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SUMÁRIO MEELUX — Comércio, Representações c Serviços, Limitada. 

ADA—Accria de Angola, S. A.

3 Letras Creche Infantário c Atl, Limitada.

Colégio Aliança do Povo, Limitada.

Fazenda Santa Ariany, Limitada. u 

Grupo RKCA, Limitada.

Armazém Afcrnando & Filhos, Limitada.

Vaudelcia, Limitada.

TULAMBA— Construções, Limitada.

Trans. J.A.G.S. (SU), Limitada.

Plus-L-Trading, S. A.

Vankatu Wavclcla, Limitada.

Gabriel Sat, Limitada.

Avô-Lú, Limitada.

Kydash, Limitada

Kydash, Limitada.

Paulo Adolfo, Limitada.

Grupo Filomcna Filhos, Limitada.
Florbesd, Limitada.
7Agro-Alimcntar, Limitada.
Sociedade Comercial Kurncsso Etho, Limitada. 
CARPAV-^ Indústria c Serviços, Limitada. 
Virada Dourada Comércio Geral, Limitada. 
Lufadcira, Limitada. . / 

Rubricart, Limitada. 
Colormaq Angola, Limitada. 
ÚJKAYA —Lwakongo (SU), Limitada. . 

^n8° Adia, Limitada. .
SICOSAL—Sociedade Industrial c Comercial Sul-Angolana, Limitada. Smart Drink, Limitada.
Mana Culutuc, Limitada.
DY°URO—Indústria c Comércio de Produtos dc Ourivesaria, Limitada. 
Pacl«on, Limitada. 

^JCOvá(SU), Limitada.*

,ntcrnacional José Saramago, Limitada. 
Sp,n,b< Limitada. • ’

p. MlNDS— Design e Comunicação, Limitada. 
^d<> Sul, Limitada. . 

J "izações Guctomaka, Limitada. 

A'8°Sun(SU), Limitada, 

j U 1 a’Xão & Fi|hos, Limitada.

PrOg‘ Induústria, Comercio c Prestação de Serviços, Limitada, 

p Ccstão dc Empreendimentos, Limitada.
cr.Fi,h°s’Li“- - - 

Pros a^° dc Solidariedade Evangélica dc Angola. 

Avn-r > ^Angola Intcrnational, Limitada. 

HODOTb at,,nS’ Limitada. .
JCrisb RANS-Transportcs Rodoviários Intcrprovinciais,Limitada. 

SOci ra’ Limitada. 

^'hhcrtk D°narsil (SL)» Limitada. * 

Fj-. ’Lirni|ada.

,,||)Rav0S’Li,nitat,a-
ENt- Hidráulica, Climatização c Engenharia, Limitada.

Certifico que, por escritura de; 11 de Maio de 2015, 
lavrada com início a folhas 26 do livro de notas para escri
turas diversas n.° 404, 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 Orlando Cumandala, casado 

com Cláudia da Conceição Adão Dam ião Cumandala, sob 
o regime de comunhão de adquiridos, natural do Lobito, 
Província de Benguela, onde reside habitualmente, no 
Município do Lobito, Bairro Caponte, Rua Morais Resende," 
Casa n.° 43, que outorga neste acto por si individualmente e 
em nome e representação de seus filhos menores, Orcleide 
Yanessa Damião Cumandala, de 16 anos de idade, Orlanda 
Pjanira Damião Cumandala, de 11 anos de.idade, Orlando 
João Karolwotjyla Damião Cumandala, de 8 anos de idade, 
Cláudio Oshaki Damião Cumandala, de 5 anos de idade, 
ambos naturais da África do Sul consigo conviventes;



9542

’ Segundo: — . • e
Cumandaia, casada com o primeiro outorgante, so o r o 

acima invnvivn^^v, . : . vínin

Luanda, residente habitualmente em Benguela, no um 
do Lobito, Bairro Caponte, Rúa Morais de Resen

' sem número; ' ..
Uma sociedade comercial por quotas de responsa 

lidade limitada, que se regerá nos termos constantes os 

artigos seguintes. . ?
Está conforme. ’

, Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, em 
’ Luanda, 12 de Maio de 2015.—O ajudante, ilegível.

■ ARTIGO 4."
Cláudia da Conceição Adão Damião q capítal social é de Kz: 100.000,00 (cem mi] k 

dala.casaoacomopn.u.---------- sob o regime realizado em dinheiro, dividido e”**1
mencionado, natural da Ingombota, Provtncta ae 6 (seis) quotas, sendo ] (uma) quQ. JW

nominal de Kz: 35.000,00 (trinta e cinco mil k * 
pertencente ao sóéio Salomão Orlando Cumandaia?*1 
quota no valor nominal de Kz: 25.000,00 (vinte e citx.“U"’ 
kwanzas), pertencente à sócia Cláudia da Conceição?' 

Damião Cumandaia e 4 (quatro) quotas iguais, no v i* 

nominal deKz: 10.000,00 (dez mil kwanzas) cada unta, 
tencéntes aos sócios Orlanda Djanira Damião Cumandai' 

Orcleide Yanessa Damião Cumandaia, Cláudio ©shat 
Damião Cumandaia, e Orlando João Karolwotjyla Damião

' Cumandaia, 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

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

3. Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade 
e contratos estranhos aos negócios sociais da socie a 
como letras de favor, fiança, abonações ou 3ctos 

lhantes. 1

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
. • KYDASH, LIMITADA

ARTIGO 1.°' / '

-A sociedade adopta a denominação social de «Kydash, 
Limitada»,* com sede social na Província de Luanda, 
Condomínio Girassol, Casa n.° 1567, Bairro Luanda-Sul, 
Município de Viana, podendo transferi-la livremente para ; seUs actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passiva- 
qualquer outro local do território nacional, bem como abrir mente, incumbem aos sócios Salomão Orlando Cumandalae 
filiais, sucursais, agências ou outras formas de representação Cláudia da Conceição Adão Damião Cumandaia, que ficam 
dentro e fora do País. ; desde já nomeados gerentes, com dispensa de caução, bas-

artigo2.° ' ’ tando 2 (duas) assinaturas dos gerentes, para obrigarem

A sua duração é por tempo indeterminado, contando-se o validamente a sociedade.
início da sua actividade, para todos os efeitos legais, a partir 2. Os gerentes poderão delegar num dos sócios ou mesmo 

da data da celebração da escritura. em ]

ARTIGO 3.°

• A sociedade tem como objecto social a prestação de ser

viços, consultoria, formação profissional, comércio a grosso 

e a retalho, serralharia, caixilharia de alumínios, avicultura, 
agro-pecuária, indústria, pesca, hotelaria e turismo, teleco- , ,a aC? 
municações, publicidade, construção civil e obras públicas, ARTIGO 7.° - or simples

•. consultoria, exploração mineira e florestal, comercializa- Assembleias Gerais serão convoca a ^os 

ção de telefones e seus acessórios, transporte marítimo Xr d‘ngldaS a°S S°C'°Ldo a lei nãoPreS'
, . , . .. ’ 30 (tnnta dias de antecedência, isto quando a it ;

c—gen,, agenie cataag.n,; CI„, fm,lid,des Ws de

useme ua scuv ' p0Ssa C01''' 

tempo suficiente pai*a

í

rent-a-car, compra e venda de viaturas, novas ou usadas e . dos sócios estiver ausente da sede social, a 

seus acessónos, venda e reparação de veículos automóveis, deverá ser feita com 1 
concessionária de material e peças separadas de transporte ' Parecer.

fabricação de blocos e vigotas, plastificação de documentos 

venda de material de escritório e escolar, decorações seri- 

grafia, agência de viagens, promoção e mediação imobiliária, 

relações públicas, panificação, representações comerciais e- 

industriais, venda de gás de cozinha, desporto e recreação 

meios industriais, realizações de actividades culturais e des

portivas, manutenção de espaços verdes, segurança de bens 

patrimoniais, importação e exportação, saneamento básico 

fabricação e venda de gelo, podendo ainda dedicar-se a qual

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

ARTIGO 8.° •' .duZjdaaPeí‘

Os lucros líquidos apurados, depois de e etl 
centagem para fundos ou destinos especiai? prop°f 
Assembleia Geral; serão divididos pelos sócios 

Ção das suas quotas, e em igual proporção $era 

as perdas se as houver.

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

de qualquer dos sócios, continuando a sua eX> ^lec^0 

sobrevivo e herdeiros ou representantes do s c r6pr^e

- ,nterd'to, devendo estes nomear um que a to 
enquanto a quota se mantiver indivisa. . •
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ARTIGO 10.° •
pissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos 

liajs casos legais, todos os sócios serão liquidatários e a 
l e'uidação e partilhaíverificar-se-á como acordarem. Na falta 
de acordo, e se algum deles o pretender será o activo social 
licitado em globó com obrigação do pagamento do passivo 
^adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em igual-. ’ 
dade de condições.

ARTIGO 11.0
A sociedade reserva-se ô direito de amortizar a quota de 

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

ARTIGO I2.°

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

ARTIGO I3.°

Os anos sociais serão os civis e os balanços serão 
dados em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar 
a31 de Março imediato. . '

ARTIGO 14.°

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

(15-7746-L02)

Município de Belas, Bairro Talatona, Zona 3, casa sem 
número, 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.

Paulo Adolfo, Limitada
*

Certifico que, por escritura de 8 de Maio de 2015, lavrada

diversas n.° 403, 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 António Morguier Adolfo, casado 
Ludmila Maria Pereira Coelho Adolfo, sob o regime 

e comunhão de adquiridos, natural do Huarnbo, Província 
0 Huarnbo, residente em Luanda, no Distrito Urbano do 
•l^mba Kiaxi, Bairro Talatona, casa sem número; 
?eg“nd0:,— -------  ,

ç aiOr’ natural‘ do Cazenga, Província de Luanda, residente
Luanda, no Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi, Bairro 

a anca, casa sem número; ' ' .
I nia sociedade comercial por quotas de responsabi- 

a e limitada, que se regerá nos termos constantes dos 
^seguintes"

sta conforme, 
lua d ÓrÍ0 Notarial do Guiché Único da Empresa, em

nda> > 2 de Maio de 2015. — O ajudante, ilegível.

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 a grosso 
e a retalho, avicultura, agro-pecuária, indústria, pesca, hote-' 
laria e turismo, telecomunicações, publicidade, construção 
civil e obras públicas, consultoria, exploração mineira e 
florestal, comercialização de telefones e seus acessórios, 
transporte marítimo, camionagem, agente despachanté e 
transitários, cabotagem, rent-a-car, compra e venda de via
turas, 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, 
plastificação de documentos, venda de material dè escritó
rio e escolar, decorações, agência de viagens, promoção e 
mediação imobiliária, relações públicas, panificação, repre
sentações comerciais e industriais, venda de gás de cozinha, 
desporto e recreação, meios industriais, realizações de acti
vidades culturais e desportivas, manutenção de espaços 
verdes, segurança de bens patrimoniais, educação e cul- 

com início a’folhas 68 do livro de notas para escrituras . tura, instrução automóvel, ensino, importação e exportação, 

saneamento 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 represen
tado por (2) duas quotas, sendo 1 (uma) quota no valor 

Braúlio Feia"’Morguier Adolfo, solteiro, nominal de Kz: 90.000,00 (noventa mil kwanzas), perten- 

cente ao sócio Paulo, António Morguier Adolfo e outra quota 
no valor nominal de Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas), per
tencente ao sócio Bráulio Feia Morguier Adolfo.

. 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.

> ARTIGO6.0

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 Paulo António Morguier Adolfo, 
que fica desde já nomeado^gerente, com dispensa de caução, 
bastando a sua assinatura, para obrigar validamente a socie

dade.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
PAULO ADOLFO, LIMITADA

ARTIGO 1.°"-A AKi 1UU I.

Adoif Soc’edade adopta a denominação social de «Pau o 
limitada», com sede social na Província de Luanda,
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2. O gerente poderá delegar num dos sócios ou mesmo 
em pessoa estranha à sociedade parte dos seus poderes de 

gerência, conferindo para b 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 peles 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 pór mprtebu impédimentó 

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 sociedàdè 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.°

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 I^eí n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, que é a Lei das 

Sociedades Comerciais, e demais legislação aplicável.

(JS-7749-L02)

__________ . • D1Á^^
Grupo Filomena Filhos, Limitada

Certifico que, por escritura de 13 de Maio de , 
lavrada com início a folhas 66 do livro de notas para 
turas diversas n.° 404, do Cartório Notarial do Guiché ú 
da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pire*'C° 

. Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre: $ d\

Primeiro: — Francisco Aleixo David André, So|teir 
maior, natural da Maianga, Província de Luanda, onde resid^ 
habitualmente, no Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi, Bair/ 

. Neves Bendinha, Rua da Mavinga, Casa n.° 2, Zona *12- °

Segundo: — Euler Bruno Aleixo Madruga, solteiro 
maior, natural da Ingombota, Província de Luanda, onde 
reside habitualmente, no Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi 
Bairro Neves Bendinha, Rua da Mavinga, Casa n.° 2;

Uma sociedade comercial por quotas que se regerá nos 
termos constantes dos documentos em anexo^

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

Luanda, 14 de Maio de 2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTO DA SOCIEDADE 
GRUPO FILOMENA FILHOS, LIMITADA

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

Filomena Filhos, Limitada», com sede social na Província de 
Luanda, Município, de Belas, Distrito Urbano do Kilamba 
Kiaxi, Rua da Mavinga, Casa n.° 2, Bairro Neves Bendinha, 
pçdendo transferi-la livremente para qualquer outro local do 

território nacional, bem como abrir filiais, sucursais, agen 
cias ou outras formas de representação dentro e fora do Pa,s

..ARTIGO 2.° se0
A sua duração é por tempo indeterminado, contando se t 

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

da data da celebração da escritura..

ARTIGO 3.° ' cio a
A sociedade tem como objecto social o corn^rnSjn0i 

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

formação técnico-profissional, tecnologias 
profissional, tecnologias de telecomunicação, deriva 
petróleo e gás, investigação científica, consultoria, ^s, 

ria, construção civil.e obras públicas, fiscalização e 
produção e venda de caixilharia de alumínio, Pr° .jjgde, 
mediação imobiliária, telecomunicações, e^eC vja' 
agro-pecuária, pescas, hotelaria, turismo, agencia eje 
gens, transportes aéreo, marítimo e terrestre, tran .^os, ' 
passageiros ou de mercadorias, camionagem, ^atefjal^ j 
despachante, rent-a-cary oficina auto, venda de c6ir 
escritório e escolar; modas e confecções, boteq$ agênc’a 
tro médico, materiais e equipamentos hospitala^ 

de viagens, panificação, geladaria, expl°ra^° eCreaPvf 
de diversões, realização de eventos culturais, 
e desportivos, exploração mineira e floreètal, 

i
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de bombas de combustíveis oú estação de serviço, comer- 
ializaçã° de petróleo e seus derivados, representações 

^erciais, prestações de serviçoá, ensino geral, infantário, 
importação e exportação, podendo ainda dedicar- se a quaí- 

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

ARTIGO 4.°

0 capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), 
integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen
tado por 2 (duas) quotas, sendo uma quota no valor nominal 
deKz: 75.000,00 (setenta e cinco mil kwanzas), pertencente 
ao sócio Francisco Aleixo David André e outra quota no 
valor nominal de Kz: 25.000,00 (vinte e cinco mil kwanzas), 

pertencentes ao sócio Euler Bruno Aleixo Madruga, respec

tivamente.

ARTIGO 5.°

Ã 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 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 
dé 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 
outró.

ARTIGO 13.°

Os balanços serão dados em 31 de Dezembro de cada
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 Francisco Aleixo David André 
que fica desde já nomeado gerente, com dispensa de caução, 
bastando a assinatura do gerente para obrigar validamente a 
sociedade. •

2. O gerente poderá delegar 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, 
Ims 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 j0 (trinta)
de antecedência, isto quando a lei não prescreva forma- 

i^des especiais-de comunicação. Se qualquer dos sócios 

est’Ver ausente da sede social a comunicação deverá ser feita 
Oni tempo suficiente para que possa comparecer.

ARTIGO 8.°
c Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per 
entaêem para fundos ou destinos especiais criados em 

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

88 Perdas se as houver

ARTIGO 9.° ,
de s°c*edade não se dissolverá por morte ou impediiner,t° 
SohqUalquer dos sócios, continuando a sua existência com o 
'nt jV*V° e *lerdeiros ou representantes do sócio falecido ou 

devendo estes nomear um que a todos represente, 

ni° a quota se mantiver indivisa.

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

(15-7815-L15)

Florbesd, Limitada

Certifico que, por escritura de 13 de Maio de 2015, * 

lavrada com início a folhas 87, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 404, do Cartório Notarial do Guiché Único 

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

Luvòva, casado com Aríete Helena Panda Luvova, sob o 
regime de comunhão de adquiridos, natural do Cuimba, 

Província de Zaire, residente habitualmente em Luanda, no 
Município de Belas, Bairro Benfica, Zona 3, Casa n.° 38, 

que outorga neste acto, por si individualmente e em nome e 

representação dos seus filhos menores Esdras Jaime Panda 
Luvova, de II anos de idade, Débora Flora Panda Luvova, 

de 7 anos de idade e Baruque Sebastião Panda Luvova, de 

6 anos de idade, ambos naturais de Luanda e consigo con

viventes;
Uma sociedade comercial por quotas de- responsabi- ' 

1 idade limitada, que se regerá nos termos constantes dos 

artigos seguintes.

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

Luanda, 14 de Maio de 2015. — O ajudante, ilegiveL
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ESTATUTO DA SOCIEDADE 
FLORBESD, LIMITADA

ARTIGO I.0 
(Denominação c sede)

ARTIGO 5.° •
(Gcssão dc quotas)

A cessão de quotas a estranhos fica dependente do 
. sentimento da sociedade, à qual é sempre reservado 0

• (Denominação cscdc) . . de preferência, deferido aos sócios se a sociedade dJ?'0
A sociedade adopta a denominação social de < > não

Limitada», com sede social na Província de Luanda,^ua . qmser fazer uso. .

Avenida Pedro de Castro Van-Dúnem (Loy), Casa n. j8, /cerênciai •
Bairro Benfica, Município de Belas, podendo transfen-la .
livremente para qualquer outro local do território naciona , gerência e administração da sociedade, em todos 
bem como abrir filiais, sucursais, agências ou outras formas aclos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passi 
de representação dentro e fora do País. mente, incumbem ao sócio Nsimba Luvova, quê fica d^

; já nomeado gerente, com dispensa de caução, bastando a

A sua duração é por tempo indeterminado, contando-se ó assinatura dogenent^^^^ 

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, restauração, comér
cio geral a grosso e a retalho, prestação" de serviços, 
agro-pecuária, pescas e aquicultura,(indústria de lacticínios, lhantes. 

consultoria, auditoria, construção civil e obras públicas, . ARTIGO 7?

fiscalização de obras, serralharia, carpintaria, produção e, (Assembleia)

venda de caixilharia de alumínio, promoção e mediação As Assembleias Gerais serão convocadas pôr simples 
imobiliária, informática, telecomunicações, electricidade, cartas registadas, dirigidas aos sócios com pelo menos
hotelaria, turismo, agência de viagens, transportes aéreo, 
marítimo e terrestre, transporte de passageiros ou de mer

cadorias, camionagem, transitários, despachante, rent-a-car, 
exploração mineira, oficina auto, venda dè material de escri-

1. 0 gerente poderá delegar mesmo em pessoa estranha 
à sociedade parte dos sèus 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-

trinta (30) 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

tório e escolar, salão de cabeleireiro; modas e confecções, : parecer, 
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 bòmbas 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 8.° .
(Divisão dos lucros)

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a 
centagem para fundos, ou destinos especiais criados 

Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios nã 
ção das suas.quotas, e em igual proporção serão supo 

as perdas se as houver. •

- ’ ARTIGO9.0
' i (Dissolução) ■

. A sociedade não se dissolverá por morte ou impe 0 

de qualquer dos sócios, continuando a sua existênci 
sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio fale ^nte> 

interdito, devendo estes nomear um que a todos rep 

enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 10.°
(Liquidação) p0$

Dissolvida a sociedade por acordo dos s^C ^rjosea 

demais casos legais, todos os sócios serão 1ÍQU* a ^afaHa 
liquidação e partilha realizar-se-á como acordare^^ soc^ 

de acordo, e se algum deles o pretender será o aC ^giv0 
licitado em bloco com obrigação do pagamento 
e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecei*»  
dade de condições.

