio a retalho e 
comércio a grosso, tem escritório e estabelecimento deno
minados «J. F. Z. — Comercial», situados em Luanda, 
Município de Luanda, Distrito Urbano da Maianga, Bairro 
Rocha Pinto, Casa n.° 2, Rua da FAPA.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino. /

Conservatória do Registo Comercial de Luanda, da 2.a Secção 
do Guiché Único da Empresa — Nosso Centro, 27 de Abril 

de 2015. —A conservadora-adjunta, ilegível.
(15-7570-L15)

Conservatória do Registo Comercial da 2.’ Secção 
do Guiché Único da Empresa — Nosso Centro

CERTIDÃO

Bárbara Celeste Ferreira Gamboa, Conservadora-Adjunta 
da Conservatória do Registo Comercial da 2? Secção do 
Guiché Único da Empresa — Nosso Centro.

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre
sentada sob o n.° 2, do livro-diário de 27 de Abril do corrente 
ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.

verdade.se
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Certifico que, sob.o n.° 721/15, se acha matriculado o 
comerciante em nome individual, Messias João Soares- 
Tondela, solteiro, maior, residente em Kuando Kubango, 
Município de Menongue, Bairro Hoji-ya-Henda, rua sem 
número, casa sem número, que usa a firma «M. J. S. T. 
— Comércio a Retalho», exerce a actividade de comércio 
a retalho, tem escritório e estabelecimento denominados 
«MESSI — Comércio a Retalho», situados em Luanda, 
Município de Belas, Bairro Cabolombo, Casa n.° 230.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda, da 2.a Secção 
do Guiché Único da Empresa — Nosso Centro, 27 de Abril 
de 2015. — A conservadora-adjunta, ilegiveL

(15-7572-LI5)

Conservatória do Registo Comercial da 2.a Secção 
do Guiché Único da Empresa — Nosso Centro

CERTIDÃO

Bárbara Celeste Ferreira Gamboa, Conservadora-Adjunta

Certifico que, sob o n.° 734/15, se acha matriculado^ 

comerciante em nome individual, Costa Araújo, casado^? 
Sebastiana de Sousa José Marano Araújo, sob o regime^ 
comunhão geral, residente eín Luanda, no Município^ 

Luanda, Distrito Urbano da Maianga, Bairro Cassequqj 
Sector Aníenov 57, Casa n.°s 60/57, que usa a firma «COS]$ 
ARAÚJO — Comércio a Retalho», exerce as actividadejí

de comércio a retalho de produtos alimentares e de tabaco/i 
tem escritório e estabelecimento denominado «ARAÚJOÍ
— Comércio a Retalho», situado em Luanda, no MunicípÚ 
de Luanda, Distrito Urbano da Maianga, Bairro Cassequ^i 
Sector Antenov 57, Casa n.os 60/57.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depoiÚ 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda, da 2.3 Secção 

do Guiché Único da Empresa — Nosso Centro, 8 de Maiog 

de 2015. —A conservadora-adjunta, ilegiveL
. (15-7675-Llí)

— ------------------------------------------------------- ------------------------

Conservatória do Registo da Comarca de Malanje

da Conservatória do Registo Comercial da 2.a Secção do 
Guiché Único da Empresa—Nosso Centro.

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre
sentada sob o n.°J 2, do livro-diário de 7 de Maio do corrente 
ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.

Certifico que, sob o n.° 733/15, se acha matriculado o 
comerciante em nome individual, Ricardo Mbinga Kassangu, 
solteiro, maior, residente em Luanda, no Município de Belas, 
Bairro Simione Mucune, Quarteirão 18, Casa n.° 409, Zona 20, 
que usa a firma «RICARDO MBINGA KASSANGU — 
Comércio a Retalho», exerce as actividades de comércio á 
retalho de produtos alimentares e de tabaco, tem escritório 
e estabelecimento denominado «ILDARÍCK — Comércio a 

Retalho» situado em Luanda, no Município de Belas, Bairro 
Simione Mucune, Quarteirão 18, Casa n.° 409, Zona 20.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda, da 2a Secção 
do Guiché Único da Empresa — Nosso Centro, 8 de Maio 

de 2015.—A conservadora-adjunta, ilegível.
(15-7674-LI5)