• ARTIGO 4.° 
(Capital)

O capital social-é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), 
integralmente realizado em dinheiro, dividido e representado 
por (4) quotas, sendo uma no valor nominal de Kz: 50.000 00 
(cinquenta mil kwanzas), pertencente ao sócio Nsimba 
Luvova, outra quota no valor nominal de Kz: 20.000 00 
(vinte mil kwanzas), pertencente ao sócio Esdras Jaime 
Panda Luvova e 2 (duas) quotas iguais no valor nominal de 
Kz: 15.000,00 (quinze mil kwanzas) cada uma, pertencentes 
aos sócios Baruque Sebastião Panda Luvova e Débora Flora 
Panda Luvova, respectivamente.
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ARTIGO II.°
(Preferência na amortização)

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

providência cautelar. •
K . . 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, tica 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 
a31 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.

(15-7816-L15

7 Agro-Alimentar, Limitada

Certifico que, por escritura de 12 de Maio de 2015, 
lavrada com início a folhas 67, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 265-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: — Sandra da Conceição Vieira Carneiro, 
solteiro, maior, natural de Chipindo, Província da Huíla, 
residente habitualmenté em Luanda, no Município de 
Cacuaco, Bairro 4 de Fevereiro, Casa n.° 41, que outorga 
ne$teacto corno mandatária de Domingas Fernandes Baião, 
solteira, maior, natural do Rangel, Província de Luanda, 
^e reside habitualmente, no Distrito Urbano do Rangel, 
BairroMarçal, Casa n.° 2-M A-802;

Segundo: — António José Soares Coelho da Cunha, 
asado com Aida Lopes Fernandes da Cunha, sob o regime 
e comunhão Geral de bens, natural de Lousada, Portugal, 
e nacionalidade portuguesa, residente, habitualmente em 
Uanda, no Distrito Urbano da Maianga, Bairro Alvalade. 

Ie 1113 sociedade comercial por quotas que se regerá nos 

c°nstantes dos documentos em anexo.
conforme.

KCartório Notarial do Guiché Único da Empresa, em 
anda> 14 de Maio de 2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
7 AG RO-ALIMENTAR, LÍM1TÁDA

. ARTIGO l.°
>Alin,S0C'edade adopta a denominação social de «7 gro 

,,Rlentar. Limitada», com sede social na Província de 

Luanda, Município de Luanda, Distrito Urbano da Maianga, 
Bairro Alvalade, Rua António Assis Júnior, n.° 321, 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 sociàl a prestação de 

serviços, produção de bens alimentares, indústria transfor
madora, nomeadamente agro-alimentar, criação de gado e 
agro-pecuária, comércio a grosso e a retalho, podendo ainda 
dedicar-se a qualquer outro ramo do comércio ou indústria 
em que os sócios acordem e seja permitido por lei.

• ARTIGO 4.°

O capital social é de Kz:. 100.00.0,00 (cem mil kwanzas), 
integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen
tado por (2) quotas, sendo uma (1) quota no valor nominal 
de Kz: 66.000,00 (setenta e seis mil kwánzas), pertencente 
à sócia Domingas Fernandes Baião e outra quota no valor 
nominal de Kz: 34.000,00 (trinta e quatro mil kwanzas), per- 

' tencente ao sócio António José Soares Coelho da Cunha.

ARTIGO 5.°

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

' quiser fazer uso.

' ARTIGO 6.°' ’

1. A gerência e administração da sociedade, em todos os 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passi
vamente, incumbe à sócia Domingas Fernandes Baião, que 
fica desde já nomeada gerente, com dispensa de caução, bas
tando 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 aos gerentes obrigar a sociedade em actos 
. e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 
como letras de favor, fiança, abonações ou actos seme

lhantes. . • . .
ARTIGO 7.° -

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

parecer. .
ARTIGO 8.°

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per
centagem para fundos ou destinos especiais criados em

13.de


, 9548

Uma sociedade comercial por quotas de res 
lidàde limitada, que se regerá nos ter mos constan^^ 

. artigos segui.ntes. es do$
Cartório Notarial do Guiché Único da EmpPes 

Luanda, aos 14 de Maio de 2015. — O auxiliar, ueg^{ e,n

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

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 0 
sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou 
interdito, devendo estes nomear um que a todos represente, 

enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 10.°
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 0 pretender será 0 activo social 
licitado em globo com obrigação do pagamento do passivo. Ritondo, Rua Vasco da Gama, casa sem número, podendo 
e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em igual- transferi-ia livremente para qualquer outro local do territó- 

dade de condições.

• . ARTIGO II.0

A sociedade reserva-se 0 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 0 Foro da 
Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qualquer 
outro.

- - ESTATUTOS DA . • •
SOCIEDADE COMERCIAL KUMESSO 

, ETHO, LIMITADA ‘

• • ' ARTIGO 1.01

A sociedade adopta a denominação social de «Sociedade 
Comercial Kumesso Etho, Limitada», com sede social 
na Província de Malanje, Município de Malanje, Bairro

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.

(15-7823-L02)

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-se0 
. início da sua actividade, para todos os efeitos legais, a partir 

da data da celebração da presente escritura.

' • ARTIGO 3.°

A sociedade tem como objecto social a prestação de ser
viços, comércio geral a grosso e a retalho, empreitadas de 
construção civil è obras publicas, promoção e mediação 
imobiliária, venda de equipamentos dos serviços de segu
rança privada, prestação de serviços de segurança, privada, 
importação e comercialização de medicamentos, fabrico e 
distribuição de medicamentos, equipamentos e produtos 
hospitalares, hotelaria e turismo, restauração, casino, indus^ 

tria pesada e ligeira, pescas, agro-pecuária^ indústria 
pànificação, camionagem, transitários, cabotagem, rení 

-car, compra e venda de viaturas novas e usadas, transp 
de passageiros, transporte de mercadorias, oficina autO’^j0 
calização de obras públicas, venda de material ^•e<escr 
e escolar, venda e instalação de material industrial, 

e assistência a viaturas, comercialização de 
construção, comercialização de lubrificantes; salão e 
leirejro, comercialização de gás de cozinha, expl°r

. . . , . r o ' parques de diversão, exploração mineira, expl°ra^ dc
lavrada com m.cio a folhas 3, do hvro de notas para escritu- • restai, exploração de bombas de combustíveis, estaj 

rasdiversasn. 404, do Cartono Notanal do Guiché Unico serviço, representações cómerciais, importação e 
da Empresa, a cargo do Not^.o, Luc.o Alberto Pires da tação, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro 

comercio ou indústria em que os sócios acorde 
mitido por lei. . • ’

Sociedade Comercial Kumesso Etho, Limitada

Certifico que, por escritura de 13 de Maio de 2015

Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:
Primeiro: — Abpubàcry Sidy Ndiaye, solteiro, maior 

natural de Navel-Matom, Senegal, de nacionalidade senega- 
lense, residente habítualmente em Luanda, no Município de 
Luanda, Distrito Urbano do Sambizanga, Bairro São Paulo 
Rua de Benguela, Casa n.° 95;

Segundo: — Henriques Martins Serrote, solteiro, maior 
natural de Caombo, Província de Malanje, onde reside habi
tualmente, no Município de Malanje, Bairro Ritondo, casa 
sem número, Zona 12; x .

’ ' ARTIGO 4° .
o capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mi esen> 

integralmente realizado em dinheiro, dividido e $ 
lado por (2) quotas, sendo uma quota no valor n 
Kz. 60.000,00 (sessenta mil kwanzas), Pertenceíl ^inal^ 
Aboubacry Sidy Ndiaye, e a outra quota no valõr n ^0 

Kz: 40.000,00 (quarenta mil kwanzas), pertencep 
Henriques Martins Serrote, respectivamente.
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• ARTIGO 5.°

A cessão de quotas a estranhos fica dependente do con- 
sentimento da sociedade, à qual é sempre reservado o direito 
3e preferência, deferido aos sócios se a sociedade dele não 
quiser fazer uso.

ARTIGO 6.°

A gerência e administraçao da sociedade, em todos os 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passi- 
vamênte, incumbem aos sócios Henriques Martins Serrote 
e Aboubacry Sidy Ndiaye, que ficam desde já nomeados 
gerentes, com dispensa de caução, bastando uma assinatura 
de qualquer gerente 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 ern 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 de antecedência, isto quando a lei não prescreva forma- 

’ lidades especiais de comunicação. Se qualquer dos sócios 
estiver ausente da sede social, a comunicação deverá ser 
feita com tempo suficiente para que possa comparecer.

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

centagem para fundos ou destinos especiais criados em 
Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor
ão das suas quotas, e ém 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 
'níerdito, devendo estes nomear um que a todps represente, 
enquanto a quota se mantiver indivisa.

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

eniais casos legais, todos os sócios serão liquidatários e a 
,(|tiidação e partilha realizar-Se-á.como acordarem. Na falta 
Ie acordo, e se algum deles o pretender, será o activo social 

em bloco com obrigação do pagamento do passivo 
adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em igual- 

de condições.

ARTIGO 11.0
. Sociedade reserva-se o direito de amortizar a quota de 

alW sóciOj d£) bre e|a recaia arresto,-penhora ou 
Pr°Vld«nciacautelar. . •

p ' ARTIGO 12.’
ara todas as questões emergentes do presente contrato,. 

rentre os sócios, seus herdeiros ou representantes, quer
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entre eles e a própria sociedade, fica estipulado o Foro da 
Comarca de Malanje, com expfessá 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.° 1/04, de 13 de Fevereiro, que é a Lei das 
Sociedades Comerciais e demais legislação aplicável.

(15-7825-L02)

CARPAV — Indústria e Serviços, Limitada

Certifico que, por escritura de 13 de Maio de 2015, 
lavrada com início a folhas 91, do livro de notas para escri
turas diversas n.°404, 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 Sérgio Correia Victor, casado com 
Sónia Contreiràs Miguel Correia Victor, sob regime de 

comunhão de adquiridos, natural da Ingombota, Província, 
de Luanda, residente em Luanda, no Distrito Urbano da 
Maianga, Bairro Maianga, Rua Gastão Sousa Dias, Prédio 
n.° 1074, 7.° andar;

Segundo: — Carlos Francisco Pacavira Contreiràs, 

solteiro, maior, natural do Rangel, Província de Luanda, 
residente em Luanda, no Distrito Urbano da Maianga, Bairro 
Maianga, Rua da Samba, n.° 4-A, Zona 5;

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, 14 de Maio de 2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA EMPRESA
CARPAV — INDÚSTRIA E SERVIÇOS, LIMITADA

ARTIGO!.0

A sociedade adopta a denominação de «CARPAV __
Indústria e Serviços, Limitada».

ARTIGO 2.°

A sua sede é na Província de Luanda, Avenida Lar do 
Patriota, n.os 146 e 147, Bairro Benfica, Município de Belas, 
podendo instalar filiais, sucursais onde e quando lhe convier.

ARTIGO 3.°.

A sua duração é por tempo indeterminado contando o seu 
início a partir da data da presente escritura.
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ARTIGO 4.°
O seu objecto social consiste em comércio geral, com’jl 

nicação social, gestão de empreendimentos, prestação 
serviços, transportes marítimo, aéreo e terrestre de passagei 
ros oú de mercadorias, saúde, educação, segurança privada e 
patrimonial, panificação e pastelaria, restauração e catering, 
gestão de refeitórios e cozinhas, representações comerciais 
e industriais, importação e exportação, podendo ainda dedi- 
çar-se a outras actividades comerciais e industriais desde 

•que aprovada pelos sócios e permitidas por lei.
§Único — A sociedade poderá associar-se com outras z 

empresas nacionais e estrangeiras, de harmonia com as leis

. em vigor no País.

ARTIGO n.°

A sociedade não se dissolve por morte ou int 
de qualquer dos sócios, continuando o sobrevivo e 
herdeiros ou representantes do socio falecido ou interd °S 
devendo este nomear úm, que a todos represente eix/ 
se mantiver indivisa. an,°

• ARTIGO 12.° .

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos 
demais casos legais, serão todos liquidatários e a liquidação 
e partilha procederão como para eia se consertarem, na falta 
de acordo-se alguns dele pretender será o activo licitado em

• ARTIGO 5/ _ globo com a obrigação do pagamento do passivo, e adjudi-
. O capital social é de Kz: 150.000,00 (cento e cinquenta ca(j0 ao sóçio que melhor preço oferecer em igualdade de 

condições. ■

_________—
a ser criadas em Assembleia Geral, serão dividia 
sócios na proporção das suas quotas bem como Pelo$ 
se as houver. . • perda$

mil kwanzas) integralmente realizado em dinheiro, dividido 
e repartido por 2 (duas) quotas iguais no valor nominal de 

< • Kz: 75.000,00 (setenta e cinco mil kwanzas) pertencentes 
aos sócios Carlos Francisco Pacavira Contreiràs e Paulo 
Sérgio Correia Victor, respectivamente.

ARTIGO 6.°

Não serão exigíveis prestações suplementares de capital, 
mas os sócios poderão fazer a sociedade os suprimentos que • 
ela necessitar, mediante os juros e nas condições que esti- 

. pularem. . „ .

ARTIGO 13.° •

A sociedade poderá amortizar a quota de quota de qual
quer sócio, quando a mesma tenha sido penhorado, arrestada 
ou objecto de qualquer providência cautelar.

ARTIGO 14.° .

Para todas as questões emergentes deste contrato quer 
sócios, seus herdeiros ou representàntes, quer entre ele e 
a própria sociedade fica estipulado o Foro da Comarca de 

Luanda, com expressiva renúncia a qualquer outro.
ART,G07? ' . . ARTIGO 15» ’

A cessão de quotas a pessoas estranhas a sociedade fica ' No omisso regU|arão as deliberações sociais, as dispo- 
dependente do consentimento do sócio maioritário, a obter’ . . .
por maioria simples dos votos correspondentes ao capital 
social.

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

aplicável.
. . (15-7826-102)

ARTIGO 8.°

A gerência e administração da sociedade, em todos os 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passi
vamente, será exercida pelos dois sócios Carlos Francisco n r 
Pacavira Contreiràs e Paulo Séroín Corroía ___ e^11C0 que> POr escr^ura

—4 com início a i 
turas diversas n.° 265-A, do Cartório

pessoas estranhas a 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, tais como letras 
de favor, fianças ou actos semelhantes.

ARTIGO 9.°

As Assembleias Gerais serão convocadas, quando a lei 
não prescreva outras formalidades, por cartas registadas 
dirigidas aos sócios como, pelo menos, 10 dias de antece
dência da data prevista para a sua realização.

' ARTIGO io.°

Os lucros líquidos, depois de deduzidos a percentagem 
de 5% para o fundo de reserva legal quando devida e quais

quer outras percentagens para os fundos especiais que venha

. Virada Dourada Comércio Geral, Limitada

Pacavira Contreiràs e Paulo Sérgio Correia Victor que 1 ^nnico que, por escritura de 13 de Ma’ . 
.. . . . . ’ que ,avrada com início a folhas 93, do livro de notas par4

Apensado de cauçao, ficam desde ja nomeados gerentes, turas diversas n.» 265-A, do Cartório Notarial do Gu 
sendo necessanas as suas assinaturas para obrigar valida- Único da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto 
mente a sociedade. da Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre

1. Os sócios-gerentes podem delegar a outro ou em . Primeiro: — Carla Maria do Rosário Girão da
Nunes, casada com Ramiro Aleixo da Costa ^urlp^QVíncia 

regime de separação de bens, natural do Lubango, 
da Huíla, residente em Luanda, no, Distrito r prédi° 
Ingombota, Bairro Ingombota, Rua Rainha Ginga’ 

n. 147,3.° andar, Apartamento D; . solteira’
Segundo: — Laura Menezes da Silva ^*,ra°’eSident6 

maior, natural do Lubango, Província da Hui a, ^ír(0 
em Luanda, no Distrito Urbano da Ingomb° ’ aI]d^ 
Ingombota, Rua Rainha Ginga, Prédio n.° 49, * 
Apartamento 329; veiguiílha’

Terceiro: — Tânia Cláudia da Silva Girão 
casada com Nuno Ricardo da Cunha Veiguinha>s0 JeIT1an,ia’ 
de co^unhão de adquiridos, natural de Ber,inl> A da, n° 
mas de nacionalidade angolana, residente em d° 
Distrito Urbano da Ingombota, Bairro Ingombo 
Mercadores, Casa n.° 45;



9551adip^N.0 U4 — DE 16 DE JUNHO DE 2015 lllSBR^___ ____ ____ —------------------- :------------- -—

Onario- — Hélder Mártires da Silva Girão, solteiro, 
"r natural do Lubango, Província da Huíla; residente em 

^ánda no Distrito Urbano da Maianga, Bairro Maianga, 
^Alexandre Peres, Casa n.“ 7.;

QuM°: — Juvenal Teixeira da Silva Girão, solteiro, 
aior, natural do Lubango, Província da Huíla, residente 

111 Luanda, n0 Distr’t0 Urbano da Ingombota, Bairro 

Ingombota, Rua Alexandre Peres, Casa n.° 7;
Uma sociedade comercial por quotas .de responsabi

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

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

Luanda, 14 de Maio de 2015. — O ajudante, ilegível.

qualquer espécie, contando que estas sejam sempre exerci
das de modo a que resulte convenientes e vantajosas para 
a sociedade e com o intuito de a valorizar directa ou indi- 
rectamente, aumentando e/ou tornando mais lucráveis a sua 
propriedade, capacidade, conhecimento ou experiencia por 

qualquer meio.

f.

ESTATUTO DA SOCIEDADE DENOMINADA
1 VIRADA DOURADA COMÉRCIO GERAL, LIMITADA ’ 

’ ‘ ARTIGO l.° ' .

(Designação c sede social)

LA sociedade adopta a denominação de «Virada Dourada 
Comércio Geral, Limitada», e tem sede social sita em Luanda, 
na Rua Rainha Ginga, n.° 147, 3.° D, Bairro Ingombota, 

• Distrito Urbano da Ingombota, Município de Luanda, 
í 2. A gerência fica autorizada a deslocar a sede social 

i para qualquer- outro local dentro do território de Angola, 
bem como transferir, abrir ou encerrar qualquer subsidiária, 

sucursal ou agência, delegações ou outra forma de reptesen-, 
tação social, onde e quando entender conveniente, dentro e 

fora do País. ’ •

. ‘ ' ARTIGO 2.°
(Duração)

A sua duração é por tempo indeterminado, contándo-se 
0 seu início para todos os efeitos legais a partir da data da 

sua escritura. '

. ‘ ARTIGÓ3.0
(Objecto social)

A empresa, terá como objecto social o exercício do 

c°mércio geral a grosso e a retalho, agro-pecuária, pescas, 
Gelaria e turismo, exploração" mineiral e florestal, repre 
Sentações, construção civil e obras públicas, prestação de 

ServiÇos, estudos e projectos, fiscalização, gestão de sistema 
de água, energia e tratamento de resíduos sólidos, farma- 

saneamento básico, decorações, perfumaria e bijutari , 
Áustria e mobiliário, pastelaria, panificação, geladaria, 
ducaÇão e ensino, modas e confecções, boutique telec 

Un*cações, representações de telefones e seus perten ~, 
• Cultura, transportes terrestre, marítimo e aéreó 

egulares, colégio, informática, cultura agência de viagens 
transitário, bombas de combustíveis, comercialização e 
s butano, lubrificantes, turismo ecológico, importaç 

arr°naçào’ ^em como o exercício conjunto com a nor 
lv'dade da sociedade de quaisquer outras activi a es

ARTIGO 4.° . » I
(Capital social c quotas)

1. 0 capital social, integralmente subscrito e realizado 
em dinheiro, é de Kz: 181.000,00 (cento e oitenta e um mil 
kwanzas), dividido e representado pelós sócios em (5) seis 

quotas distribuídas da seguinte forma:
a) Uma quota no valor nominal de Kz: 37.000,00

(trinta e sete mil kwanzas), pertencente à sócia 

Carla Maria do Rosário Girão da Costa Nunes;
b) Uma quota no valor nominal de Kz: 36.000,00

(trinta e seis mil kwanzas), pertencente à sócia 

Laura Menezes da Silva Girão;
c) Uma quota no valor, nominal de Kz: 36.000,00

(trinta e seis mil kwanzas), pertencente à sócia 

Tânia Cláudia da Silva Girão Veiguinha; .
d) Uma quota no valor nominal de Kz: 36.000,00

(trinta e seis mil kwanzas), pertencente ao sócio 

Hélder Mártires da Silva Girão;
e) Uma quota no valor nominal de Kz: 36.000,00

(trinta e seis mil kwanzas), pertencente ao sócio 
Juvenal Teixeira da Silva Girão. • • .

2. O capital social poderá ser aumentado por delibera
ção da Assembleia Geral e o aumento será dividido pelos 
sócios na proporção das suas quotas ou na forma como se 

vier acordar.
' ' ARTIGO 5.°
(Transmissão dc quotas) ,

1. A cessão de quotas, total ou parcial, entre sócios é
livre mas quando feita a pessoas estranhas a sociedade, fica 
dependente do consentimento desta, à qual é sempre reser
vado o direito de preferência, deferido aos sócios, quando 
dele não quiser fazer uso, ..