CERTIDÃO

Certifico que, as folhas 106, sob o n.°'39, do livro B-7,1 

sobre índice pessoal da letra J, sob o n.° 5, a folha f>, do| 

livro, e, se acha matriculado como comerciante em nome! 
individual Bruno Pedro da Cunha, solteiro, de 32 de idafc 
de nacionalidade angolana, natural da Ingombota, Provínciaj 
de Luanda, nascido aos 20 de Dezembro de 1983, residentei 

em Malanje, exerce à actividade comercial no domínioti 
de comérció a grosso e a retalho de produtos alimentaj 
res n.e. e a retalho de matérias de construção e prestaçàoí 

de serviços,iniciou a sua actividade comercial no dia 12de| 
Março de 2015, tem como localização no Bairro RitoròM 
Rua Vasco da Gama, nesta Província de .Malanje. | 

Denominado «Bruno Pedro da Cunha». ?
Para constar, fiz passar a presente certidão, que depoisk 

de revista e conferida, vai assinada e autenticada com o seto| 
branco em uso nesta Conservatória. • |

Conservatória dos registos da Comarca de MalanjM 
aos 10 de Março de 2015.— O Conservador-Adjunto, I 
Paulo Sousa Magalhães. .(15-7684-LlM

——————————————’

Conservatória dos Registos da Comarca de Malanje I

CERTIDÃO l

Satisfazendo, ao que me foi requerido em petição apfti 
sentado no requerimento sob o n.° 4 do diário do Regi$i°| 
Comercial desta data. l

Certifico que, a folha 46, verso sob o n.° 1277, livro B-M 
se acha matriculado como comerciante em nome individuH 
Costa Gomes, solteiro, de 58 anos de idade, de nacional 
dade angolana, natural de Kambundi Katembo, Proviu^

Conservatória do Registo Comercial da 2? Secção 
do Guiché Único da Empresa — Nosso Centro

CERTIDÃO

Natacha Garcia António Garcia, Conservadora-Adjunta 
da Conservatória do Registo Comercial dá 2? Secção do 
Guiché Único da Empresa—Nosso Centro.

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre
sentada sob o n.° 13, do livro-diário de 8 de Maio do corrente 
ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.
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de Malanje exerce actividade comercial ho domínio de 
• comércio a retalho de produtos alimentares não especifi

cado, bebida, tabaco, serviços relacionados com agricultura 
Iniciou a sua actividade comercial no dia 1 de Fevereiro 
de 2012, localizado no Município de Kambundi Catembo, 
Província de Malanje.

Designado: «Fazenda Tato».
Documentos: requerimento devidamente assinado, noti

ficação, nota de fixação, registo geral de contribuintes, e 
fotocópia do bilhete de identidade apresentado que se arqui
vam.

índice pessoal da letra C sob o n.° 47, folha 2, 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, aos 
4 de Julho de 2012. — O Conservador, João José Borges.

(15-7685-L11)

Conservatória dos Registos da Comarca de Malanje

CERTIDÃO

Certifico que, a folhas 122, sob o n.° 39, do livro B-7, 
sobre índice pessoal da letra «M» sob o n.° 5 a folhas 6 
do livro E, se acha matriculado como comerciante em 
nome individual Manuel da’ Conceição Miranda, sol
teiro, de 31 anos de idade, de nacionalidade angolana, 
natural da Maianga, Província de Luanda, nascido aos 
21 de Março de 1984, residente em Malanje, exerce à 
actividade comercial no domínio de comércio de vendas 
de viatura e rent-a-car.

Iniciou a sua actividade comercial no dia 3 de Março de 
2014; tem como localização no Ritondo, nesta Cidade de 
Malanje. .

Denominação: «Manuel da Conceição Miranda».
Para constar, fiz passar a presente certidão, que depois 

de revista e conferida, vai assinada e autenticada com o selo 
branco em uso nesta Conservatória.

Conservatória dos Registos, da Comarca de Malanje, aos 
10 de M.arço de 2015. — O Conservador-Adjunto, Jorge 
Paulo Sousa Magàlhães. ' . (15-7688-L11)

Conservatória dos Registos da Comarca de Malanje

CERTIDÃO

Certifico que, a folhas 106, sob o n.° 104, do livro B-7, • 
sobre índice pessoal da letra «I» sob o n.° 26 a folhas 5, 
do livro E, se acha matriculado como comerciante em nome 
individual Isabel Madalena Chicola, solteira, de 29 anos 
de idade, de nacionalidade angolana, natural de Malanje, 
Província de Malanje, nascido aos 15 de Dezembro de 1985, 
residente em Malanje, exerce à actividade comercial no 

domínio de vestimentas diversas e perfumaria, iniciou a 
sua actividade comercial no dia 7 de Janeiro de 2015, tem * 
como localização na Rua Miguel Bombarda, casa s/n.°, nesta 
Cidade de Malanje.

Denominação: «Boutique e Perfumaria Bela Chicola».
Para constar, fiz passar a presente certidão, que depois 

de revista e conferida, vai assinada e autenticada com o selo 
branco em uso nesta Conservatória.

Conservatória dos Registos da Comarca de Malanje, 
aos 1 de Abril de 2015. — O Conservador, João José Borges.

(I5-7689-L11)

Conservatória dos Registos da Comarca de Malanje

CERTIDÃO

Certifico que, a folhas 124, verso, sob o n.° 24, do livro B-7, 
sobre índice pessoal da letra «C» sob o n.° 4 a folhas 18, do livro 
E, se acha matriculado como comerciante em nome individual 
Carlos de Sousa Almeida Soares, solteiro, de 53 anos de idade, 
de nacionalidade angolana, natural de Malanje, Município de 
Malanje, Província Malanje, nascido aos 15 de Setembro 
de 1962, residente em Malanje, exerce a actividade comercial 
no domínio de comércio a retalho de bebidas, outras activida
des de serviços não especificados.

Iniciou a sua actividade comercial aos 10 de Março de 2015, 
tem como localização na Rua Bento Roma, nesta Cidade de 
Malanje.

Denominação: «Carlos de Sousa Almeida Soares».
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, 
aos 21 de Abril de 2015. — O Conservador, Jorge Paulo 
Sousa Magalhães. (15-7690-L11)

Conservatória dos Registos da Comarca de Malanje

CERTIDÃO

João José Borges, Conservador de 1 .a Classe da Conser

vatória dos Registos da Comarca de Malanje.

Certifico que, a folhas 196, verso, sob o n.° 775, do livro B-4, 

encontra-se matriculada como comerciante em nome indi

vidual Yolanda Mote Ndosa, solteira de 43 anos de idade, 
de/nacionalidade angolana, natural do Maquela do Zombo, 

Província de Uíge, nascido aos 19 de Setembro de 1972, 

e residente em Malanje, exerce a actividade comercial no 

domínio de hotelaria.

Iniciou a sua actividade comercial em 26 de Março 

de 2008, tem como localização na Rua Comandante 

Dângereux, em Malanje.
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Denominação:«Lanchonte Yofalma».
índice pessoal da letra «Y», sob o n.° 17, a Folha 1, Verso 

do livro E.
Para constar, fiz passar a presente certidão que depois de 

revista concertada vai por mim assinada e autenticada cóm 
selo branco em uso nesta Conservatória.

Conservatória dos Registos da Comarca de Malanje, 18 
de Março de 2015. — O Conservador, Joao José Borges.

(15-7691-LI I)

Conservatória dos Registos da Comarca do Bié

. CERTIDÃO .

com objecto social comércio geral a grosso e a rei 
bebida, venda de imobiliário e mobiliário, assistência té • í 
e prestação de serviços, produção de eventos e espectác U 
culturais, construção civil e obras públicas, comercializa^ 

reparação e manutenção de materiais de (construção, 
tricôs e electrónicos), farmácia, depósito de medicame^ í 
comércio de automóveis, acessórios e sobressalentes, 
auto, indústria, venda de combustíveis e lubrificantes, 
-pecuária, saneamento básico, indústria panificadora, té^! 

e pescas, exploração florestal e mineira, transportes-depq 
sageiros e earga, transporte urbano e escolar, educação$ 
ensino, livraria e tabacaria, formação técnico-profissional! 
hotelaria e similares, agência de viagens e turismo, wj 

-carjitness clube e educação física, cabeleireiro e tratamentoj 
de beleza, decoração, estética, marketing e comunicaç^ j 
importação e exportação, podendo ainda dedicar-se a qual * 
quer outra actividade do ramo comercial ou industrial que^ j 
sócios acordem e que seja permitido por lei.