ARTIGO6.0
(Gerência c administração)

A gerência e administração dá sociedade em todos os • 
seus actos e contratos em juízo e fora dele activa e passiva- . 
mente serão exercidas pelas sócias Carla Maria do Rosário 
Girão da Costa Nunes, Laura Menezes da Silva tjirão e 
Tânia Cláudia da Silva Girão Veiguinha, que desde já ficam 
nomeadas gerentes bastando duas assinaturas para obrigar 
validamente a sociedade. •

1 As sócias-gerentes poderão delegar o outro sócio à 
sociedade parte dos seus poderes de gerência, outorgando 
para 0 efeito 0 respectivo mandato..

2. É proibido às sócias-gerentes obrigar a sociedade em 
actos e contratos estranhos aos negócios sociais tais como 
vales, fianças, abonações ou documentos semelhantes.

I
í;

í"
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ARTIGO 7.”
(Assembleia Geral)

LA Assembleia Geral é o órgão deliberativo da socie
dade e representa a universalidade dos sócios..

2. As Assembleias Gerais quando a lei não prescreve 
formalidades especiais para a sua convocação, serão con
vocadas pela gerência por cartas registadas, dirigidas aos 
outros com pelo menos 30 dias de antecedência.

ARTIGO 8.° • < '
(Balanço c aplicação dc resultados)

h Os lucros líquidos durante o exercício económico, 
depois de deduzida a percentagem de cinco por cento (5%) 
para o fundo de reserva legal e social, serão divididos pelos 
sócios na proporção das suas quotas, bem como as perdas se 

’ " as houver.
2. Os anos sociais serão os civis e os balanços serão em 

31 de Dezembro de cada ano, devendo estar aprovados<e 
assinados até fins de Março imediato a que disser respeito.

. ’ artigo 9.° ..
(Dissolução)

A sociedade não se dissolverá por morte ou interdição 
' de qualquer dos sócios, continuará com os sobrevivos ou 

capazes e com os herdeiros dos sócios falecido ou interdito 
devendo este nomear um que a todos represente enquanto a 

quota permanecer indivisa na sociedade.

' z artigo 10.®
* (Acordos entre sócios)

Os sócios poderão Jivremente entrar em quaisquer acor- 
dos entre si.

. artigo il° •
(Lei aplicável e fórum)

. 1. Este estatuto está sujeito e são regulados pela legisla- 
çao angolana. 5

2 No omisso regularão as deliberações sociais e as dis- 

posições da Lei das Sociedades vigentes em Angola.

________________________ (15-7845-L02)

Lufadeira, Limitada

Certifico que, por escritura de 14 de Maio de 2015 
lavrada com mício a folhas 1J, do livro de notas para éscri 

to 266-A, d» C«™ Noíaríal do 0 
Umco da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto p- 
da Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre-

Pnme.ro: - Luzia de Fátima Dinis de Oliveira, solteira, 
major, natural de Cabinda, Província de Cabinda, reside^ 
abitualmente em Luanda, no Município do Cazenga Ra- 

Hoji-ya-Henda, Rua 2, casa s/n.°; . g ’B ,rro
Segundo: - Simão Paulo dé Oliveira, solteiro m, 

natural do Uíge, Província do Uíge, residente habitu^mem’ 
em Luanda, no Município do Cazenga, Bairro H' 

-Henda, Rua Adriano Moreira, Casa n.° I6-A*

Umà sociedade comercial por quotas de 

lídade limitada, que se regerá nos termos c 
artigos seguintes. ?stantes

Está conforme.
Cartório Notarial do Guiché Único da 

Luanda, 14 de Maio de 2015. — O ajudante

. ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
LUFADEIRA, LIMITADA

' . ARTIGO I.»

A sociedade adopta a denominação social de «Lufad • 
Limitada», com sede social na Província de Luan/ 

Principal do Porto Seco, casa s/n.°, Bairro Viana Municu’ 
de Viana, podendo transferi-la livremente para qualZ 

outro local do território nacional, bem como abrir filiais 
sucursais, agências ou outras formas de representação de»’ 
tro e fora do País. ‘ ’

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

mício 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 dèser- 

viços, consultoria, formação profissional, comércio a grosso 

e a retalho, avicultura, agro-pecuária, indústria, pesca, hote
laria e turismo, telecomunicações, publicidade, construção 
civil e obras públicas, consultoria, exploração mineira e 
florestal, comercialização de. telefones e seus'acessórios, 

transporte marítimo, camionagem, agente despachante e 
transitários, cabotagem, rent-a-car, compra e venda de 
viaturas, novas ou usadas e seus acessórios, venda e repa- 

ração de veículos automóveis, concessionária de material e 

peças separadas de transporte, fabricação de blocos e vigo 
tas, prestação de serviços na área da saúde, plastificação 
de documentos, venda de material de escritório e escolar, 

ecorações, serigrafia, impressões, agência de viagen ’ 
P omoção e mediação imobiliária, relações públicas, Paíl 
cação, representações comerciais e industriais, venda de g . 

. ~ cozinha, desporto e recreação, meios industriais, rea ; 
Çoes de actividades culturais e despprtivas, manutenção •> 

. eS£aÇ°S verdes> segurança de bens patrimoniais, jard,lT! j 
ancia, educação e cultura, instrução automóvel, en ; 

portação e exportação, saneamento básico, fabrica^ o J 
ade êel°, podendo ainda dedicar-sea qualquer.e ! 

0 o comércio ou indústria em que os s.óci°s aC°r
SeJa Permitido por lei. j

n • RTIGO 4.° •
mil l Capital SociaI é de Kz: 150.000,00 (cento e c,n^£jjao

anzas), integralmente realizado em dinheiro, 
valn5^8611’3^0 P°r duas quotas, sendo I (uma)d 
ten/ nom,nal de kz: 100.000,00 (cem mil kwa^ ’ i 

nCente à sóc'a Luzia de Fátima Dinis de Oli^ e ■

outr0

■idi^
-flO

Pnme.ro
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. u()ta no valor nominal de Kz: 50.000,00 (cinquenta mil . 
banzas), pertencente ao sócio Simãó Paulo de Oliveira, 

^pectivamente.

ARTIGO 5.°

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

quiser fazer uso.
ARTIGO 6.°

1. A gerência e administração da sociedade, em todos os 
seus actos ê contratos, em juízo e fora dele, activa e passi- 
vaniente, incumbe ao sócio Simão Paúlo de Oliveira, 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 
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, abonaçoes ou actos seme
lhantes. . . *

ARTIGO 7.°

As Assembleias Gerais serão convocadas por simples 
cartas registadas, dirigidas aos sócios com peio 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
ão das suas quotas, e em igual proporção serão suportadas 
as perdas se as houven

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 õ 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.

X , 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.

(15-7848-L02)

Rubricart, Limitada

• Certifico que, por escritura de 14 de Maio de 2015, 
lavrada com início a folhas 93, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 404, do Cartório Notarial do Guiché Único 

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

David Capelenguela, casado com Claudina Augusta 
Naita Mateus Daniel Capelenguela, sob o regime de comu
nhão de adquiridos, natural de Chipindo, Província da Huíla, 
onde reside habitualmente, no Município do Lubango, 
Bairro Comercial, casa s/n.°, que outorga neste acto por si 
individualmente e em nome e representação dos seus filhos 
menores, Dacnildo Shalon Daniel Capelenguela, de 7 anos 

de idade, natural do Lubango, e Daclieratel Joaines Daniel 
Capelenguela, de 12 anos de idade, natural do Lubango, e 
ambos da Província da Huíla e consigo conviventes;

Uma sociedade comercial por quotas de responsabi-

ÁRTIGO9.0 ' lidade limitada, qué se regerá nos termos constantes dos
Asociedade não se dissolverá por morte oú impedimento artigos seguintes. .

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

Luanda, 14 de Maio de 2015. — O ajudante, ilegível.

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

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

16 ac°rdo, e se algum deles o pretender, será o activo social 
e,C,*ado efn globo com obrigação do pagamento do passivo 

a judicado ao sócio que melhor preço oferecèr, em igúal- 
ade de condições.

ARTIGO 11.° 
q s°ciedade reserva-se o direito de amortizar a quota de 

' L quer sócio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou 
Pr°Vldência cautelar.

ESTATUTO DA SOCIEDADE
. RUBRICART, LIMITADA ’

ARTIGO l.°

A sociedade adopta a denominação social de «Rubricart,
Limitada», com sede social na Província de Luanda, Rua 

. Rainha Ginga, casa s/n.°, Bairro Ingombota, Distrito Urbano 
da Ingombota, Município de Luanda, podendo transferi-la 
livremente para qualquer outro local do território nacional, 
bem como abrir filiais, sucursais, agências ou outras formas 
de representação dentro e fora do País.
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' ' ]. o gerente poderá delegaY num dos sócios o
artigo 2.° ■ j em oessoa estranha à sociedade parte dos seus r.U1niesn'l> ’

A sua duração é por tempo indeterminado, con „erência, conferindo para o efeito o respectivo de
início da sua actividade, para todos os efeitos legai j P . g ~ ____nkrmn.____________________ •• ndat<

da data da celebração da presente escritura.

ARTIGO 3."
A sociedade tem como objecto social o comércio á grosso 

e a retalho, empreitadas de construção civil e obras públicas, 

promoção e mediação imobiliária, venda de equipamentos 
dos serviços de segurança privada, prestação de serviços 

• de segurança privada, infantários, creches, importação e 
comercialização dê medicamentos, produtos hospitalares, 
equipamentos laboratoriais diversos, fabrico e distribuição 
de medicamentos, equipamentos ê produtos hospitalares, 
manutenção e assistência a equipamentos diversos, edu
cação, ensino geral, desporto e cultura, telecomunicações, 
hotelaria e turismo, indústria pesada èx ligeira, pescas, 
agro-pecuária, indústria de panificação, camionagem, tran- centagem parâ fundos ou destinos especiais criados em 

sitários,. cabotagem, rent-a-car, compra e venda de viaturas 
novas e usadas, transporte de passageiros, /transporte de 
mercadorias, fiscalização de obras públicas, venda de mate
rial de escritório e escolar, venda e instalação de material

. industrial, venda e assistência a viatúras, comercialização ' A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento 

de qualquer dos sócios, continuando a sua existência cornos 
sobrevivos e herdeiros ou representantes do sócio falecido 

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

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

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

• de acordo, e se algum deles o pretender, será o activo socia 
licitado em bloco com obrigação do pagamento do passiv 
e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em '»u 

dade de condições. '

' ARTIGO 11.° tade
A sociedade reserva-se o direito de amortizar a qu0 

qualquer sócio; quando sobre ela recaia arresto, penho 

providência cautelar,

ARTIGO 12.° contrai’
‘ Para todas as questões emergentes do presente co 

quer entre os sócios, seus herdeiros ou representant^^ 

entre eles e a própria sociedade, fica estipulado o ^uer 
Comarca de Luanda, com expressa renúncia a 

outro.

2. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em°' 

e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedad 
como letras de favor, fiança,’ abonações ou actos 

6 senie. 
lhantes.

. > ARTIGO 7.°

7 A Assembleia Geral será convocada por simnlk .
.'. . H cartas

registadas, dirigidas aos socios com pelo menos 30 (trintal 
dias de antecedência, isto quando a lei não prescreva forma 
lidades especiais de comunicação. Sequalquer 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-

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.°

de material de construção, comercialização de lubrifican
tes, comercialização de gás de cozinha, petróleo iluminante, 
peças sobressalentes, agência de viagens, exploração de par
ques de diversão, exploração mineira, exploração'florestal, 
exploração de bombas de combustíveis, estação de serviço, 
representações comerciais, prestação de serviços, 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: í 00.000,00 (cem mil kwan

zas), integralmente realizado em dinheiro, dividido e 
. representado por (3) quotas, sendo uma no valor nomi

nal de Kz: 80.000,00 (oitenta mil kwanzas), pertencente 
ao sócio, David Capelenguela, e 2 quotas iguais no 
valor nominal de Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas) cada 
uma, pertencente aos sócios Daclieratel Joaines Daniel 
Capelenguela e Dacnildo Shalon Daniel Capelenguela 
respectivamente. • •

ARTIGO 5°

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

ARTIGO 6.°

. A gerência e administração da sociedade, em todos os 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e pássi- 
vamente, incumbem ao sócio David Capelenguela que fica 
desde já nomeado gerente, com dispensa de caução bas
tando a assinatura do gerente para obrigar validamente a 
sopíedade.

ARTIGO 13° deciA>
Os balanços serão dados em 31 de Dezembrojn)e. 

ano, devendo estar aprovado até 31 de Março do
diato.

’ ARTIGO 14.° ' ' , diSP0'
No omisso regularão as deliberações sociais. das 

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



9555^.p^-N.0 114 —DE 16DEJUNHO DE 2015
111 ----- ;------- '------- ----------------------- ----------

Colormaq Angola, Limitada

Certifico que, P°r escritura de 14 de Maio de 2015, 
da com início a folhas 1 do livro de notas para escri- 
diversas n.° 266-A, do Cartório Notarial do Guiché 
da Empresa, a cargo do Lúcio Alberto Pires da Costa, 

Unl nciado em Direito, foi constituída entre:;
LlCp/77weíro: — Edricio Mbala Mbemba, solteiro, maior, 

tural de Quivuenga Songo, Província de Uíge, residente 
habitualmente em Luanda, no Distrito Urbano do Kilamba 
Kiaxi, Bairro Kilamba Kiaxi, rua e casa s/n.°; .

Segundo: ■— Makuntuala Adriana Malungo, solteira, 
maior, natural de Luanda, Província de Luanda, onde reside 
habitualmente, no Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi, Bairro. 
GolfH,Casan.°58;

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

artigos seguintes.
Está conforme.
Cartório Notarial 'do Guicbé Único da Empresa, em 

: Luanda, 15 de Maio de 2015. — O ajudante, ilegível. - 

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
. COLORMAQ ANGOLA, LIMITADA

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

Angola, Limitada», com sede social na Província de Luanda, 
Travessa n.° 1, Rua dò Sanatório, casa s/n.°, Bairro Palanca, 
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 2.9
A sua duração é por tempo indeterminado, contando-se o 

’nício da sua actividade, para todos'os efeitos legais, a partir 

t|a data da celebração da escritura.

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

vtÇ°s, consultoria, formação profissional, comércio geral.a 

êr°ssae a retalho, serralharia, caixilharia de alumínios, avi- 
^Itura, agro-pecuária, indústria, pesca, hotelaria e turismo, 
^onnática, telecomunicações,' publicidade, construção 

e obras públicas, consultoria, exploração mineira 
florestal, comercialização de telefones e seus acessórios, 

^sporte marítimo, camionagem, agente despachante 
^sitários, cabotagem, rent-a-car, compra e venda e 
Uras’ n°vas ou usadas e seus acessórios, aluguer de viatur 

111 °ti sem condutor, venda e reparação de veícu os a 
°Ve*s, concessionária de material e peças separa 

>°rte, fabricação de blocos e vigotas, medicamentos, 
aier,al cirúrgico, gastável e hospitalar, produtos quim 
7 ^rmacêuticos'centro médico, prestação de serviços 

area 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.°

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), 
integralmente realizado em dinheiro, dividido e representado 
por (2) duas quotas, sendo 1 (uma) quota no valor nomi

nal de Kz: 90.000,00 (noventa mil kwanzas), pertencente ao 
sócio Edricio Mbala Mbemba e outra quota no valor riomi- 
nal de Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas), pertencente à sócia 
Makuntuala Adriana Malungo, respectivamente.

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

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

quiser fazer uso. ’
ARTIGO 6.°

1 A gerência e administração da sociedade, em todos os 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passi
vamente, incumbem ao sócio Edricio Mbala Mbemba, 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 
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 d$ 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 Gerai, 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 impe im 

de qualquer dos sócios, continuando a sua existência co 
sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio a eci o ou 
interdito, devendo estes nomear um que a todos represen e, 

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 sé 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.
ÀRTÍGÓII.0

A sociedade reserva-se o direito de amortizar a quota de 
qualquer sócio^quando sóbrê 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, deJ3 de Fevereiro, que é a Lei das 
Sociedades Comerciais, e demais legislação aplicável.

( / (15-7863-L02)

i

LUKAYA—Lwakongo (SU), Limitada

Bárbara Celeste Ferreira Gamboa, Conservadora de 3? Classe 
da 2.a Secção da Conservatória do Registo Comercial de Luanda 
do Guiché Único da Empresa.

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre-' exP,oraÇão mineira e florestal estação de serviços. 

- sentada sob o n.° 28, do livro-diário de 15 de .Maio do
corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.

Certifica que Luís Monteiro, solteiro maior, de nacionali
dade angolana, natural do Uíge, Província do Uíge, residente 
habitualmente em Luanda, Província de Luanda, Município 
de Luanda, Distrito Urbano da Ingombota, Bairro Macuiusso 0 s°c,° acordem e seja permitido por lei. 

Rua da Ex-Liga Nacional Africana, Casa n? 5, constitui uma 
sociedade unipessoal por quotas denominada «LUKAYA — 
Lwakongo (SU), Limitada», com sedeMunicípio de Luanda* 
Distrito Urbano da ingombota, Bairro Macuiusso, Rua da 
Ex-Liga Africana, Casa n.° 5, registada sob n.° 2.486/15, que 
se regerá nos termos constantes do documento em anexo

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

do Guiché Único da Empresa, em Luanda, 15 de Maio 

de 2015. — O aj udante, ilegível.

. ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
LUKAYA —LWAKONGO (SU), LIMITada

' ARTIGO I.° -
— . . (Denominação c sede)

' A sociedade adopta a denominação social de «lijk
— Lwakongo (SU), Limitada», com sede SOcjalAYA 

Província de Luanda, Município de Luanda Distrito Urh 
da Ingombota, Bairro Macuiusso, Rua da Ex-Liga Afi-i/1"1 
Casa n.° 5, podendo transferi-la livremente para qua^ 

outro local do território nacional, bem como abrir filia'' 

sucursais, agências ou-outras formas de representação.de^ 

tro e fora do País. . (

' .. ARTIGO 2.°
(Duração)

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

ARTIGO 3.°
(Objecto)

A sociedade tem. como objecto social, prestação de 

serviços, indústria, hotelaria e turismo, restauração, pes
cas, agrô-pecuária, informática^ telecomunicações, ensino 

superior, investigação cientifica, laboratórios de estudos 

científicos, conferências, produção e publicação de mate
riais científico e académicos, consultoria dé ensino, editora, 
gráfica, comércio geral a grosso e a retalho, electricidade, 

. construção civil ç obras públicas, fiscalização de obras, 

saneamento básico, modas e confecções, transportes man 
timo, aéreo e terrestres de passageiros ou de mercadorias, 

transitários, oficina auto, salão de cabeleireira, botequim» 
assistência técnica, comercialização de petróleo e lubrifica 

tes, exploração de bombas de combustíveis, farmácia, cen 

médico, clínica geral, perfumaria, agência de viagens, P. 

moção e mediação imobiliária, relações públicas, PaS . 

e panificação, exploração de parques de diversões, 

zação de espectáculos culturais,- recreativos e despo
3 represe SCiviy— 

tações comerciais, serralharia, carpintaria venda de a 

e sua utilização, cultura e ensino geral, seguranÇa 
patrimoniais, importação e exportação, podendo a,n 

car-se a qualquer outro ramo do comércio ou in

ARTIGO 4.°
(Capital) " ■ ^aíl'

o capital social é de Kz: 100.000,00 (cem ^^poi 

zas), integraimente realizado em dinheiro, rePre*L 
uma (O quota no valor nominal de Kz: 100.000, 
kwanzas), pertencente ao sócio-único Luís

*ARTIGO 5.° 
(Cessão de quotas) 

A cessão da quota implica a saída do sócio c 
transformação da mesma em sociedade pluripesS
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ARTIGO 6.°
(Gerência)

A gerência e administração da sociedade, em todos os 
gus actos e contratos, em juízo e fora dele actiya e passiva- 

mente, incumbem ao sócio-único, bastando a sua assinatura 
’ ra obrigar validamente a sociedade.

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

2.0 sócio-único poderá nomear pessoa estranha à socie
dade para assumir as funções de gerência.

ARTIGO 7.°
(Decisões)

As decisões do sócio-único de natureza igual 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,Q
(Liquidação)

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

ARTIGO l.o.°
. (Balanços)

Os anos sociais serão os civis e os balanços serão 
dados em 31 de Dezembro de cada ano, dèvendo encerrar 
a31 de Março imediato.