São seus sócios: Ntumpo Capitão Fumussuca, com wí; 
' quota no valor nominal de Kz: 50.000,00 (cinquenta miH 

kwanzas), Cirsénio Inocêncio Vicente Fernando e Alfredo^ 
Manuel, ambos com uma quota igual no valor nominal 
Kz: 25.000,00 (vinte e cinco mil kwanzas), cada um, res-j 

pectivamente.
A gerência e administração da sociedade, será exercida 4 

pelo primeiro sócio, que dispensado de caução, fica desde 
nomeado gerente, bastando sua assinatura para obrigar vali-j 

damente a sociedade. |
Por ser verdade se passa a presente-certidão, que depois, 

de revista e concertada assino. I
Conservatória do Registo Comercial, Posto SIAC, no| 

Uíge, aos 6 de Abril de 2015. — O conservador, ilegível. I 
(15-8045-112)1

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre

sentada sob o n.° 1 do livro-diário, 26 de Março de 2015, a 

qual fica arquivada nesta Conservatória:
Certifico que, sob o n.° 1003, folhas 142, do livro B-3, 

se acha matriculado o comerciante em nome individual 

Welliam Bill Nkongolo, solteiro, maior, residente no Bairro 

Maxinde, casa s/n.°, Província de Malanje, que usa a firma o 

seu nome, exerce atividade comercial no domínio de salões 

de cabeleireiro e instituto de bejeza, construção geral, ensino 

geral, comércio a retalho de produtos farmacêuticos, cos

mético e de laboratórios de análises clínicas, tem escritório 

e estabelecimento denominado «Colégio Cordeiro de Deus, 

Limitada», com sede em Malanje, Bairro Maxinde, e filial 

na Cidade do Kuito, Bairro Caluapanda, Província do Bié.

Por ser verdade e me ter sido solicitado, se passa a pre

sente certidão, que depois de revista e consertada, assino e vai 

autenticada com o selo branco em uso nesta Conservatória.

Conservatória dos Registos da Comarca do Bié, no Kuito, 

aos 27 de Março de 2015. — A Conservadora-Adjunta, Olga 

Luzia Gunza Miguel. (15-7686-L11) Conservatória dos Registos da Comarca do Uíge 

Posto do SIAC

Conservatória dos Registos da Comarca do Uíge — 
Posto do S1AC

CERTIDÃO

Raúl Alfredo, Conservador de 3 .a Classe da Conservatória 
do Registo Comercial, Posto SI AC do Uíge.

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre
sentada sob n.° 1, do livro-diário de 6 de Abril de 2015, a 
qual fica arquivada nesta Conservatória.

Certifico que a sociedade por quotas de responsabilidade 
limitada, denominada «Cimtal Comercial, Limitada», com 
sede no Bairro Kindenuco, Estrada Nacional n.° 220, Via 
Uíge Quitexe, Município e Província do Uíge, registada sob 
on.° 183, folhas 142, versos, do livro 1 C/2015,ecom escrita 
de folhas 97 a 97 verso do livro E-2, sob n.° 183/2015.

Certifico que a sobredita sociedade tem o capital social 
de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), integralmente reali
zado em dinheiro, dividido e representado por três quotas,

CERTIDÃO

■ Raúl Alfredo, Conservador de.3.a Classe, Conservatória| 

do Registo Comercial, Posto SIAC do Uíge. 1

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre*  I 
sentada sob n.° 2 do livro-diário de 1 de Abril de 2015, a qual | 

fica arquivada nesta Conservatória. I
Certifico que, sob on° 352, folha 177, do livro C-1/20IM 

se acha matriculado o comerciante em nome individual | 
de Francisco Miguel Kabenga, solteiro de 53 anos idade,! 

residente na Rua da Fortaleza, Zona 18, Bairro São Pedro í 

da Barra, Distrito Urbano do Sambizanga, Província dc| 
Luanda, que usa a firma o seu próprio nome, exerce a activv | 

dades de comércio a retalho não especificados, com o inicio! 

das actividades em 24 de Maio.de 2011, têm escritório e 

estabelecimento denominado «F. M. K_Comercial» dc

Maio.de
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Francisco Miguel Kabenga, sito no Bairro MbembaNgango, 
juntos a Praça da Feira Município e Província do Uíge.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista, concertada assino.

Conservatória do Registo Comercial, Posto SIAC, no 
Uíge, a 1 Abril de 2015. — O conservador, ilegível.

' (15-8043-L12) ■

Conservatória dos Registos da Comarca do Uíge — 
Posto do SIAC

CERTIDÃO

Raúl Alfredo, Conservador de 3.a Classe, Conservatória • 
do Registo Comercial, Posto SIAC do Uíge.