ARTIGO 11.0 
. . (Omisso)

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

(15-7864-L02)

Ango Adia, Limitada

Certifico que, por escritura de 15 de Maio de 2015, 
avrada com início a folhas 64, do livro de notas para escn- 
?ras diversas n.° 266-A, do Cartório Notarial do Guiché 
nico da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires 

a Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre.
pnmeiro: — Joana Domingos da Graça Lino, solteira, 

a,Or> natural do Dondo, Província do Kwanza-Norte, resi- 
j^te habitualmente em Luanda, no Distrito Urbano da 

Embota, Bairro Azul, Rua Bento Roma, casa s/n. , 
Segundo: — Mohamed EI Agheb Sid Elemine, solteiro, 

a,°^ natural de Barkeol, Mauritânia, de. nacionalidade 
aur*taniana, residente habitualmente em Luanda, no 

A*trito Urbáno da Ingombota, Bairro Patrice Lumumba, 
Venida Comandante Valódia, Casa n.° 161 -E;

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 18 de Maio de 2015. — A notária-adjunta, ile
gível, , ' .

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
ANGO ADLA, LIMITADA •

ARTIGO l.°

A sociedade adopta a denominação social de «Ango 
Adia, Limitada», com sede social na Província de Malanje, 
Município de Kalandula, Rua Principal, Sede, s/n.°, podendo 
transferi-la livremente para qualquer outro local do territó
rio nacional, bem como abrir filiais, sucursais, agências ou 
outrasjormas 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, comércio a grosso e a retalho, empreitadas de 
construção civil e obras públicas, promoção é mediação 

.imobiliária, venda de equipamentos dos serviços de segu
rança privada, prestação de serviços de segurança privada, 
infantário, creches, importação e comercialização,de medi
camentos, produtos hospitalares, equipamentos laboratoriais 
diversos, fabrico e distribuição de medicamentos, equipa
mentos e produtos hospitalares,.manutenção e assistência a 
equipamentos diversos, educação, ensino geral, desporto e 
cultura, serviços de informática, telecomunicações, hotela
ria e turismo, restauração, indústria pesada e ligeira, pescas, 
agro-pecuária, indústria de panificação, camionagem, tran- 
sitários, cabotagem, rent-a-car, compra e venda de viaturas 
novas e usadas, transporte de passageiros, transporte de . 
mercadorias, fiscalização, de obras públicas, venda de mate
rial de escritório e escolar, venda e instalação de material 
industrial, venda e assistência a viaturas, comercialização ' 
de material de construção, comercialização de lubrifican
tes, comercialização de gás de cozinha, petróleo iluminante, 
peças sobressalentes, artigos de toucador e higiene, agência 
de viagens, exploração de parques de diversão, explora
ção mineira, fexploração florestal, exploração de bombas 
de combustíveis, estação de serviço, representações comer
ciais, importação e exportação, podendo ainda dedicar-se a 
qualquer outro ramo do comércio ou indústria em que os 
sócios acordem e seja permitido por lei.

.ARTIGO 4.°

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwan
zas) integralmente realizado em dinheiro, dividido e 
representado por duas quotas, sendo uma no valor nomi-
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- • ' , • ARTIGO 11.°

i A sociedade reserva-se o direito de amortizar a
. qualquer sócio, quando sobre ela recaia arresto, p^0”11' 

providência cautelar. , . 10raou

ARTIGO 12.»

. Para todas as questões emergentes do presente Co 
quer entre os sócios, seus herdeiros oú representantes'17"0’ 

entre eles e a própria sociedade, fica estipulado o ForoT 
Comarca de Malange, com expressa renúncia a qualqu^ 

outró.. / ’
( ARTIGO 13.°

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

diato. .

nal de Kz: 51.000,00 (cinquenta e um mil kwanzas), 

pertencente à sócia Joana Domingos da Graça Lm 
outra quota no valor nominal de Kz: 49.000,00 (quârenta 
e nove mil kwanzas), pertencente ao sócio Mohamed

Agheb Sid Elemine. . '
i ? 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 sóciedade dele não 

quiser fazer uso. •

’ ART1GO6.0

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 Mohamed EI Agheb Sid ARTIGO 14°

Elemine, que fica desde já nomeado gerente, com dispensa omisso regularão as. deliberações sociais; as dispo-
de caução, bastando a sua assinatura para obrigar valida- sjções da Lej n o |/04> de j 3 de Fevereiro, que é a Lei das 

mente a sociedade. Sociedades Comerciais e demais legislação aplicável.
1. O gerente poderá delegar num dos sócios ou mesmo - (15-7889-L02)

em pessoa estranha à sociedade parte dos seus poderes de 
gerência^ conferindo para 0 efeito, 0 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.

SICOSAL— Sociedade Industrial e Comercial 
Sul-Angolana, Limitada

Certifico que, no Cartório. Notarial da Comarca do 1 
Namibe, folhas 48 a 49, verso, do Livro n.° 359-A/2009, de í 

artigo 7.° notas para escrituras diversas, se acha exarado 0 seguinte: *
A Assembleia Geral será convocada por simples cartas Alteração do pacto social e cessão de quota da socie j 

dade denominada «SICOSAL — Sociedade Industrial e j 

Comercial Sul-Angolana, Limitada». '
Aos 22 de Dezembro de 2010, nesta cidade e no Cartório . 

Notarial da Comarca do, Namibe, sito na Rua 
. Mbandy, perante mim, Maria Amélia Rodrigues Barros 
Cunha, Notária de 2.a Classe do referido Cartório, compa 

ceram como outorgantes:
- • Primeiro: — João Daniel Sobral de Almeida, easa 

regime de separação de bens com Josebela de .Sousa , 
de Almeida, titular do Passaporte n.° J 915150. da ReP ; 
Portuguesa, emitido pelo Governo Civil de Setúbal,aoS den(e 
Abril de 2009, Contribuinte Fiscal n.° 2161019503 e re 
em Namibe, na Rua Comandante Benedito, n:° 25, 

Apartamento n.° 5; ' . ’tlJlard0 ;
Segundo: — Eugênio Joaquim Gingeira Correia’j0pelo j 

'Passaporte n.°J 781106, da República Portuguesa, enuti 

Governo Civil de Setúbal, aos 28 de Outubro de 20 ’ 4j6, . 
da Autorização de Residéncja tipo B, n.° 011201 ] 5 í

emitida pelo Serviço de Migração e EstrangeiroS -jent6 1
Julho de 2010, Contribuinte Fiscal n.° 2161019511 e p^ito» 

em Namibe, na Rua Karl Marx, n.os 3/5, L an # § co111
casado em regime de comunhão de bens adqu»*’ 
Maria Gabriela do Nascimento Rocha Correia,

Terceiro: — Carlos Nahor da Silva Maio, c f

registadas, dirigidas aos sócios com pelo menos 30 dias de 

antecedência, isto quando a lei não prescreva formalidades 

especiais de comunicação. Se qualquer dos sócios estiver 

ausente da sede social a 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.

ARTJGO 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

regime de comunhão de bens adquiridos com ^a^ títu^ 
Vituro Lucas Maio, natural e residente no

licitado em bloco com obrigação do pagamento do passivo 
e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em igual- 
dade de condições. A . • NatitidoP6'0 !

do B,lhete de Identidade n.° 001234615N E03 5, e



Arquivo Central de Identificação de Luanda, aos 4 de Junho 
de2009, Contribuinte Fiscal n.° 101234615NE0353, devida- 
Jente autorizado pela sua esposa, para o efeito de outorgar e 

assinar a competente escritura, conforme a procuração de 16 
de Dezembro de 2010, e outorgada neste Cartório. * *

Mana Cuiutue, Limitada .

Certifico que, por escritura de 15 de Maio de 2015, 
lavrada com início a folhas 66, do livro de notas para escritu
ras diversas n.° 266-A, do Cartório Notarial do Guiché Único 

da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires da 
Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre Mateus 
Domingos Filipe, solteiro, maior, natural de Caungulo, 
Província da Lunda-Norte, residente habitualmente em 

Luanda,- no Distrito Urbano do Cazenga, Bairro Nocal, Casa 
n.° 32, que outorga neste acto por si individualmente e em 
nome e representação dos seus filhos menores, Querene 
Maria Muatxicanji Domingos, de 1 ano de idade, Patrícia 
Angélica Muatxicanji Filipe, de 3 anos de idade, Ebenézer 
Maria Muatxicanji Filipe, de 5 anos de idade, todos naturais 

de Luanda e consigo conviventes;
• Uma sociedade comercial por quotas de que se regerá 

nos termos constantes dos documentos em anexo.

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

Luanda, aos 18 de Maio de 2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
MANACULUTUE, LIMITADA

ARTIGO l.° '

A sociedade adopta a denominação sôcial de «Mana 

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

Rua Santa Clara, Casa n.° 108, Bairro Hoji-ya-Henda, 

Município do Cazenga, podendo transferi-la livremente para 
qualquer outro local do território nacional, bem como abrir 

filiais, sucursais, agências ou outras formas de representação 

dentro e fora do País.

Verifiquei a identidade dos outorgante por exibição dos 
documentos mencionados que arquivo e dou fé. .

E por eles foi dito:
Que são os únicos sócios da «Sociedade Industrial e 

Comercial Sul-Angolana, Limitada «SICOSAL», socie
dade por quotas de direito angolano, matriculada na 
Conservatória dos Registos da Comarca do Namibe, sob 
on.° 752 a folhas 120-C, verso, do Livro-4, Contribuinte 
Fiscal n.° 5161061537, com o capital social no montante 
de Kz: 770.000,00 (setecentos e setenta mil kwanzas), inte
gralmente realizado e subscrito em dinheiro, dividido e 
representado por três quotas.

Que pela presente escritura, e na sequência das deli
berações tomadas na Assembleia Universal da Sociedade, 
realizada aos 16 de Dezembro de 2010, registadas na Acta 
n.° 12, o sócio Carlos Nahor da Silva Maio, renuncia à gerên
cia da sociedade e cede a quota no valor de Kz-: 115.500,00 
(cento e quinze mil e quinhentos kwanzas), de que é titu
lar no capital da sociedade, sendo a referida cessão feita a 
favor da própria sociedade pelo valor de Kz: 2.321.425,69 
(dois milhões e trezentos e vinte e um mil e quatrocentos e 
vinte e cinco kwanzas e sessenta e nove cêntimos), valor que. 
declara já ter recebido da sociedade, nos termos do estatuído 
no artigo 5.° do pacto social. \

Os sócios João Daniel Sobral de Almeida e Eugênio 
-Joaquim Gingeira Correia declaram não pretender exercer 
o direito de preferência na cessão da quota do sócio Carlos 
Nahor da Silva Maio à sociedade, nos termos do estatuído 

no artigo 5.° do pacto social.
Face à cessão de quota efectuada, e conforme delibera

ção da.Assembleia Universal da Sociedade, o conteúdo do 
Pacto social é parcialmente alterado, de forma a reflectir 
quanto se regista nos números anteriores. Assim o artigo 4.

Pacto social passará a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.°
O capital social é de Kz: 770.000,00 (setecen

tos e setenta mil kwanzas), integralmente realizado 

em dinheiro, dividido e representado por três quo
tas sendo uma no valor nominal de Kz: 539.000,00 

(quinhentos e trinta e nove mil kwanzas), perten 
cçnte ao sócio João Daniel Sobral de Almeida, e, 
duas no valor nominal de Kz: 115.500,00 (cento 

e quinze mil e quinhentos kwanzas), pertencen
tes cada uma delas aos sóciós Eugênio Joaquim 

Gingeira Correia e à própria sociedade.
restantes artigos mantém-se firmes e irrevogáveis.

lnstrui o acto a Acta n.° 12 da Assembleia Universal da 

que'edade de 16 de Dezembro de 2010, e outros documentos

Justificam a realização,deste acto.

' ' • ■ . 9559

Assim o.disseram e outorgaram.
Foi lida em voz alta e clara a presente escritura expli

cado o seu conteúdo e efeitos aos outorgantes que comigo 
vão assinar.

Assinados: João Daniel Sobral de Almeida, Eugênio 
Joaquim Gingeira Correia, Carlor Nahor da Silva Maio e a x 
Notária, Maria Amélia Rodrigues Barros da Cunha.

O imposto de selo do acto é de Kz: 325,00.00 (trezentos 
e vinte e cinco mil kwanzas).

Conta n.° 76/010.
E certidão que fiz extrair e vai conforme o original inte

gralmente transcrito, ao qual autentico com o carimbo a óleo 

em uso neste Cartório Notarial.
Cartório Notarial da Comarca do Namibe, aos 24 de 

Janeiro de 2011, — A Notária, Maria Amélia R. B. da Cunha.
(15-7939-L01)
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artigo 2?
A sua duração é por tempo indeterminado, contando 

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

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, renl-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

fica desde já nomeado gerente, com dispensa de cauc' 
tando a sua assinatura, para obrigar validamente a soe*0’

2. O gerente poderá delegar num dos sócios Ol|C'e<ia(le' 

em pessoa estranha à sociedade parte dos seus pod^^0 
gerência, conferindo para o efeito, o respectivo mand^*

3. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade a?0'
, . . cm açu

e contratos estranhos aos negocios sociais da sociedade 
como- letras de favor, fiança, abonações ou actos sè^ 

lhantes.
ARTIGO 7.°

As Assembleias Gerais serão convocadas pot 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.°

de cozinha, desporto e recreação, vídeo clube, discoteca, A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento 

• 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, 
podepdo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo do comér
cio ou indústria em que os sócios acordem e seja permitido 
por lei.

artigo4® • liquidação e partilha verificar-se-á como acorde

‘ O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), 
integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen
tado por (4) quatro quotas, sendo b(uma) quota no valor 
nominal de Kz: 70.000,00 (setenta mil kwanzas), perten
cente ao sócio Mateus Domingos Filipe e outras 3 (três) 
quotas iguais np valor nominal de Kz: 10.000,00 (dez mil

de qualquer dos sócios, continuando a sua existência com0 
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 
demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários

■ acordarem. Na faj

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

licitado em globo com obrigação do pagamento do pa 

e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, et11 

dade de condições.

' " artigo 11.° ' . quotade

... A sociedade reserva-se o direito de amortizar a
kwanzas) cada uma, pertencentes aos sóc.os Querene Maria qualquer sócio, quando sobre ela recaia arresto, pe"1^ 

Muatxicanji Domingos, Ebenezer Maria Muatxicanji Filipe, '
. Patrícia Angélica Muatxicanji Filipe, 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 ’ Pr°Pna socleclade’ nca C5lT~a
quiser fazer uso. . Comí>rca de Luanda, com expressa renunc.a

, outro. - ’ •

ARTIGO 13.° • oS S^°

Os anos sociais serão os civis e os bala^ 
dados em 31 de Dezembro de cada ano, deveu 

a 31 de Março imediato.

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 Mateus Domingos Filipe que

providência cautelar.

... artigo 12.° ‘ contrat0.
Para todas as questões emergentes do presente 

queç entre os sócios, seus herdeiros ou representan pof0 da 
entre eles e a própria sociedade, fica estipulado 0 ajqUer 
~ ia & q
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ART1GO 14.° . 1

í No omisso regularão as deliberações sociais, as dispo- 
í • gês da Lei ri.° 1/04, de 13 de Fevereiro, que é a Lei das 
í S1Ç ecjades Comerciais, e demais legislação aplicável.
[ S°Cl . (15-7957-L02)

ARTIGO 2.°
(Duração)

A sociedade tem duração indeterminada.
‘ ARTIGO 3.°

(Objecto social)

1. A sociedade tem como objecto social as actividades 
de comércio e indústria de ourivesaria e quaisquer outras 
actividades de prestação de serviços, representações, impor
tação e exportação e comércio em geral, e outras em que os 
sócios acordem e sejam permitidas por lei.

2. Por decisão dos sócios, a sociedade pode subscrever, 
adquirir, onerar e alienar participações em sociedade com 
objecto igual ou diferente do seu em sociedades reguladas 
por leis especiais, bem como participar em agrupamentos 
complementares de empresa, consórcios ou associar-se pela 
forma que julgar conveniente, com quaisquer entidades sin

gulares ou colectivas.
ARTIGO 4.°

(Capital social)

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwan
zas),' integralmente realizado em dinheiro, dividido e, 
representado por 2 (duas) quotas iguais, no valor nominal 
de Kz: 50.000,00 (cinquenta mil kwanzas) cada uma, per
tencentes aos sócios Hugo José Farinha Alves Martins e 
Pedro Xisto Bruno de Sousa Teixeira da Costa. * ,.

ARTIGO 5.°
(Prestações suplementares c suprimentos)

1. Os sócios poderão fazer prestações suplementares de 
capital, suprimentos ou prestações acessórias nos termos, 
pelos prazos e nas condições que vierem a ser estabelecidos , 

em Assembleia Geral.
2. Qs suprimentos e as prestações acessórias poderão ser 

• remunerados e/ou transformados em capital social e/ou ter

outro destino.
3. Os suprimentos com carácter permanente, excedendo

■ um ano, deverão constar de contrato escrito..

ARTIGO 6.°
(Cessão dc quotas)

1. A cessão de quotas entre sócios é livre, contudo a 
cessão a terceiro depende do consentimento da sociedade, 
sendo que a sociedade, em primeiro lugar, e os sócios, em 
segundo, gozarão do direito de preferência.

2. O sócio que pretenda ceder a sua quota deverá comu
nicar, por escrito, simultaneamente o facto à sociedade e

destes aos outros sócios, indicando o nome do comprador, preço e 
' demais condições da transaeção.

3. A sociedade deverá deliberar sobre o exercício da 
preferência no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da 
recepção da comunicação referida no número anterior.

4. Se a sociedade deliberar não preferir, ou se não se 
constituir a Assembleia Geral referida no número anterior, 
os demais sócios deverão exercer o seu direito por carta 
registada, dirigida ao sócio ou sócios vendedores, nos 
15 (quinze) dias subsequentes à data limite prevista nos ter-

pyOURO — Indústria e Comércio de Produtos 
! de Ourivesaria, Limitada

í' Certifico que, por escritura de 14 de Maio de 2015, 
í lavrada com início a folhas 36, do livro de notas para escri- 
| turas diversas, n.° 266-A, do Cartório Notarial dp Guiché 

i QnÍC0 da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires 
j. da Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre: 
i Primeiro: — Hugo José Farinha Alves Martins, casado 

com Raquel NeVes Macedo de la Feria Alves Martins, 
sob regime de comunhão de adquirido, natural de Lisboa, 
Portugal, mas de nacionalidade angolana, residente habi- 
tualmente em Luanda, no Distrito Urbano da Maianga, 
Bairro Maianga, Rua Egas Moniz,‘Casa n.° 7;

Segundo: — Ana Cristina de Lima Correia, solteira, 
maior, natural de Lisboa, Portugal, de nacionalidade por
tuguesa, residente habitualmente em Luanda, no Distrito 

Urbano da Samba, Bairro Talatona* Casa n.° 61, que outorga 
neste acto como mandataria de Pedro Xisto Bruno de Sousa 

| Teixeira da Costa, solteiro, maior, natural da Ingombota, 
Província de Luanda, onde reside habitualmente, no Distrito 

Urbano da Samba, Bairro Talatona, 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, aos 18 de Maio de 2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
DYOURO— INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

DE PRODUTOS DE OURIVESARIA, LIMITADA

ARTIGO l.° z
(Denominação c sede)

A sociedade é constituída sob a forma de socie 

dade por quotas de responsabilidade limitada, adopta a. 
flrma «DYOURO — Indústria é Comércio de Produtos e i 
°Ur'vesaria, Limitada» e é regulada pelas disposições 

Matutos e demais legislação aplicável. , .
A sociedade tem a sua sede em Luanda, Município 

Ua,ida, Distrito Urbano da Maianga, Bairro Cassenda, ua , 
n0 ’ na Província de Luanda. ~ .

3- Por decisão dos sócios, os gerentes poderão es 
? Sede social para qualquer outra parte do território ang 

an°> bem como criar sucursais, agências, delegações 
°Ulras formas de representação em.território angolano ou no 
Cs,rangeiro nos termos permitidos pela lei.
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Geral. A sociedade vincular-se-á legalmente pela . 

de um gerente.
2. A sociedade pode constituir mandatários/procu 

da própria sociedade e o gerente, na sua ausência ou^' 

dimento, pode delegar, todos ou alguns dos seus poder^' 
Gerência, em sócio ou em terceiro. res

. 3. A Gerência será exercida com ou sem remun 
conforme for decido em Assembleia Geral. • 1'

4. Os gerentes e mandatários estarão proibidos de 
prometerem a sociedade em actos ou contratos estranhos 
objecto social, nomeadamente, em fiança ou aval.

5. Enquanto a sociedade não se encontrar devidamente 
)S. registada, a Gerência ficará autorizada, a celebrar quaisquer

negócios jurídicos em nome da sociedade, que os assumirá 
como seus logo que se encontre registada.

6. Os gerentes poderão proceder ao levantamento das 
entradas de capital que se encontrem depositadas, mesmo 
antes do seu registo, nomeadamente, para suportar as despe-

• sas de constituição, de publicação e registo.

ARTIGO il.° \
, (Ano financeiro)

O ano financeiro da sociedade significa o ano contabilís- 
tico da sociedade começando a cada ano no dia 1 de Janeiro 
e terminando no dia .31 de Dezembro.

ARTIGO 12.°
(Distribuição de lucros)

Os lucros líquidos da sociedade, depois de deduzida a 

percentagem prevista na lei para a reserva legal e de quais
quer outras percentagens para umà reserva especial de 
fundos estabelecida em assembleia, serão divididos pelos

mos do número anterior, para o exercício do direito pel 

sociedade.
5. Compete ao sócio vendedor designar, aos preferentes,

dia, hora e local para outorga da escritura, no prazo de 60 

(sessenta) dias subsequentes ao limite referido no número 

anterior. - •
6. Se a sociedade ou os sócios não exercerem o direito de 

preferência, a projectada transacção fica autorizada, cadu
cando essa mesma autorização se a outorga da escritura não' 
for efectuada no prazo referido no número anterior.

: . ' .'ARTIGO 7.°
(Amortização dc quotas)

A sociedade pode-amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Se a quota for objecto de penhora, retenção ou

apreensão judicial ou, por qualquer outro 
motiyo, se se verificar o risco da sua venda por 

mandato judicial;
b) Quando o sócio der ,a sua quota em caução ou em

garantia de qualquer obrigação;
c) Se o sócio se apresentar à falência ou insolvência,

ou for declarado em falência ou insolvência;
d) Se o sócio ceder; sem autorização, a sua quota;
e) Em caso de morte do sócio ou de partilha por 

. divórcio em que a quota não seja atribuída ao
r sócio titular.

ARTIGO 8.°
(Órgãos da sociedade)

1. Os órgãos da sociedade são:
a) A Assembleia Geral de Sócios; e
b) Gerência. .

2. Os sócios poderão deliberar, para fiscalização da socie- nordoc j .
, . , perdas serão divididas da mesma maneira

dade, a eleição de um fiscal-umco e de um fiscal suplente,
por períodos de 2 (dois) anos. ARTIGO 13.°

' (Liquidação)
(AssembkiaGeraUcSócios) Se a sociedade for dissolvida por acordo de todos^

í. A Assembleia Geral de Sócios é composta por todos . Zr “ 'ZZ Zbens co^
_ p . hquidatanos e procederão à distribuição dos oem»

eles acordarem. Na eventualidade de não haver ac0 
se algum dos sócios assim o desejar, todos ps bens da 

dade serão leiloados em conjunto, sendo-vendidos a 

alto licitador, com base em iguais condições para to 
responsabilidades recaem sobre o mais alto licitador.

ARTIGO 14.° ’ ■
(Omissão) toina-

No. omisso regularão as disposições sociais 

das de forma legal, as disposições da Lei das 
Comerciais e outra legislação aplicável.

ARTIGO 15.° •
(Foro) tO,

Para todas as questões emergentes deste cont 

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

de Luanda, com expressa renúncia qualquer

' ‘ sócios de acordo com as súas quotas, assim como quaisquer

os socios. '
2. Os sócios podem fazer-se representar, incluindo por

pessoa estranha à sociedade, por meio de carta dirigida 
ao Presidente da Mesa, nos termos da Lei das Sociedades 
Comerciais. - .

3. A Assembleia Geral Ordinária de Sócios deverá reu
nir-se pelo menos uma vez por ano, devendo á reunião 
efectuar-se nos primeiros três meses de cada ano.

4. Os sócios serão convocados para a Assembleia Geral 
por escrito, devendo as convocatórias ser enviadas por cor
reio registado com pelo menos 15 dias de antecedência sobre 
a data da realização da assembleia.

ARTIGO 10.° . ' .
(Gerência)

1. A Gerência da sociedade e a sua representação em 
juízo e fora dele, activa e passívamente, compete a um 
gerente conforme o que for deliberado em Assembleia
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Packson, Limitada

Certifico que, Por escritura de 15 de Maio de 2015, 
; lavrada com início a folhas 58, do livro de notas para escri

turas diversas n.° 266-A, do Cartório Notarial do Guiché 
único da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires1 

' já Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:
Patrício Miguel da Silva Veiga, casado com Magna 

Nerika da Silva Veiga, sob o regime de comunhão de adqui- 
[ ridos, natural de Benguela, Província de Benguela, residente, 
1 habitualmente em Luanda, no Distrito Urbano da Maianga, 

Bairro Maianga, Rua do Karipande, Casa n.° 37, que outorga 
neste acto por si individualmente e como mandatário de 
Carlos Erikcson Fernandes da Silva, solteiro, maior, natural 
da Ingombota, Província de Luanda, onde reside habitual
mente, no Distrito Urbano Ingombota, Bairro Maianga, Rua 
Karipande n.° 37, Zona 5;

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

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

Luanda, aos 18 de Maio de 2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE . 
PACKSON, LIMITADA

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

Limitada», com sede social na Província de Luanda, Rua 
Karipande, Casa n.° 37, Bairro e Distrito Urbano da Maianga, 
Município de Luanda, podendo transferi-la livremente para 
qualquer outro local do território nacional, bem como abrir 
filiais, sucursais, agências ou outras formas de representação 
dentro e fora do País.

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

K 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 
£rosso e a retalho, serralharia, caixilharia de alumínios, avi- 
^ifiira, agro-pecuária, indústria, pesca, hotelaria e turismo, 
lnfiormática, telecomunicações, publicidade, construção 
•Jvil e obras públicas, consultoria, exploração mineira e 
Orestal, comercialização de telefones e seus acessórios, 
Esporte marítimo, camionagem, agente despachante e 
ransitários, cabotagem, rent-a-car, compra e venda de via- 
ras, novas ou usadas e seus acessórios, aluguer de viaturas, 

■®tn °u sem condutor, venda e reparação de veículos auto- 
Ve’s, concessionária de material e peças separadas e 

*nsporte, fabricação de blocos e vigotas, medicamentos, 
Serial cirúrgico, gastável e hospitalar, produtos qutmi- 
Os e farmacêuticos, centro médico, pçestação de serviços

na área da saúdé, perfumaria, plastificação de documentos, 
venda de material de escritório e escolar, decorações, serí- 
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. . • 1 *

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 ho valor nomi- t 
nal de Kz: 50.000,00 (cinquenta mil kwanzas) cada uma, 
pertencentes aos sócios Patrício Miguel da Silva Veiga e 
Carlos Erickson Fernandes da Silva, respectivamente.

ARTIGO 5.°

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

ARTIGO 6.°

LA gerência e administração da sociedade, em todos os 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passi
vamente, incumbe ao sócio Carlos Erickson Fernandes da 
Silva, que fica desde já nomeado gerente, com dispensa de 
caução, bastando a sua assinatura para obrigar validamente 
asociedade.

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

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

. • ’ ARTIGO 7.°

As Assembleias Gerais serão convocadas por simples 
cartas registadas, dirigidas aos sócios com pelo menos 
30 (trinta) dias de antecedência, isto quando a lei não pres
creva formalidades especiais de comunicação. Se qualquer 
dos sócios estiver ausente da sede social, a comunicação 
deverá ser feita com tempo 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.
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' ARTIGO9? \
A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento 

de qualquer dos sócios, continuando a sua existência com o 
sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou 
interdito, devendo estes nomear um que a todos represente, 

enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 10?
Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos 

demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários e a 
liquidação e partilha verificar-se-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 amortizara 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 3.1 de Março imediato.
?, ‘ ARTIGO 14? ’ ? '

No omisso regularão as deliberações sociais, as dispo
sições da Lei n.° 1704, de 13 de Fevereiro, que é a Lei das 
Sociedades Comerciais, e demais legislação aplicável.

(15-7961-L02)

Kíesse Jeová (SU), Limitada

Israel Carlos de Sousa Nambi, Conservador de 3? Classe 

da Conservatória do Registo Cqmercial de Luanda, 2? Secção 
do Guiché Único da Empresa.

Certifico que Elias Manuel dos Santos, casado com 

Josefa André Manuel Francisco dos Santos, sob o regime 

de comunhão de adquiridos, de nacionalidade angolana 
natural do Uíge, Província do Uíge, residente em Luanda^ 

Município de Belas, Bairro Benfica, Casa n.° 124, Zona 3 

constituiu uma sociedade unipessoal por quotas denominada 

«Kíesse Jeová (SU), Limitada», registada sob o n.° 2.511/15 

que se vai reger pelo disposto nos termos seguintes.

Está conforme.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 2? Secção 
do Guiché Único da Empresa, em Luanda, aos 15 de Maio 

de 2015. — O ajudante, ilegível.

————

ESTATUTO DA SOCIEDADE 
KÍESSE JEOVÁ (SU), LIMITADA

. ARTIGO l.° 
(Denominação c sede)

A sociedade adopta a denominação de «Kiesse 
(SU), Limitada», com sede social na Província de L 
rua s/n.°, Casa n.° 124, Zona 3, Bairro Benfica, Muni??*1’ 

Belas, podendo transferi-la livremente para qualquer 
local do território nacional, bem como abrir filiais 5°^° 

sais, agências ou outras formas de representação denu 
fora do País. . e

- ARTIGO 2? .
(Duração).

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

- . ARTIGO 3? .
(Objecto)

A sociedade tem como objecto social os transportes, 
marítimo, aéreo e terrestre de passageiros ou de mercado
rias, transitários, logística, prestação de serviços, hotelaria 
e turismo, comércio a grosso e a retalho, logística, indús
tria, pescas, agro-pecuária, informática, telecomunicações, 
construção civil e. obras públicas, fiscalização de obras, 
saneamento básico, modas e confecções, oficina auto, 
assistência técnica,, comercialização de petróleo e lubrifi
cantes, exploração de bombas de combustíveis, prestação 
de serviços médicos, perfumaria, agenciamento de viagens, 
promoção e mediação imobiliária, relações públicas, pas
telaria e panificação, exploração de parques de diversões, 
realização de espectáculos culturais, recreativos e despor 
tivos, exploração mineira e florestal, estação de serviços, 
representações comerciais, serralharia, carpintaria, ver,c^a J 
alumínio, cultura e ensino geral e profissional segurança 
bens patrimoniais, telecomunicações, instalação e rnanu^e 

. ção. de redes eléctricas e de telecomunicações, serviçps 
informática, importação e exportação, podendo ainda 
car-se a qualquer outro ramo do comércio ou indústria 

que 0 sócio-único acorde e seja permitido por lei.

ARTIGO 4? ■ '
(Capital)

il kvvan-
O capital sociaj é de Kz: 100.000,00 (cem mi ^pOf 

zas), integralmente realizado em dinheiro, representa
4 uma (1) quota no valor nominal de Kz: 100.000, 

mil kwanzas), pertencente ao sócio-único, Elias Man 

Santos.

. " ARTIGO 5?
■ (Cessão dc quotas) olJa

A cessão da quota implica a saída do sócio ccd 

transformação da mesma em sociedade plurípeSS°a

ARTIGO 6?
(Gerência) 0*

A gerência e administração da sociedade, enl sSjva' 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele,actlV?Ltand°8 

mente, incumbe ao Agostinho Pedro Francisco, 
sua assinatura para obrigar validamente a socieda
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! fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos ’ Uma.sociedade comercial por quotas de responsabi- 
contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais -

como letras de favor’ fian?a’ abonações ou actos seme

lhantes.
2 O gerente poderá nomear 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 sé 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- 
Çõesda Léi n.° 19/12, de Í1 de Junho, e ainda as disposições da 
Lei das Sociedades Comerciais, n.° 1/04, de 13 de Fevereiro. - 

(15-7962-L02)

lidade limitada, que se regerá nos termos constantes dos 

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

Luanda, 18 de Maio de 2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
COLÉGIO INTERNACIONAL JOSÉ

SARAMAGO, LIMITADA

ARTIGO l.° 
(Firma cscdc)

A sociedade adopta a ' denominação de «Colégio 
Internacional José Saramago», tem a sua sede na Estrada de 
Catete, Km 23 — Viana, entre o Kero de Viana e o Soge 
Power, Província de Luanda, podendo abrir filiais^ sucursais, 
onde aos sócios convier e seja permitido por lei. . •

ARTIGO 2.°
(Objecto social)

O seu objecto social é o ensino pré-escolar, ensinos 
básico e secundário, podendo exercer outras actividades 7 
complementares necessárias ou convenientes à prossecu
ção desse seu objecto, promoção, organização e realização • 
de eventos educacionais, desenvolvimento de projectos 
técnico-pedagógicos, outras actividades em que os sócios . 
acordem e que seja permitida por lei.

ARTIGO 3.°
(Duração) v

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 4.° 
(Capita! social)

O capital social é de Kz: 500.000,00 (quinhentos mil 
kwanzas),’ integralmente realizado em dinheiro, dividido e 
representado por 2 (duas) quotas distribuídas do seguinte 
modo: umá no valor nominal de Kz: 250.000,00 (duzentos 
e cinquenta mil kwanzas), pertencente à sócia Mara Gisela 
Fernandes Kerlan Rodrigues, correspondente a 50% das 
quotas; e uma no valor nominal de Kz: 250.000,00 (duzen
tos e cinquenta mil kwanzas), pertencente ao sócio António 
Olímpio Santos Félix, correspondente a 50% das quotas.

ARTIGO 5.° 
(Cessão dc quotas)

A cessão de quotas no todo ou em parte, feita a estranhos, 
depende do consentimento da sociedade, gozando os sóçios 
em primeiro lugar e a sociedade em segundo lugar do direito 

de preferência.

Colégio Internacional José Saramago, Limitada

Certifico que, por escritura de 15 de Maio de 2015, 

,avrada com início a folhas 68, do livro de notas para escn- 
turas diversas n.° 266-A, do Cartório Notarial do Guiché 
^uico da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires 

da Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:
Primeiro:—António Olímpio Santos Félix, divorcia 0, 

aturai de Lapa Cartaxo, Portugal, de nacionalidade portu
guesa, residente em Luanda, no Município de Viana, Bai 

Viai'a, Km 23; .
Segundo: — Mara Gisela Fernandes Kerlan Rodrigues, 

Casada com Diogo José Andrade Rodrigues, sob ó regime 
de ^Paração de bens, natural de Lisboa, Portugal, mas de 

^ac’°nalidade angolana, residente em Luanda, no D , 
da Maianga, Bairro Maianga, Rua Marien Ngouabi 

■286,2.° .andar, Apartamento 11;

. ’ ARTIGO 6.°
(Amortização dc quotas)

A sociedade reserva-se ao direito de amortizar a quota 
de qualquer sócio, quando em qualquer processo, ela seja
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objecto de arresto, arrolamento ou qualquer processo ju 
ciai, ou de outra natureza, de que possa resultar a sua 

alineação.
ARTIGO 7.° '

(Competências c atribuições)

1. A gerência e administração da sociedade, em todos os 
seus actos e conti*atos, em juízo e fora dele; activa e passi 
vamente, será exercida pelos sócios Mara Gisela Fernandes 
Kerlan Rodrigues e António Olímpio Santos Félix, podendo 
ser os gerentes estranhos à sociedade com poderes para tal.

2. Para que a sociedade fique validamente obrigada, 
será necessário a assinatura de dois gerentes, oú seus repre
sentantes, que se deverá fazer apresentar com o respectivo

x mandato em nome da sociedade.
3. Os gerentes podem delegar noutro sócio ou em pes- . 

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

4. Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade em actos 
e contratos estranhos aos negócios sociais, tais como letra de 
favor, fianças, abonações ou documentos semelhantes.

ARTIGO 8°. . .
(Assembleia Geral)

As assembleias, quando a lei não prescreva outras for- . 
malidades, serão convocadas por meio de cartas ou bilhete 
postais registados aos sócios e pela via mais rápida com 
15 dias de antecedência. •

- ARTIGO 9.° ■ • .
« . (Ano social) s

1.0 ano social corresponderá ao ano civil, com início 
em 1 de Janeiro e término em 31 de Dezembro.

2. O primeiro exercício social, iniciar-se-á na data 
de entrada em funcionamento da sociedade e findará a 

•31 de Dezembro seguinte.

ARTIGO 10.° . / .
(Dissolução)

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

ARTIGO li?» '
. z (Liquidação)

1. Deliberada a dissolução; a Assembleia Geral nomeará • 
uma comissão liquidatária, que integrará representantes de 
todos os sócios e estabelecerá os respectivos poderes.

2. Caberá à comissão liquidatária, nomeadamente, a 
realização do inventário, balanço dos resultados após paga
mento dos credores.

3: As decisões da comissão liquidatária podem, a pedido 
de qualquer das partes, ser submetidas a arbitragem.

ARTIGO 12.°
(Litígios)

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

ARTIGO 13.°
(Omissões)

' No omisso, regularão as deliberações sociais to 
em Assembleia Geral, as disposições da Lei n? l/o^^ 

de Fevereiro, das Sociedades Comerciais, e demajs°13 

ção aplicável em vigor.

('5-7966.L02)

Simbàll, Limitada

Certifico que, por escritura de 15 de Maio de 2015 \ 

lavrada com início a folhas 54, do livro de notas para escri- ■ 
.turas diversas n.° 266-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: — Fernando de Matos Mota, divorciado, 
natural do Libolo, Província do Kwanza-Sul, residente habi- • 
"tualmente em Luanda, no Distrito Urbano da Ingombota, < 
Bairro Ingombota, Rua Karl Marx, Prédio n.° 66, l.°andar, 
Apartamento D;' •/

Segundo: — Osvalda Maria Mendes Quental de Souza, 
casada com Clive Paul Armando de Souza, sob 0 regime 
de comunhão de adquiridos, natural do Lubango, Província 
da Huíla, residente em Luanda, no Distrito Urbano da 
Ingombota, Bairro Ingombota, Rua da Missão, Prédio.n.0139, . 
8.° andar, Apartamento B, que outorga neste acto por si indi
vidualmente e como mandatário de Hironeia Gizela Mendes 
Quintal, solteira maior, natural do Lubango, Província da . 

Huíla, residente em Luanda, no Município do Lubango, 
Bairro Hélder Neto, casa s/n.°, e Carla Maria Mendes 
Quental, solteira, maior, natural do Lubango, Província da 

Huíla, onde residente habitualmente em Luanda, no 
lírbano da Ingombota, Bairro Ingombota, Rua da Missã, 

Prédio n.° 138, 8.° andar, Apártamento D;
Uma sociedade comercial por quotas de responsa^ 

lidade limitada, que se regerá nos termos constantes 

artigos seguintes. ’ .
Está conforme. enl
Cartório Notarial dó Guiché Único da Empresa 

Luanda, 18 de Maio de 2015 — O ajudante, ilegivel-

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
SIMBALL, LIMITADA

ARTIGO I.’ , <gijnt>al1’
A sociedade adopta a denominação social de < ^ua 

Limitada», com sede social na Província de Luan ^irro 
Amílcar Cabral, Casa n.M 27, 29, 31, 33 e 3 ’ da 

Ingombota, Município de Luanda, Distrito r ua|qitfr 
Ingombota, podendo transferi-la livremente para fi)jais. 

outro local do território nacional, bem comp a jeá' 
sucursais, agências ou outras formas de represerd 

tro e fora do País.
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ARTIGO2.0

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

• ARTIGO 3.°

A sociedade tem como objecto social a prestação de ser
viços, consultoria, formação profissional, comércio a grosso 
ea retalho, serralharia, caixilharia de alumínios, avicultura, 
agro-pecuária, indústria, pesca, hotelaria e turismo, infor
mática, telecomunicações, 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', prestação de ser
viços na área da saúde, plastificação de documentos, venda 
de material de escritório e escolar, decorações, serigra- 
fia, agência de viagens, promoção e mediação imobiliária, 
relações públicas, panificação, representações comerciais 
e industriais, venda de gás-de cozinha, desporto e recrea
ção, 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, saneamento básico, fabri
cação e venda de gelo, podendo ainda dedicar-se a qualquer 
outro ramo do comércio ou indústria em que os sócios acor
dem e seja permitido por lei.

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

integralmente realizado em dinheiro, dividido e representado 
P°r (4) quatro quotas, sendo 3 (três) quotas iguais no valor 
nominal deKz: 30.000,00 (trinta mil kwanzas) cada uma, 
pertencentes aos sócios Fernando de Matos Mota, Hironeia 
Gizela Mendes Quintal, Carla Maria Mendes Quental e outra 

Wa no valor nominal de Kz: 10.000,00 (dez mil kwan- 
2as), pertencente à sócia Osvalda Maria Mendes Quental de 
Souza, respectivamente.

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

sen|imento da sociedade, à qual é sempre reservado o direito 
de Preferência, deferido aps sócios se a sociedade dele não 

Afazer uso.

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

Seus act<>s e contratos, em juízo e fora dele, activa e passi- 
^Hiente, incumbem à sócia Osvalda Maria Mendes Quental 

6 Soi,za, que fica desde já nomeada gerenté, com dispensa 
e Caução, bastando a sua assinatura, para obrigar valida 

a sociedade. ' ,
2;A gerente poderá delegar num dos sócios ou mesmo 

111 pessoa estranha à sociedade parte dos seus poderes e 
Crencia, conferindo para o efeito o respectivo mandato.