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre
sentada sob n.° 1, do livro-diário de 27 de Março de 2015, a 
qual fica arquivada nesta Conservatória.

Certifico que, sobon.°350, folha 176, do livro C-1/2015, 
se acha matriculado o comerciante em nome individual de 
Santós Coxe Catúdico, solteiro^ maior, residente no Bairro 

de Candombe Novo, Casa n.° 540, Zona 1, Município e 
Província Uíge, que usa a firma o seu próprio nome, exerce 
actividades de comércio a retalho não especificado, sem pre
dominância de produtos alimentares, bebidas ou tabaco, com 
o início das actividades em 9 de Janeiro de 2015, tem escri
tório e estabelecimento denominado «S. C. C — Comercial» 
de Santos Coxe Catúdico, sito Bairro Candombe Novo, 
Município e Província do Uíge.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista, concertada assino.

Conservatória do Registo Comercial, Posto SIAC, no 
Uíge,.aos 27 de Março de 2015. — O conservador, ilegível.

(15-8030-L12)

' J»

Conservatória dos Registos da Comarca do Uíge — 
Posto do SIAC

CERTIDÃO

Ricardo Tiago Malungulo, Conservador de 3,a Classe da 
Conservatória do Registo Comercial, Posto SIAC do Uíge.

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre
sentada sob n.° 1, do livro-diário de 29 de Abril de 2014, a 
qual fica arquivada nesta Conservatória.

Certifico que, sob o n.° 182, folha 91 verso, do livro 
C-1/2014, se acha matriculado o comerciante em nome indi
vidual Narciso Polo, solteiro, maior de 41 anos de idade, 
residente no Bairro Pedreira, Zona n.° 3, Município e 
Província do Uíge, que usa o seu próprio nome, exerce a 
actividades de comércio a retalho de bebidas, produtos ali
mentares não especificados e tabaco, com o início 3 de Abril 
de 2014, tem escritório e estabelecimento denominado «N.P 

— Comercial» de Narciso Polo, sito no Bairro Quigima, 
Zona n.° 2, Município e Província do Uíge.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista, concertada assino.

Conservatória do Registo Comercial, Posto SIAC, no 
Uíge, aos 29 de Abril de 2014. — O conservador, ilegível.

(I5-8032-L12)

Conservatória dos Registos da Comarca do Uíge — 
Posto do SIAC

. CERTIDÃO

Raúl Alfredo, Conservador de 3.a Classe da Conservatória 
do Registo Comercial, Posto SIAC do Uíge.

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre
sentada sob n.° 1 do livro-diário de 2 de Abril de 2015, a qual 
fica arquivada nesta Conservatória.

Certifico que, sob o n.°354, folha 178, do livro C-1/2015, 
se acha matriculado o comerciante em nome individual de 
Silvino João Sumbo Muanauta, solteiro maior, residente na 
Zona 3, Bairro Papelão, Município e Província do Uíge, que 
a firma o seu próprio nome, exerce actividade de comércio 
por a grosso misto.e outros serviços prestados, com o início 
em 30 de Março de 2015, tem escritório e estabelecimento 
denominado «S. J. S. M — Comercial» de Silvino João 
Sumbo Muanauta, sito no Centro da Cidade, Rua Ultramar, 
Município e Província do Uíge.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revistada, concertada assino.

Conservatória do Registo Comercial, Posto SIAC, no 
Uíge, aos 2 de Abril de 2015. — O conservador, ilegível.

(15-8033-L12)

Conservatória dos Registos da Comarca do Uíge — 
Posto do SIAC

CERTIDÃO

Raúl Alfredo, Conservador de 3.a Classe da Conservatória 
do Registo Comercial, Posto SIAC do Uíge.

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre
sentada sob n.° 2, do livro-diário de 1 de Abril de 2015, a 
qual fica arquivada nesta Conservatória.

Certifico que, sob o n.° 353, folha 177, do livro C-1 /2Ò15, 

se acha matriculada a comerciante em nome individual de 
Vanda Catumua Pedro Bige, solteira, maior, residente no 
Bairro Mbemba Ngango, Rua B, Casa n.° 6, Município e 
Província do Uíge, que usa a firma o seu próprio nome, 
exerce actividades de comércio a grosso e a retalho nào 
especificado e outros serviços prestados, com o início das 
actividades em 1 de Abril de 2015, tem escritório e estabe
lecimento denominado «V. C. P. B. — Comercial» de Vanda 
Catumua Pedro Bige», sito no Bairro Candombe Velho, 
Município e Província do Uíge.
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Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista, concertada assino.
Conservatória do Registo Comercial, Posto SIAC, no 

Uíge, aos I de Abril de 2015. — O conservador, f/eg/W.
(15-8034-L12)

Conservatória dos Registos da Comarca do Uíge — 
Posto do SIAC

CERTIDÃO

Raúl Alfredo, Conservador de 3.a Classe da Conservatória 
do Registo Comercial, Posto SIAC do Uíge.