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

como letras de favor, fiança, abonações ou actos seme
lhantes. ’ ' ...

ARTIGO 7.°

As Assembleias Geràis 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 os 
sobrevivos e herdeiros ou representantes do sócio falecido 
ou interdito, devendo estes nomear um que a todos repre
sente, enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 10.°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos 
demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários e a 
liquidação e partilha 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.°

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, còm 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.

(15-7974-L02)
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«);,«e «le.os«io Joffre de

Certifico que, por escritura de 30 de Abril de 2015, Por sua vez o sócio Bemardino Pereira da 
lavrada com início a folhas 73, do livro de notas para escn- Lajas> divide a sua quota em duas novas quotas, Sen? ?
turas diversas n.° 402, do Cartório Notarial do Guiché Umco uma qUOta no valor nominal de Kz: 20,000,00 (v; °
da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires da mi, kwanZas), que reserva para si e outra quota no
'Costa, Licenciado em Direito, alteração ao pacto social da • nomina| de Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas), qUe ’r

ao sócio Joffre de Jesus Gonçalves da Silva. ede

•Que, o sócio Romano Monteiro Gonçalves, jUVenti 

Massano Arcanjo e Joffre de Jesus Gonçalves dá Silva acei 

tam as referidas cessões nos precisos termos exarados e o 

quinto outorgante unifica as quotas a si cedidas numa quota 

única no valor nominal de Kz: 20.000,00 (vinte mil kyvan- 

zas). '
Que a sociedade, prescinde do seu direito de preferência 

ao abrigo do artigo 5.° do pacto social, dá o seu consenti

mento e admite o Romano Monteiro Gonçalves, Juventino ' 

Massano Arcanjo e Joffre de Jesus Gonçalves da Silva, ; 

como novos sócios.

Que é renunciada a gerência exercida até ao momento 

pelo sócio Nelson Domingos Dias Calequiri pelo mesmo 

já'não fazer parte da sociedade, e subsequenterriente são 
nomeados todos os sócios como gerentes sendo necessária a 

assinatura de dois gerentes para obrigar validamente a socie

dade. . •
Por último os actuais sócios acrescem ao objecto social 

às actividades de agro^pecuária, agricultura, pescas, trans
portes, comércio e indústria, hotelaria e turismo, construção 

civil e obras públicas.
Em função dos actos praticados altera-se a redacção 

atera

sociedade «FRESH MINDS — Design e Comunicação,

Limitada».
Primèiro: — Pedro Manuel, solteiro, maior, natural 

de Puri, Província do Uíge, residente habitualmente em 
Luanda, no Município de Luanda, Distrito do Kilamba 

Kiaxi, Bairro Capolo 2, casa sem número, que outorga neste 
acto por si individualmente e como mandatário do sócio 
Nelson Domingos Dias Calequiri, solteiro, maior, natural 

' * do Cazenga, Província de Luanda, onde reside habitual
mente, no Município de Luanda, Distrito da Samba, Bairro 

Futungo, Rua da Meteologia, casa sem número;
Segundo: — Bemardino Pereira da Silva Lajas, sol

teiro, maior, natural do Rangel, Província de Luanda, onde 
reside habitualmente, no Município de Luanda, Distrito da 
Ingombota, Bairro Azul, Rua Joaquim da Graça, n.° 5 Á 55;

Terceiro: — Romano Monteiro. Gonçalves, solteiro, 
maior, natural do Puri, Província do Uíge, residente habi
tualmente em Luanda, no Município e Bairro de Viana, Ríia 
de Moçambique, casa sem número;

Quarto: — Juventino Massano Arcanjo, casado com 
Ana Juelma dos Santos Lourenço Arcanjo, sob o regime 
de comunhão de adquiridos, natural do Rangel, onde reside 
habitualmente, no Município de Luanda, Distrito Urbano 
e Bairro da Maianga, Rua Ferraz Bomboco, Prédio n.° 
30, 2.° andar, Apartamento 101; e Quinto.-Joflfre de Jçsus 
Gonçalves da Silva, casado com Ruth Maria de Sousa da dos art,S0S 3-°, 4.° e 6.° do pacto social que passam 

Silva, sob o regime de comunhão de.adquiridos, natural da ,se8u’nte nova redacção: 
Ingombota, Província de Luanda, onde reside habitualmente, 
no Município de Luanda, Distrito Urbano da Maianga, 
Bairro Prenda, Rua dos Manantes, Casa n? 15-A;

Que, pela presente escritura e conforme deliberado por 
Acta de Assembleia Geral, datada de 28 de Novembro de * 
2013, o sócio Nelson Domingos Dias Calequiri divide a sua ' 
quota no valor nominal de Kz: 45.0Q0,00 (quarenta e cinco 
mil kwanzas) em três novas quotas, sendo duas quotas iguais 
no valor nominal de Kz: 20.000,00 (vinte mil kwanzas) 
cada uma, que cede ao Romano Monteiro Gonçalves e ao 
Juventino Massano Arcanjo, e uma quota no valor.nominal 
de Kz: 5.000,00 (cinco mil kwanzas), que cede ao Joffre de 
Jesus Gonçalves da Silva pelo seu respectivo valor nominal, 
valor este já recebido pelo cedente que aqui lhe dá a respec
tiva quitação, apartando-se deste modo definitivamente da 
sociedade, nada mais tendo dela a reclamar.

Acto continuo o sócio Pedro Manuel, divide a sua quota 
em duas novas quotas, sendo uma quota no valor nominal 
de Kz: 20.000,00 (vinte mil kwanzas), que reserva para si 
e outra quota no valor nominal de Kz: 5.000,00 (cinco mií

ARTIGO 3.°
A sociedade tem tomo objecto social, com 

cação, design e estudos de mercado, PreS^^aI1S. 

serviços, agro-pecuária, agricultura, pescas, 
portes, comércio e indústria, hotelaria c lu 
construção civil e obras públicas podendo 

dedicar-se a qualquer outro ramo do conl . 
indústria em que os sócios acordem e seja P 

tido por lei. .

ARTIGO 4.°
O capital social é de Kz: 100.000,0 •

kwanzas), integralmente realizado em . no 
dividido e representado por cinco quotas 
valor nominal de Kz: 20.000,00 (vinte ^ardin0 

zas) cada uma, pertencentes aos sócios gonian° 

Pereira da Silva Lajas, Pedro Manue, 
•- Monteiro Gonçalves, Juventino Massan^^ctjVa 

e Joffre de Jesus Gonçalves da Silva, r 

mente.
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ARTIGO 6.° • ' *

A gerência e administração da sociedade, em 

todos os seus actos e contratos, em juízo e fora 
dele, activa e passivamente, incumbem aos sócios 
Bernardino Pereira da Silva Lajas, Pedro Manuel, 
Romano Monteiro Gonçalves, Juventino Massano 
Arcanjo e Joflfe.de Jesus Gonçalves da Silva, que- 
ficam desde já nomeados gerentes, com dispensa de 
caução, sendo necessária a assinatura de dois geren
tes para obrigar validamente a sociedade.

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

Luanda, 4 de Maio de 2015. — O ajudante, ilegível.

(15-7975-L02)

. Plásticos do Sul, Limitada

Certifico que, por escritura de 18 de Maio de 2015, 
lavrada com início a folhas 58, do livro de notas para escritu
ras diversas n.°405, do Cartório Notarial do Guiché Único da 

Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto pires da Costa, 
' Licenciado em Direito, foi constituída entre Odair Nelson da 

Costa Camata, solteiro, maior, natural do Sambizanga, Província 
, de Luanda, onde reside habitualmente, Prédio n.° 35, 5.° andar, 
Apartamento C, que outorga neste acto como mandatário de 
Mauro de Carvalho Matias Pereira, solteiro, maior, natural 
do Lobito, Província de Benguela, onde reside habitual
mente, no Município do Lobito, Bairro Zona Comercial, 
Casa n.° 2, e em nome e representação do menor Rayner 
Gabriel Tomé Matias Pereira, de 4 anos^de idade, natural do 
Lobito e consigo convivente;

Uma sociedade comercia) por quotas de responsabi
lidade limitada, que se regerá nos terftios constantes dos 
arUgos seguintes.

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

Luanda, aos 18 de Maio de 2015. — O àuxiliar, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
PLÁSTICOS DO SUL, LIMITADA

' ARTIGO 1°
A sociedade adopta a denominação social de «Plásticos

““o Sul, Limitada», com sede social na Província de ARTIGO 6.»

Benguela, no Morro da Quileva, Estrada Nacional n.° 100 1. A gerência e administração da sociedade, em todos os
Lobito/Luanda, Bairro Quileva, Município do Lobito,. Seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e pas- 

P°dendo transferida livremente para qualquer outro local do sivamente, incumbem ao sócio. Mauro de Carvalho Matiàs 
terri‘ório nacional, bem como abrir filiais, sucursais, agên-\ pereira, que fica desde já nomeado gerente, com dispensa de 
Clasou outras formas de representação dentro e fora do. Pais. ' u u

ARTIGO 2.°
iníc^S^a duraçao é Por tenlp0 indeterml'iad<’’ rtj em pessoa estranha à sociedade parte dos seus poderes de

da sua actividade, para todos os efeitos lega.s, a partir P

la da celebração da escritura. -

’ . ARTIGO 3.°
A sociedade tem comó objecto social a prestação de ser

viços, consultoria, formação profissional, comércio geral a 
grosso e a retalho, serralharia, caixilharia de alumínios, avi
cultura, agro-pecuária, indústria, pesca, hotelaria e turismo, 
informática, telecomunicações, publicidade, construção civil 
e obras públicas, consultoria, exploração mineira e florestal, 
comercialização de telefones e seus acessórios, transporte 
marítimo, camionagem, agente despachante e transitários, 
cabotagem, rent-a-car, compra e venda de viaturas, novas 
ou usadas e seus acessórios, aluguer de viaturas, com ou 
sem condutor, venda e reparação de veículos automóveis,- 
concessionária de material e peças separadas de transporte, 
fabricação de blocos e vigotas, medicamentos, material 
cirúrgico, gastável e hospitalar, produtos químicos e far
macêuticos, centro médico, prestação de serviços na área 
da saúde, perfumaria, plastificação de documentos, venda 
de material de escritório e escolar, decorações, serigrafia, 
impressões, salão de cabeleireiro, boutique, agência de via
gens, promoção e mediação imobiliária, relações públicas, 
pastelaria, padaria, geladaria, panificação, representações 
comerciais e industriais, venda de gás de- cozinha, desporto 
e recreação, vídeo clubé, 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: 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: 90.000,00 (noventa mil kwanzas), perten
cente ao sócio Mauro de Carvalho Matias Pereira e outra . 
quota no valor nominal de Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas), 
pertencente ao sócio Rayner Gabriel Tomé Matias Pereira, 
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.

caução, bastando a sua assinatura, para obrigar validamente 

a sociedade.
2. O gerente poderá delegar num dos sócios ou mesmo 

gerência, conferindo para o efeito o respectivo mandato. ‘

Joflfe.de


9570
--hlbu«tniai

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 

Ihantes.. ,
• ARTIGO7.° ' '

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. k .
• \ : , 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.

ARTJGO9.0

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 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 Benguela, 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

(I5-7978-L02)

Qrganizações Guetomaka, Limitada

' Certifico que, por escritura de 18 de Maio de 
lavrada com início a folhas 40, do livro de notas pa^ 2°l5 

turas diversas n.° 405, do Cartório Notarial do Guiché ? 

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

. Primeiro: — Francisco Fernando Luís, solteiro m ■ 
natural de Icolo e Bengo, Província do Bengo, rêside^ 
habitualmente em Luanda, no Município do Cacuaco, Ba"' 
Paraíso, Casa n.° 10222; 0

Segundo: — José Castro Martins, solteiro, maior, natural ’ 
de Kalandula, Província de Malanje, residente habitual- 
mente em Luanda, no Município do Cacuaco, Bairro Funda 

Casa n.° 45; •
Uma sociedade comercial por quotas de responsabi

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

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

Luanda, 18 de Maio de 2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
ORGANIZAÇÕES GUETOMAKA, LIMITADA

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

Guetomaka, Limitada», com sede .social na Província de 
Luanda, Rua Direita de Cacuaco, Casa n.° D 45, Bairro Caop 
- Casa Nova, Município de Cacuaco, 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.° ' • 0-
Á sua duração é por tempo indeterminado, contando s 

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

da data da celebração da escritura.

A sociedade tem como objecto social a prestação 
viços, consultoria, formação profissional, comércio £ 
grosso e a retalho, serralharia, caixilharia de alumín,°rj’SI11o, . 

cultura, agro-pecuária, indústria, pesca» hotelaria e 
informática, telecomunicações, publicidade, construV^|, 

e obras públicas, consultoria, exploração mineira e e 

comercialização de telefones e seus acessórios 

marítimo, camionagem, agente despachante e . ^vaS 
cabotagem, rent-a-car, compra e venda de viaturaS^^ ou 

ou usadas e seus acessórios, aluguer de viaturas, ^is> 
sem condutor, venda e reparação de veículos aL1 spod6» 
concessionária de material e peças separadas de tr ^terjal 
fabricação de blocos e vigotas, medicamentos, 
cirúrgico, gastável e hospitalar, produtos quín11 
macêuticos, centro médico, prestação de serviÇ°s 
da saúde, perfumaria, plastificação de documeíl
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: de material de escritório e escolar, decorações, serigrafia, 
impressõesi salão de cabeleireiro, boutique, agência de via
gens, promoção e mediação imobiliária, relações públicas, 
pastelaria, padaria, geladaria, panificação, representações 
comerciais e industriais,' venda de gás de cozinha, desporto/ 
é recreação, vídeo clube, discoteca, meios industriais, reali
zações de actividades culturais e desportivas, manutenção 
de espaços verdes,-segurança de bens patrimoniais, colé- 

i 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: 100.000,00 (cem mil kwan
zas), integralmente realizado em dinheiro, dividido e 
representado por (2) duas quotas iguais no.valor nominal 
deKz: 50.000,00 (cinquenta mil kwanzas) cada uma, per- 

’ tencentes aos sócios Francisco Fernando Luís e José Castro 
Martins, respectivamente.

ARTIGO 5.°

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

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

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

seus actos e contratos, ém juízo e fora dele, activa e passi
vamente, incumbem aos 2 (dois) sócios, que ficam desde já 
nomeados geréntes, com dispensa de caução, sendo necessá
rias 2 (duas) assinaturas conjuntas dos gerentes, para obrigar 
validamente a sociedade.

2. Os gerentes poderão delegar num dos sócios ou mesmo 
ern 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 

c°mo 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) di^s de antecedência, isto quando a lei não pres

- Creva formalidades especiais de comunicação. Se qualquer 
d°s sócios estiver ausente da sede social, a comunicação 
deverá,ser feita com tempo suficiente para que possa com- 

Parecer. .

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

Çentagem para fundos ou destinos especiais criados em 
Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor- 
Ç 0 das suas quotas, e em igual proporção serão suporta as 
as P^das 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 serâ o activo social 
licitado em globo com obrigação dp 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 
entre eles e a própria sociedade, fica estipulado o Foro da 
Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qualquer 
outro.

ARTIGO 13.°

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

ARTIGO 14.° ' ’

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

Sociedades Comerciais, e demais legislação aplicável.

(I5-7979-L02)

Amigo Sun (SU), Limitada

Israel Carlos de Sousa Nambi, Conservador de 3.a Classe 

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

Certifico que Adelina Wessi Gabriel Canjamba, sol

teira, maior, de nacionalidade angolana, natural do Porto 

Amboim, Província do Cuanza-Sul, residente em Luanda, 
Município de Luanda, Distrito Urbano da Ingombota, Ilha 

do Cabo, Zona 1, n.° 56, constituiu uma sociedade unipes

soal por quotas denominada «Amigo Sun (SU), Limitada», 

registada sob o n.° 2.540/15, que se vai- reger pela disposto 

nos termos seguintes.

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

do Guiché Único da Empresa, em Luanda, 18 de Maio de 2015. • 

— O ajudante, ilegível.



9572

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
AMIGO SUN (SU), LIMITADA

ARTIGO I." .
(Denominação c sede) ‘

A sociedade adopta a denominação de «Amigo Sun 
(SU), Limitada», com sede social na Província de Luanda, 
Município de Viana, Km 30, casa s/n.°, podendo transferi-la 
livremente para qualquer outro local do território naciona , 
bem como abrir filiais, sucursais, agências ou outras formas 

de representação dentro e fora do País.

ARTIGO2.0
(Duração)

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

1. Fica, vedado à gerente obrigar a sociedade eni
;. contratos estranhos aos negócios sociais da sociedad"05' 

como, letras de favor, fiança, abonações ou actos e,laÍS 

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

dade para assumir as funções de gerência.

ARTIGO 7.° •
(Decisões)

seme.

a socie.

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

• . . " ARTIGO 8.° ■ • . ' ’

(Dissolução) *
início da sua actividade, para todos os efeitos legais, a partir A sociedade não se dissolverá por morte ou impedi- 

do respectivo registo. ■ mento da sócia-única, continuando a sua existência com 0

' sobrevivo e herdeiros ou representantes da sócia falecida ou 

interdita, devendo estes nomear um que a todos represente, 
enquanto á 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 1I.°
(Omisso) 

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

7 • • 0 1 /04disposições da Lei das Sociedades Comerciais, n.

(] 5-7980-L02)

. ARTIGO 3.° 
(Objecto)

A sociedade tem como objecto social o comércio geral a 
grosso e a retalho, boutique, moda e confecções, prestação 
de serviços, transportes marítimo, aéreo e terrestres de pas
sageiros ou de mercadorias, transitários, logística, prestação* 

. de serviços, hotelaria e turismo, comércio a grosso e a reta
lho, logística, indústria, pescas, agro-pecuária, informática, 
telecomunicações, construção civil e obras públicas, fisca
lização de obras, saneamento básico, modas e confecções, 
oficina auto, assistência técnica, comercialização de petró
leo e lubrificantes, exploração de bombas de combustíveis, 
prestação de serviços médicos, comercialização de produ
tos farmacêuticos, perfumaria,, agenciamento de viagens, 
promoção e mediação imobiliária, relações públicas, pas
telaria e panificação, exploração de parques de diversões,’ 
realização'de espectáculos culturais, recreativos e despor- ‘ 
ti vos, exploração mineira e florestal, estação de serviços, 
representações comerciais, serralharia, carpintaria, venda de
alumínio, cultura e ensino geral e profissional, segurança de

• bens patrimoniais, telecomunicações, instalação e manuten- de 13 de.Fevereiro.

ção de redes eléctricas e de telecomunicações, serviços de 
informática, importação e exportação, podendo ainda dedi
car-se a qualquer outro ramo do comércio ou indústria em ‘ 
que a sócia-única acorde e seja permitido por lei.

- ' ■ ■ ,. ' ARTIGO4.®
. ' * (Capital)

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwan- a * • ~ . x.^ário
zasl inteeralmente realizado em dinheiro Antomo Napoleão, Licenciado em Direito e Not

António Paixão & Filhos, Limitada

Certifico que, por escritura de 18 de Março de^ 
no Sistema Integrado notarial deste Cartório, a c3rg^ 

zas), integralmente realizado em dinheiro, representado por rfd Nap°lea0’ Llcenclado em Pirelt0 e paixão, 

uma (1) quota no valor nominal de Kz: 100 nnn nn < 0 artono’ compareceu como outorgante cidade
solteiro, maior, natural de Benguela, residente ne* hete de 
do Lobito, no Bairro do Lombroque, titular do 

Identidade número zero zero dois oito um nove ^jollal 
sete BA zero três noye, emitido pela Direcção qitf 

4de Identificação, em Luanda, a 1 de Agosto de ’ JhoS 

outorga neste acto pór si e em representação de e> nas' 
menores Júnior Armando Paixão, de 10 anos de i j^qiiin1 

A gerência e administração da sociedade, em todos os Se» T d~Jane,ro de 2005, natural d° L°^' 2ç de 

seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passi- ‘ d onn^ a'Xa°’de 9 an°S de ‘dade’naSC' ° m Paixã°’ 
vamente, incumbem à sócia-única, bastando a sua assinatura j > na‘ural do Lobito; José Jovia Viage natural 
para obrigar validamente a sociedade. ,n0S e ldade> nascido aos 12 de Julho de 2 ’ jjad >

Lobit°; Pedro António Viagem Paixão, de 4 anos

uma (1) quota no valor nominal de Kz: 100.000,00 (cem mil ‘ 
kwanzas), pertencente à sócia-única Adelina Wessi Gabriel.

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)

Cidade 
,de 

zer?
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nascido, aos 26 de Junho de 2010, natural da Catumbela, 
todos consigo conviventes constituíram entre si uma socie
dade por quotas de responsabilidade limitada, que se regerá 
pglns cláusulas e condições constantes dos artigos seguintes* 

ARTIGO l.°

A sociedade adopta a denominação de «António Paixão 
& Filhos, Limitada», com sede social no Bairro Lombroque 
Município do Lobito, Província de Benguela, podendo abrir 
filiais, sucursais, delegações ou outras formas de representa
ções, onde e quando aos sócios convier.

ARTIGO 2.°

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

ARTIGO 3.°

O seu objecto social é o exercício do comércio e indústria* 
a grosso e a retalho, agricultura, agro-pecuária, pescas hote
laria, turismos e similares, construção civil e obras públicas, 
informática, laboratório de análises e serviços clínicos, 
venda de medicamentos e produtos de beleza, perfumaria 
salão de beleza e cabei ei reirò, confecções e modas, decora
ções, transitários, rent-a-car, compra e venda de viaturas e 
de ocasião, oficina de auto e assistência técnica, aluguer de 

, viaturas com ou sem condutor, exploração de centro médico 
e clínica geral, agência de viagem e turismo, gestão imobi
liária, relações públicas, exploração florestal, e mineiro e sua 
comercialização, industria de panificação, pastelaria e sua 

• comercialização, exploração de bombas de combustíveis e 
comercialização de combustíveis e lubrificantes e estação de 
serviços, colégio, cultura, saúde, educação e ensino, consul
toria, prestação de serviço de segurança privada, prestação 
de serviços, assistência técnica, representações comerciais, 

venda de refrigerantes e outras bebidas alcoólica a grosso, 
importação e exportação, podendo dedicar-se a qualquer 

outro ramo de actividade comercial ou industrial em que os 
sócios acordem e seja permitido por lei.

ARTIGO4.0
O capital social integralmente realizado em dinheiro é 

no montante de Kz: 100.000,00, dividido e representado por 
cinco quotas, sendo: uma quota no valor de 60.000,00, per
tencente ao sócio ao sócio António Paixão, outras no valor 
de Kz: 10.000,00 cada uma, pertencentes aos sócios meno- 
res por eles representados, Joaquim Segunda Paixão, Júnior 
Armando Paixão, José Jovia Viagem Paixão e Pedro Antomo 
Viagem Paixão.

ARTIGO 5.°
Não serão exigíveis prestações suplementares de capital, 

os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de 

^Ue ela carecer, mediante os juros e condições que estipu- 
larem.

ARTIGO 6.°
A cessão de quotas entre os sócios é livremente per- 

n,ltida> mas quando feitas a estranhos fica dependente do. 

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

ARTIGO 7.°
A gerência e a representação da sociedade, em todos os 

seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e pas
sivamente, serão exercidas pelo sócio António Paixão, que 
desde já fica nomeado gerente com dispensa de caução, 
sendo necessária a sua assinatura para obrigar validamente 
a sociedade.

1. Fica vedado à gerência obrigar a sociedade em actos e • 
contratos estranhos aos negócios, tais como letras de favor, 
fiança, avales, abonações ou documentos semelhantes.

ARTIGO 8.° ’ .
As Assembleias gerais serão convocadas quando a lei não 

prescreva outras formalidades, por meio de cartas registadas 
e dirigidas aos sócios com pelo menos 30 dias de antecedên
cia. Se alguns dos sócios se encontrar ausente do local da 
sede social, a convocação deverá ser feita com uma delação 
suficiente para ele poder comparecer ou fazer-se representar.

ARTIGO 9.°
Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per

centagem para o fundo de reserva legal e quaisquer outras’ 
percentagens para fundos diversos e destinos especiais cria- 
.dos em Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na 
proporção de suas quotas e em igual proporção serão supor
tadas as perdas se as houver.

ARTIGO 10.°
A sociedade não se dissolverá por morte ou interdição de 

qualquer dos sócios, continuando com os sobrevivos capa
zes e com os herdeiros ou representantes do sócio falecido 
ou incapaz, devendo estes nomear um que a todos represente 
enquanto a quota se mantiver indivisa.

' ARTIGO 11.°'

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e demais 
casos, todos os sócios serão liquidatários e à liquidação e 
partilha procederão como para ela acordarem. Na falta de 
acordo e se algum dos sócios o pretender, será o activo lici
tado em globo com a obrigação do pagamento do passivo e 
adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer em igualdade 
de condições.

ARTIGO 12.°

Para todas as questões emergentes deste contrato, quer 
entre os herdeiros ou representantes, quer entre eles e a pró
pria sociedade, fic.a estipulado como Foj-o obrigatório o da 
Comarca do Lobito, com expressa renúncia a qualquer outro.

ARTIGO 13.°

No omisso regularão as disposições da Lei das Sociedades 
Comerciais e demais disposições aplicáveis vigentes e a 
vigorar no País.

Está conforme.
Cartório Notarial .da Comarca do Lobito, aos 7 de Abril 

de 2015. — O Ajudante Principal do Notário, Abraão Belo 

Cassinda Paulo.
. (15-7989-L10)
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Assim o disseram e outorgaram. , •
Instruem este acto: j

a) Documento complementar a que atrás se faz
rência assinado pelos outorgantes e

'■ notária;' .;

b) Certificado de admissibilidade, .•■emitido
Ficheiro Central de Denominação Sociais^ 

Luanda, aos 3 de Fevereiro de 2015; ••
• c) Comprovativo do depósito efectuado no Bane

Keve, aos 25 de Março de 2015. °

Aos outorgantes e na presença dos mesmos, fiz em Voz 
alta a leitura desta escritura, a explicação dó seu conteúdoe 
a advertência da obrigatoriedade do registo do acto no prazo 

de 90 dias. . .
Imposto de selo: (trezentos e cinquenta kwanzas).

v J. B. M. C. — Induústria, Comércio e Prestação

de Serviços, Limitada

. Certifico que, com início a folhas 38, do livro de notas 
para escrituras diversas n.° 30, do 5.° Cartório Notarial da 
Comarca de Luanda, se encontra lavrada a escritura do teor 

seguinte:
Constituição da sociedade «J. B. M. C. Indústria,

i Comércio e Prestação de Serviços, Limitada».
No dia 28 de Abril de 2015, nesta Cidade de Luanda e 

íf: . no 5.° Cartório Notarial da Comarca, perante mim, Eva Ruth 
■f Soares Caracol, Licenciada em Direito e Notaria do referido

Cartório, compareceram como outorgantes:
Primeiro: — Jaime Carlos Gouveia de Sousa, solteiro, 

maior, natural do Chitato, Provinda da Lunda-Norte, resi
dente habitualmente em Luanda, na Rua Comandante 
Stona, Casa n.° 269, Zona 5, Bairro Alvalade, Distrito 

: Urbano da Maianga, titular do Bilhete de Identidade
í- n.° 004695661LN040, emitido pela Direcção Nacional de 

Identificação Civil e Criminal, aos 11 de Março de 2010;
Segundo: — António Alexandre Malonga, solteiro, 

.. maior, natural do Golungo Alta, Província do Kwanza-Norte, 
residente habitualmente em Luanda, na Rua 4, Casa n.° 17, 

•Zona 19, Bairro Tala-Hady, Município do .Cazenga, titular 
do Bilhete de Identidade n.° 003742217KN036, emitido pela- 
Direcção Nacional de Identificação Civil e Criminal, aos 18 
de Julho de 2014;

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos 
respectivos bilhetes de identidade. '> .
. E por eles foi dito: .

Que, pela presente escritura, constituem entre si uma
- sociedade comercial por quotas de responsabilidade limitada, 

denominada «J. B. M.C. — Indústria, Comércio e Prestação ! 

\ de Serviços, Limitada», com sede em Luanda, Casa n.° 25, ' 
Município de Viana, Regedoria Estrada Principal dé Viana, 
podendo transferi-la livremente para qualquer outro local do

; território nacional, bem como abrir filiais, sucursais, agên
cias ou outras formas de representação dentro e fora do País. ’ 

Que, a dita sociedade tem por objecto social, o estipu- * 
lado no artigo 3.° do seu estatuto e possui o capital social 
no valor de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), integral
mente realizado em dinheiro, dividido e representado por 

i duas quotas, sendo uma quota no valor nominal de 
Kz: 90.000,00 (noventa mil kwanzas) pertencente ao sócio 

' Jaime Carlos Gouveia de Sousa e outra quota no valor 

nominal de Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas) pertencente 
ao sócio António Alexandre Malonga, respectivamente 

Que a sociedade, ora constituída reger-se-á, pelos estatu
tos, que são constantes de um documento complementar, dos 
quais constam todos elementos essenciais legalmente exigi- 
dos, elaborado em separado nos termos do n.° 2 do artigo 
55.° da Lei da Simplificação e Modernização dos Registos 
Predial, Comercial e Serviço Notarial, que fica a fazer parte 
integrante desta escritura e que os outorgantes declaram tér 
lido, tendo pleno, conhecimento do seu conteúdo, pelo que é 
dispensada a sua leitura’

i

ESTATUTO DA SOCIEDADE
J. B. M. Ç. — INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS, LIMITADA

7 • . . ARTIGO l.°

(Denominação c sede)

■ 1,. A sociedade adopta a denominação de «J: B. M. C. 
— Indústria, Comércio e Prestação de Serviços, Limitada», 
com sede em Luanda, no Município de Viana, na Regedoria 

Estrada Principal de Viana, Casa n.°- 25.
2. A sociedade poderá, por simples deliberação da gerên-, 

cia- deslocar a sede social para outro local, abrir filiais, 
sucursais, agências e outras formas de representação em ter 
ritório nacional ou nò estrangeiro, de acordo com a vontade 

dos sócios e desde que a lei o permita.

• ARTIGO 2.° ■ \
• , ■ ' ' (Duração)'
A sua duração é por tempo indeterminado contando s 

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

da data da celebração da presente escritura. '

. / ARTIGO 3.°
(Objecto social)

1 - Ó seu objecto social é-exercício: entoS
a) Importação de viaturas, maquinas, e^Uí^cnjCa,

e acessórios novos e usados, assistência 
oficina auto, aluguer de viaturas e estaçã 

VÍÇ°; ' • • aretalho6 .
b) Importação e comercio geral a grosso, ’^joItií*

indústria de artigos alimentares, com P ^todo 

«nância para artigos frescos, nomeadam $ 

0 tipo de carnes, peixes e mariscos, & cQllleP 
frutas, bebidas, importação dos artigoS 

cia,izar< . t r transi
- ^/Indústria agro-pecuária e agro-alimen a 

mação e embalagem de frutas frescas 
sumos 100% de frutas, transformação
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de produtos hortícolas frescos com embalagens 
para indústria hoteleira, tratamento e transfor

mação do pescado fresco para indústria hote- 

leira;

d) Importação para comercialização de artigos e pro
dutos de higiene e limpeza, roupa e calçado, per
fumaria, bijutaria e retrosaria, flores e plantas ' 

naturais e artificiais; * . , ■ .

e) Importação para comercialização de mobiliário e
eleCtrodomésticos, acessórios e adornos de lar e 

decoração, material escolar, didáctico e de escri

tório;
j) Hotelaria e turismo;

g) Gestão e consultoria informática e telecomunica
ções;

i h) Transporte marítimo e terrestre de passageiros ou 

mercadorias, camionagem, transitários;

i) Compra e venda de frio e assistência técnica;

j) Comercialização medicamentos, produtos quími

cos e farmacêuticos, farmácia, clinica geral;

k) Pastelaria, panificação, geladaria;

l) Exploração mineira;
m) Educação e ensino técnico e profissional.

2. Podendo entretanto, dedicar-se a qualquer outro ramo 
dê comércio ou indústria em que os sócios acordem e seja 
permitida por lei.

3. A sociedade poderá participar em agrupamentos 
complementares de empresas, bem como em quaisquer 
Sociedades, inclusive como sócio de responsabilidade ilimi
tada, independentemente do respectivo objecto.

ARTIGO 4.°
(Capital social)

o capital social é de Kz: 100.000.00 (cem mil kwan- 
Zas), integralmente realizado em dinheiro, dividido e 
representado por duas quotas, sendo uma do valor nomi
nal de Kz: 90.000,00 (noventa mil kwanzas) corresponde 
a 90% das quotas e pertencente ao sócio Jaime Carlos 
Gouveia de Sousa e outra quota do valor nominal dé 
Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas), correspondente a 10% 
^as quotas e pertencente ao sócio António Alexandre 
^alonga.

artigo 5.° 
(Aunícnto dc capital)

0 capital social poderá ser aumentado por deliberação 
d°s sócios, e na proporção das suas quotas, ou na forma com 

Se vier a acordar. ’ . ,

ARTIGO 6.° 
(Cessão dc quotas)

Á cessão de quotas a estranhos fica dependente do con- 
^‘imento da sociedade, à qual e sempre reservado o direito 
e Preferência, deferido aos sócios se a sociedade dele não 

quiser fazer uso.

ARTIGO 7.°
(Gerência ç obrigação)

A gerência e a administração da sociedade, em todos os 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e pas
sivamente, será exercida pelo sócio Jaime Carlos Gouveia 
de Sousa, que dispensado de caução, fica desde já nomeado 
gerente, bastando a sua assinatura para obrigar validamente 
a sociedade.

1.0 sócio-gerente poderá delegar no outro sócio ou ? 
mesmo*em pessoa estranha á sociedade todos ou parte dos 
seus poderes de gerência, conferindo-lhe para o efeito o res
pectivo mandato em nome da sociedade.

2. Em caso algum, a sociedade poderá ser obrigada em 
actos ou operações de interesse alheio, nomeadamente, em 
letras de favor, fianças, abonações e actos semelhantes e 
estranhos aos negócios sociais.

ARTIGO 8.°
(Assembleia Geral)

As Assembleias Gerais serão convocadas por simples 
carta registada, dirigida aos sócios com pelo menos 15 dias 
de antecedência, isto quando a lei não prescreva formalida
des 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 9.°
(Lucros)

Os lucros distribuíveis terão a aplicação que for delibe
rada em Assembleia Geral por maioria simples dos votos 
correspondente ao capital social.

ARTIGO 10.°
(Falecimento do sócio)

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 todôs represente, 

.enquantç a quota se mantiver indivisa.

■ ARTIGO 11.®
(Dissolução)

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 12.°
(Amortização dc quotas)

A sociedade reserya-se no direito de amortizar a quota de 
qualquer sócio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou 
providência cautelar. » .

ARTIGO I3.°
(Comarca)

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

outro.
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a 31 de Março imediato.
ARTIGO I5.°

• (Omissão)

Em túdo o que não esteja especialmente previsto neste 
estatuto, regularão as disposições da Lei das Sociedades 
Comerciais, Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro e demais 

Legislação aplicável. . * .

concretamente, os seus artigos 2.°, 6.° e 7.° dos estatutos, que 
•passam a ter a seguinte nova redacção’:

. * . ARTIGO 2.°

1. A sociedade tem como objecto social a gestão 
dè.empreendimento, que consiste na prestação de 
serviços de consultoria técnica, económica e social, 
fiscal e ambiental, e adquirir participações sociais 
em outras sociedades, serviços de representação, 
bem como a realização da actividade*comercial e 

industrial.
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 diferente de seu, e 
ou em agrupamentos de empresas e /ou em associa 
ções sob qualquer forma não proibida por lei, bem 

' como participar directamente ou indirectamente e 
projectos de desenvolvimento gue de alguma orm 

; concorram para o objecto da sociedade.
3. A sociedade pode ainda dedicar-se a 

vidade de importação e distribuição grossisa^
\ medicamentos, equipamentos médicos, ^’sP°^onsU- 

médicos, reagentes de laboratório e outros 
míveis, comércio geral, venda e comercia 
de produtos médicos,e farmacêuticos, belT1^ 
prestação de serviços de consultoria no r 

medicina e saúde. .......

. ' ARTIGO 6.° oci^ad6’
1. A gerência e a administração da so 0 e 

em todos os seus actos e contractos, e^6l.cidas 

fora dele, activa e passivamente, serão çort1 < 

pelos dois sócios, que são nomeados
dispensa de caução e còm ou sem rerri ^era|' 
conforme for determinado em Assemble,a

2. Os gerentes podem livremente c°n^tr0 
ou todos os seus poderes de gerência ao o
°u a pessoa estranha à sociedade mediai

Está conforme.
É certidão que fiz extrair e vai conforme o original.
5.° Cartório Notarial da Comarca de Luanda, em Luanda, 

aos 28 de Abril de 2015. -r- O ajudante, ilegível.

capitai social no montante de Kz: 500.000,00 ('n,.; , 
• mil kwanzas), integralmente realizado em dinheir" ' 

. Os anos sociais serão os civis e os ba.anços serão dido e representado pôr duas «sendo n ■ H ,

dados em 3 I de Dezembro de cada ano, devendo encerrar nommal.de Kz 32^°°’f °
. kwanzas), pertencente ao socio Raul Pedro Hendr k 
Silva, e outra no valor nominal de Kz: 175.000,00 (' 

e setenta e cinco mil kwanzas), pertencente A sócia 
de Fátima Alves. ria

Que, pela presente escritura, e em obediência às delibe 
rações constantes da Acta da Assembleia Geral Universal* * 

n.° 1/2015, da sociedade «PROGENE Gestão dè 
Empreendimentos, Limitada», datada de 4 de Março de2015 
que deliberou-se a inclusão de novas actividades no objecto 
social da sociedade, e da necessidade de se rever a gerên
cia, pela presente escritura ê em consequência dos actos 

(15-8097-L01) precedentes altera parcial mente o pacto social da sociedade,

PROGENE — Gestão de Empreendimentos, Limitada

Certifico que, com início a folhas 15, do livro de notas 
para escrituras diversas n.° 990-B, do l.° Cartório Notarial. 
da Comarca de Luanda, se encontra lavrada a escritura do 
teor seguinte:

Alteração parcial do pacto social na sociedade 
«PROGENE — Gestão de Empreendimentos, Limitada».

No dia 2 de Abril de 2015, ém Luanda e no l.° Cartório 
Notarial de Luanda, a caigo do Notário Licenciado, Amorbelò • 
Vinevala Paulino Sitôngua, compareceu como outoigante 
Maria de Fátima Alves, solteira, maior,’ natural , da Gabela, 

• Província do Kwanza-Sul, residente habitualmente em Luanda, ’ 
no Distrito Urbano da Samba, Bairro Talatona, Condomínio 
Cajueiro, Rua Dande,n.° A14 Z, titular do Bilhete de.Identidade 

* n.° 000051416KS029, emitido pela Direcção Nacional de
Identificação, aos 27'de Junho de 2012, que outorga este acto 
na qualidade de sócia-gerente da sociedade «PROGENE — 
Gestão de Empreendimentos, Limitada», com sede em Luanda, 
no Distrito Urbano da Ingombota, Rua Avenida de Portugal 
n.°45,6-A;

Verifiquei a identidade da outorgante pelo mencionado 
documento, a qualidade em que intervém e a suficiência dos 
seus poderes para o acto, em face de documentos, que no fim 
menciono e arquivo.

E por eia foi dito:
Que, ela outorgante e Raul Pedro Hendrik da Silva . ?■ 

são no momento os únicos e actuais sócios da sociedade 
comercial de direito angolano denominada «PROGENE 
— Gestão de Empreendimentos, Limitada», com sede 
social em Luanda, no Distrito Urbano da Ingombota Rua 
Avenida de Portugal, n.° 45, 6-A, com NIF: 5402114919 
constituída por escritura de 5 de Janeiro de 2001, lavrada 
com início a folhas 85 e 86, do livro de notas para escri
turas diversas n.° I16-D, do 2.° Cartório Notarial de 
Luanda, registada e matriculada na Conservatória do 
Registo Comercial de Luanda, sob o n.° 2001.28, com o

■4

nommal.de
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z ' ARTIGO?.0 . -

1. A sociedade obriga-se pela assinatura:
a) De qualquer um dos sócios-gerentes indi

vidualmente;
b) De um procurador ou mandatário, 

fjnalmente disse que, continuam firmes, válidas e‘inalte
radas todas as cláusulas dos estatutos não alteradas por esta 

escritura.
Assim o disse e outorgou.

Instruem este acto: .
a) Acta avulsa da sociedade, para inteira validade

deste acto;
b) Certidão comercial da sociedade;
c) Diário da República. *

A outorgante e na sua presença, fiz em voz alta,' a leitura 
desta escritura, a explicação do seu conteúdo e a advertência 

' do registo deste acto no prazo de 90 dias.

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

.1.° Cartório Notarial de Luanda, em Luanda, aos 22 de 
Abril de 2015. — A Ajudante, Luzia Maria José Quiteque 

Zamba. ' .

' l.°
A sociedade adopta a denominação de «Caean & Filhos, 

Limitada», e terá a sua sede em Ondjiva, Província do 

Kunene, podendo abrir filiais, sucursais ou qualquer outra 
forma de representação, dentro do território nacional* ango
lano, onde e quando convier aos negócios da sociedade.

2.° :
É constituída por tempo indeterminado, mas juridica

mente a sua existência conta-se a partir de hoje.