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre
sentada sob n.° I do livro-diário de 30 de Março de 2015 a 
qual fica arquivada nesta Conservatória. •

Certifico que, sob o n.° 351, folha 76 verso, do livro 
C-1/2015, se acha matriculado o comerciante em nome 
individual de José Raimundo Panzo Bambi, solteiro, maior, 
residente na Zona 1,, Bairro Papelão, Centro da Cidade, 
Município e Província do Uíge, que a firma o seu próprio 
nome, exerce actividade de comércio a retalho de peças e 
acessórios para veículos automóveis, com início em 30 de 
Março de- 2015, tem escritório e estabelecimento denomi
nado «J. R. P. B. — Comercial», de José Raimundo Panzo 
Bambi, sito no Bairro Papelão, Zona 1, Município e Província 
do Uíge. .

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revistada, concertada assino.

Conservatória do Registo Comercial, Posto SIAC, no 
Uíge, aos 30 de Março de 2015. — O conservador, ilegível.

(15-8036-L12)

Conservatória dos Registos dâ Comarca do Uíge— , 
Posto do SIAC

CERTIDÃO

Ricardo Tiago Malungulo, Conservador de 3.a Classe da 
Conservatória do Registo Comercial, Posto SIAC do Uíge.

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre
sentada sob n.° 1 do livro-diário de 18 de Julho de 2014, a 
qual fica arquivada nesta Conservatória.

Certifico que sob o n.° 210, folha 106, verso, do livro 
C-l/2014, se acha matriculada a comerciante em nome indi
vidual Emília Francisca Capapelo Buete, solteira, de 32 anos

de idade, residente no Centro da Cidade, Rua, I.°deA :̂ 

Município Uíge, Província de Uíge, que usa a firma «o^ 

próprio nome», exerce a actividades de comércio a 

lho não especificados, com início em 31 de Julho de 20|» 

têm escritório e Estabelecimento denominado «BUETE. 

Comercial», de Emília Francisca Capapelo Buete, sito& 

Bairro Mbemba Ngango, Rua E, Município e Província^ 

Uíge: I
Por ser verdade se passa a presente certidão; que depo- ■ 

de revista, concertada assino.
Conservatória do Registo Comercial, Posto SIAC, 

Uíge, aos 18 de Julho de 2014. — O conservador, ilegível.^
(I5-8044-L1J

• • •' n
. ‘ J

• ■ ■ . • ■ ...

Conservatória dos Registos da Comarca do Uíge í 

CERTIDÃO |

Ricardo Tiago Malungulo, Conservador de 3.a Classe 

Conservatória do Registo Comerciai, Posto SIAC do Uíge. |

Satisfazendo ao que me foi .requerido em petição aprej 

sentada sob n.° I, do livro-diário de 13 de Junho do anoeuj 

curso, a qual fica arquivada nesta Conservatória. 
. Certifico que, sob o n.° 327 a folha 162, verso, do livroj 

C-l/2015, se acha matrjculado o comerciante em nomei 

individual de Edson Viriato Ferreira Pinto, solteiro, maior! 

de 23 anos de idade, residente na Rua Agostinho Netd 

Apartamento 6.°, centro da cidade, Município e Província! 

do Uíge, que usa a firma o seu próprio nome, exerce activij 

dades de comércio por grosso e a retalho não especificado! 

e outros serviços prestados, com o início de actividades eoú 

10 de Fevereiro de 2015, tem escritório e estabelecimento H 
denominado «E. V. R P. — Comercial» de Edson Viriato| 

Feireira Pinto, situado -na. Rua Ambuíla, centro da cidade,!

‘ Município e Província do Uíge. . |

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois l 

de revista, concertada assino. i |

Conservatória do Registo Comercial, Posto SIAC no 1 

■ Uíge, aos 16 de Fevereiro de 2015. — Ó conservador, i/egi- 

vel- (15-8031-L12)
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