O seu objecto social é o exercício de comércio geral, a 
grosso e a retalho, salão de beleza, prestação de serviços, 
hotelaria e turismo, agro-pecuária, transporte, boutique, 
perfumaria, geladaria, construção civil e obras públicas, 

venda de viaturas novas e usadas, importação e exportação, 
podendo ainda'dedicar-se a qualquer outro ramo de comér

cio ou indústria, desde que seja acordado pelos sócios e 

permitido por lei.

4°

O seu capital social é da quantia de Kz: .100.000,00 
(cem mil kwanzas), integralmente realizado em dinheiro, 
representado e dividido em duas quotas, assim distribuídas, 
uma quota no valor no nominal de Kz: 80.000,00 (oitenta 
mil kwanzas), pertencente o sócio Caetano Matias António 
Major e outra no valor nominal de Kz: 20.000,00, perten
cente à sócia Ana Tchissola Moniz Major.

5.°

A cessão de quotas entre ós sócios é livre mas, quando 
1 feita a estranhos fica dependente do consentimento da socie- 
1 dade a qual é sempre reservado o direito de preferência, 

deferido ao outro sócio se aquela dele não quiser fazer uso.

• - ‘ • 6.° .

A gerência e a administração da sociedade em todos 

os seus actos e contratos bem como a sua representação 
em juízo e fora dele activa e passivamente serão exercidas 

pelo sócio Caetano Matias António Major, com dispensa de

(15-8098-L01)

' Caean & Filhos, Limitada

Certifico que, de folhas 99 verso, do livro de notas 
para escritura diversas n.° 1-A, do l.° Cartório Notarial da 
Comarca do Kunene, se acha exarada uma escritura do teor 

seguinte:
No dia 7 de Setembro de 2012, nesta Cidade de Ondjiva 

e no Cartório Notarial da Comarca do Kunene, perante mim, 
Mesaque Toni Zeferino, Notário-Adjunto deste Cartório, a 
cargo do Notário Domingos. Pedro Kahala, compareceram 

como outorgantes:
Primeiro: — Caetano Matias António Major, casado, 

natural de Benguela, Província de Benguela, portador do 
Bilhete de Identidade n.» 000141750BA021, passado pelo • 

Arquivo de Identificação de Luanda, aos 25 de A0osto 
de 2010, residente habitualmente em Ondjiva, Província 

Kunene;
Segundo: — Ana Tchissola Momz Major, cafa<la’. caucã0 sendo necessárias duas assinaturas para obrigar vali

da Ingombota, Província de Luanda, portadora do i ’• sociedade ’ '■
'dentidade n.° Ó00236224LA035, passado pelo Arquivo de damente a soc.edade.

‘dentificação de Luanda, aos 25 de Agosto de 2010, resi 

dente habitualmente em Ondjiva, Província do Kunene,
VerifiqUei e certifico a identidade de todos os outorgantes 

Pelas fotocópias dos seus documentos pessoais.

E, por eles outorgantes foi dito: 
., Que encontrando-se em pleno acordo deci ,ram 
tu're efectivamente pela presente escritura, c0^sFltU^m.. % 
S|. uma sociedade por quotas de responsabi i a e 
que «era regida pelas cláusulas e condições constantes 

artieuláção seguinte.

O sócio-gerente nas suas ausências ou impedimentos 

poderão no todo ou em parte delegar os seus'poderes de 

gerência ao outro sócio ou em pessoas estranhas à socie

dade, devendo para o efeito outorgar o referido instrumento 

legal.
Fica expressamente proibido aos sócios obrigar a 

sociedade em actos e contratos estranhos aos negócios da 

sociedade tais como letras de favor, fianças* abonaçòes ou 

documentos semelhantes.
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Primeiro: — Faustino Paulo Mandavela, c-
7 ° ' Adição ral do Chipindo, Província da Huíla, habitualmente r

A sociedade nunca se dissolvera por morte ou Ç emLuanda,BairroFutungo2,casas/n.°,Zona3 t- 
de qualquer um dos sócios, devendo continuar a sua .tidarlp n° 009510141 uAm ’

. • cia jurídica com o sócio sobrevivo ou capaz e os herdeiros . Bilhete de Identidade n. 002510141HA031 

do sócio falecido ou interdito, devendo estes nomear um que Luan(ja, aos II de Abril de 2014; 
a todos represente enquanto a quota se mantiver indivisa.

■ ■ ' 8.°

As Assembleias Gerais quando a lei não prescrever 
outras formalidades, serão convocadas por meio de cartas 
registadas e dirigidas aos sócios‘com, pelo menos, 15 dias de 
antecedência. Se por ventura qualquer um dos sócios estiver 
ausente da sede social a convocação deverá ser feita com 
dilação suficiente para permitir a sua comparência.

V 9.° ; ’•

Os anos sociais serão os civis e em cada ano 'social 
far-se-á um balanço que deverá estar encerrado e datado 
reportadamente até ao dia 31 de. Dezembro do ano a que 
disser respeito.

; 10.°

Os lucros líquidos que serão apurados em cada balanço, 
depois de deduzida a percentagem de 30% para 6 fundo ’ 

. de reserva- legal e outras percentagens que forem criadas 
: em Assembleia Geral, o remanescente será dividido pelos 

sócios na proporção das suas quotas. Na mesma proporção 
serão suportados os prejuízos quando os.houver.

$ 
í.j

í
>:

i

CaSad°,rW ' 

’eresi<lenie

’ en^tido eni :

Segundo: Serafim Armando Quintino, casado, natUra 
de Quiçama, Província do Bengo, habitualmente reside^ 

em Luanda, no Bairro Morro Bento, Avenida 21 de Janeiro 

casa s/n.°, Zonà 3, Município da Samba, titular do Bilhete de 

Identidade n.° 000I02984BO011, emitido em. Luanda 

aos 23 de Novembro de 2007;

Terceiro; — Evalina Margarida Canganjo Adriano 

casada, natural do. Sambizanga, Luanda, onde reside habi- 

tualmerite, Bairro Morro Bento 2, Casa n.° 94, titular do 
Bilhete de Identidade n.0’ 000254722LA030, emitido em 

Luanda, aos 15 de Maio de 2014, que todos outorgam na 

qualidade de mandatários dos demais membros da associa

ção ora a constituir;
Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos docu

mentos acima referidos, bem como certifico a qualidade 
em que respectivamente intervêm, pela acta que no final 

arquivo.
E, por eles foi dito: - ’
Que, pela presente escritura usando os poderes que lhes 

foram conferidos,, constituem com os demais membros 
uma associação denominada «Associação Solidariedade 
Evangélica»^ abreviadamente designada por «Sole Angola», 

com sede social em Luanda, Município da Samba, Bairro 
Morro Bento 2, Sector A, Q 7, Rua Mbulu,. 126 -

do Kunene, com expressa renúncia a qualquer outro.

12.° ' - '

No omisso regularão as disposições da Lei n.° 1/04, 
de 13 de Fevereiro e demais disposições aplicáveis vigentes 
e a vigorar no País.

Assim o disseram e outorgaram. ■ s
Foi lida em voz alta e clara a presente escritura, expli

cado o seu conteúdo e efeitos na presença dos outorgantes 
os quais assinam comigo Notário.

Adverti aos outorgantes que deverão proceder ò registo 
da presente acto na Conservatória competente no prazo de 
90 dias.

O Notário, Domingos Pedro Kahala,

. • (15-8099-L01)

. Associação de Solidariedade Evangélica de Angola

No dia 19 de Maio de 2015, nesta Cidade de Luanda e no 
2.° Cartório Notarial desta Comarca, perante mim, Visitação 
de Fátima Simões Xavier Belo Andrade, Pós-Graduada em 
Registos e Notariado, Notária do referido Cartório, compa

receram como outorgantes:

Para resolverem todas as questões emergentes e atinentes
ao presente contrato, estipulam o Foro do Juízo da Comarca Complexo da Aliança Evangélica de Angola, é uma associa

ção não governamental, sem fins lucrativos, que tem como 
objêctivos os de dar assistência nas áreas da saúde, educ 
ção, formação e desenvolvimento humano e comunitar 

dentre outros que constam nos respectivos estatutos. $ 
Que, a presente associação reger-se-á pelos a 

constantes do respectivo estatuto, o qual foi eíabora^^^ 
separado como documento complementar, nos termos 
2 do artigo55.° da Lei da Simplificação e Modernização^ * 

Registos Predial, Comercial e Serviço Notarial, que ^teS 

fazer.parte integrante desta escritura e que os 
declaram ter lido, assinado e conhecer o seu conteú 

que o mesmo exprime a vontade dos membros ass 

pelo que é dispensada aqui a sua leitura.

Assim o disseram e outorgaram.
Para instrução do acto arquivo: «0 gabi'

o) Certificado de Admissibilidade emitido P 

nete Jurídico do Ministério, da 
Direitos Humanos, aos 28 de Abril de ^ida'

b) Documento complementar supra referi » & 

mente rubricado pelas partes e pela n° e res-
c) Acta Avulsa rt.° 2 da respectiva associaÇa ’ 

pectiva lista dos membros.
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Aos outorgantes e-na presença simultânea de todos, fiz 
en) voz alta a leitura desta escritura, a explicação do seu con
teúdo e a advertência de que deverão proceder ao'registo 

obrigatório rio órgão competente.
Selo do acto: Kz: 1.000,00.
A Notaria, Visitação Belo Andrade.

ESTATUTO DA
ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE EVANGÉLICA- 

-SOLE ANGOLA

CAPÍTULO I
Denominação, Sede e Objectivos

ARTIGO'l.°
(Denominação)

1. «Associação de Solidariedade Evangélica de Angola» 
abreviadamente «Sole Angola».

2. É uma Associação filantrópica de beneficência, sem 

fins lucrativos apartidária com personalidade jurídica de 
autonomia administrativa e financeira de cidadãos volun
tários interessados na melhoria da vida das comunidades 
angolanas que rege-se pela legislação em vigor na República 
de Angola.

ARTIGO 2.°
’ (Âmbito c sede)

. LA «Sole Angola» é uma Associação de solidariedade e 
beneficência de âmbito nacional com sede no Morro Beqto 
II, Sector A, Q 7, Rua Mbulu, 126-B (Complexo da Aliança 
Evangélica de Angola - ÁEA).

. 2. A Associação pode transferir a sua sede para qual
quer local do território nacional mediante deliberação da 
Assembleia Geral*.

’ ARTIGO 3.°
(Duração)

É uma Associação constituída por tempo indeterminado.

ARTIGO 4.°
(Objecto)

A Associação de Solidariedade Evangélica de Angola 
«SOLE Àngola» tem como objecto social assistência nas 
áreas da Saúde, Educação, Formação e Desenvolvimento 
^Urr|anoe Comunitário.

ARTIGO 5.°
(Objectivos)

I • A «Sole Angola» na prossecução do seu objecto social 

cpmo objectivos: '
a) Promover projectos sociais de reabilitação nas

comunidades vulneráveis;
b) Tratar pessoas com deficiência física e visual em

particular;
Incentivar e promover projectos de formação e e 

integração sócio-profissional de jovens delicie 

tes;
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d) Estimular o espírito de liderança e empreendedo-
rismo junto das comunidades para o desenvolvi

mento do País;
e) Promover seminários, debates, colóquios, pales

tras, cursos, conferências, simpósios e outras 
acções de natureza científica, com vista a contri
buir na capacitação dos quadros angolanos;

J) Conceber e dinamizar programas de acção a desen
volvimento em parceria com o Estado, Associa
ções congéneres e Confissões Religiosas para a 
protecção dos direitos humanos. '

ARTIGO 6.°
(Relações com outras entidades).

A Associação de Solidariedade de Àngola «Sole Angola» 
pode assegurar relações com organizações congéneres e, 
filiar-se, em organismos nacionais e internacionais sem per
der sua autonomia administrativa e financeira.

ARTIGO 7.°
(Objectivos)

L A «Sole Angola» tem como finalidade social a assis
tência social, consubstanciada nas áreas da Saúde, Educação, 

‘Formação e Desenvolvimento Humano e Comunitário.
2. Troca de experiências, entre organizações e 

Associações Públicas ou Privadas que na sociedade ango
lana ou fora dela, primem pela busca dos mais nobres 
interesses da defesa e promoção dos valores humanos.

3. A «Sole Angola» prossegue os seguintes fins especí
ficos: • •

a) Prevenir, tratar e reabilitar as pessoas vulneráveis,
pessoas com deficiência física e visual em parti
cular, bem como todo o cidadão em geral.

b) Promover a formação e a integração sócio-pro
fissional de jovens e deficientes e estimular o 
espírito de liderança e empreendedorismo no

' desenvolvimento do País; z •
c) Promover seminários, debates, colóquios, pales-

■ tras, cursos, conferências, simpósios e outras 
acções de natureza científica, com vista a contri
buir para a capacitação dos quadros angolanos;

d) Conceber.e dinamizar programas de acção a desen
volver com o Estado, Associações congéneres e 
Igrejas, para a protecção dos direitos humanos.

CAPITULOU
Admissão, Direitos e Deveres dos Membros

ARTIGO 8.°
(Admissão)

1. O pedido de admissão de um membro é livre e for
mulado em modelo próprio assinado pelo candidato que é 
aprovado pelo Conselho de Direcção.

2. Podem ser membros da «Sole Angola» todos os cida
dãos nacionais e estrangeiros residentes na República de 
Angola, que se predisponham assistir o povo angolano
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i) Fazer propostas e sugestões de interesse

íj

independentemente da sua ascendência, raça, etnia, , desenvolvimento e prestígio da Para»
deficiência, língua, local de nascimento, convicções po i «Sole Angola»; SS°c'ação

• cas, ideológicas ou filosóficas, grau de instrução, con içao um exenl’p|ar do.Estatuto do Reo ,

económica social ou profissão, desde que cump ■ Interno e participar nas actividades o? ’’1''''0

pela Associação; ' ’

k) Consultar as Actas de reuniões e demais d 
. mentos respeitantes a Associação, quando 

termos do Regulamento Interno, ôs mesn^s 

não forem afectados por qualquer condição de

■ 2.0 membro que não tem suas quotas regularizadas não 
deve constar dos cadernos de registo e, não pode, exercer os 
direitos previstos nas alíneas c) e d) do presente artigo.

ARTIGO 10.°
(Deveres dos membros)

tuto e os princípios orientadores da Associação. ..
3. Podem ser membros desta Associação as pessoas,

singulares ou colectivas nacionais ou estrangeiras, confis
sões religiosas membros da Aliança Evangélica de Angola 
«AEA», Conselho de Igrejas Cristãs de Angola «CICA» e 
Conferência Episcopal de Angola e São Tomé «CEAST» em 
pleno gozo dos seus direitos civis e que se identifiquem com impossibilidade,

o seu Estatuto e Regulamentos Internos.
4. Os membros podem ser:

a) Membros Fundadores;
b) Membros Efectivos; 

; c) Membros Honorários.
5. Membros fundadores da «Sole Angola» são todas as .. j. Qs membros da «Sole Angola» têm os seguintes deve- 

pessoas singulares ou colectivas que tenham subscrito a acta reg; 
de sua constituição.

6. Membros efectivos da «Sole Angola» são todas as pes- . 
soas singulares ou colectivas que se proponham a colaborar 
na realização dos fins da organização e, preencham, com os 
requisitos plasmados no presente estatuto, assim como, em . 
seu regulamento interno.

7. Membros honorários são as pessoas singulares ou ‘ 
..entidades colectivas que tendo prestado serviços relevan- .
tes para a Associação, tenham merecido essá distinção, por 
via de voto aprovado por maioria de 2/3 dos membros em 
Assembleia Geral. I

ARTIGO 9.°
(Direitos dos membros)

1 - Os membros da «Sole Angola» têm os seguintes direi
tos: . .

a) Frequentar a sede da Associação; . -
b) Ter acesso aos locais de realização de projectos,

nas condições que forem estabelecidas pelo 
Regulamento Interno;

c) Receber com regularidade informações sobre as
actividades da Associação;

d) Discutir, emitir opinião e votar sobre todos os

assuntos tratados nas Assembleias Gerais; .
e) Eleger e ser eleito para os órgãos sociais da Asso

ciação;
J) Solicitar e receber informações sobre a adminis

tração e gestão dos projectos da Associação, 
nas condições que forem definidas pelo Regu

lamento Interno;
1 g) Reclamar no prazo máximo de 30 dias em reque

rimento dirigido ao Conselho Directivo sempre 
que forem’lesados os seus direitos;

h) Recorrer a Assembleia Geral, de todas as delibera

ções da Direcção quando houver inquestionável 

justa causa;

a) Respeitar todas as disposições do presente Esta
tuto, Regulamento e ainda as deliberações do 
Conselho Directivo e da Assembleia Geral;

b) Conhecer o Estatuto, Regulamento e programas da 

Associação;
c/Trabalhar activamente pela aplicação das directri- 

zes e resoluções dos órgãos sociais;
d) Pagar regular e pontuàlmente as quotas fixadas;
e) Participar nas sessõès da Assembleia Geral;
j) Desempenhar com zelo e dedicação os cargos e 

tarefas para as quais forem eleitos ou nomeados, 
salvo nos casos devidamente justificados e de 

força maior;
g) Assistir as reuniões e participar nas comissões ou 

grupos de trabalho para os quais forem, convoca 

dos ou nomeados.

ARTIGO H.° *
(Pcrda da qualidade dc membros)

1. Perde-se a qualidade de membro da «Sole Ang 

nas seguintes situações:
a) Ter comportamento indecoroso .perante a

dade;. ' • nelonão
b) Violação das disposições estatutárias ou p

cumprimento dos regulamentos em v^0r^eses;

c) Não.pagar as quotas por um período de sel^onera'
d) Aqueles que apresentem o seu pedido de e & ao

Ção, mediante comunicação escrita, dif S 

Conselho de Direcção; .
e) O membro que for expulso pela DireCÇ^°^a

2. A perda da qualidade de membro é decre cefà
Conselho de Direcção que de seguida deve dar a co 
Assembleia Geral. Q v

3. No caço referido nas alíneas d) e e) do n. até 
de exoneração, ainda que aceite, implica o paga^ $ 
data em que estiveram ou vierem a estar associa 0 .
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ARTIGO 12.°
(Medidas disciplinares)

L Constitui infraeção disciplinar, punível nos termos 
d0 presente estatuto a prática, por parte do Associado, o? 
seguintes actos e omissões:

a) A prática de actos contrários aos objêctivos da

Associação ou susceptíveis de afectar grave- 
' mente o seu prestígio;

b) A falta de pagamento pontual das suas quotas ou
outros compromissos assumidos e/ou fixados 
pelos órgãos sociais da Associação, dentro das 
suas competências;

c) A falta de cumprimento de qualquer um dos deve
res previstos no artigo 10.°;

d) Não cumprir com as resoluções e normas estabelé-

cidas pela Direcção da Associação;
e) Que abuse das suas funções na organização õu

de qualquer outro modo tenha comportamento 
indigno que prejudique a organização.

2. Compete ao Conselho de Direcção a apreciação das 

infraeções e a aplicação das respectivas sanções.
3. Ao Associado é dado conhecimento, por escrito, da 

acusação que lhe é formulada, podendo apresentar a sua 
defesa, igualmente por escrito, no prazo de 30 dias.

4. Das decisões da Direcção cabe recurso para a 
Assembleia Geral, devendo excepcionalmente caso achar-se 
oportuna, o Presidente da Mesa pode convocar extraordina
riamente se nenhuma Assembleia estiver designada para os 
90 dias seguintes.

ARTIGO 1,3.°
(Sanções) .

1. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, as infrac- 
Çoes disciplinares previstas no artigo anterior são punidas 

Com as seguintes sanções:

a) Admoestação;
b) Censura registada;

c) Suspensão temporária;
' d) Expulsão.
2* As sanções são aplicadas tendo em conta a gravidade 
infraeção e o grau de culpa do Associado.
3- O Associado expulso não retém quaisquer direitos 

s°bre o património social e é obrigado ao pagamento da sua 
Quotização até à data da sua respectiva saída.

ARTIGO 14.° ' .
(Casos especiais)

i • As infraeções previstas no artigo 12.°, n. I), alíneas a) 
e c) serão punidas com as sanções plasmadas nas alíneas b) 

do n-° 1 do artigo anterior.
É aplicada a sanção de expulsão aos Associados que, 

endo em atraso mais de 18 meses o pagamento anual das 
quotas, não liquidem tal débito dentro do prazo que, por carta 
Estada, lhes for comunicado pelo Conselho de Direcção.

3. No caso de expulsão com fundamento nas infraeções 
referidas no artigo 12?, n.° 1, alíneas b) e c), o Conselho 
de Direcção poderá aceitar a readmissão, uma vez pago o 
débito ou actualizados os dados.

ARTIGO 15.°
(Readmissão)

... A readmissão é possível e efectiva-se nos termos do 
Regulamento Interno da Associação;

CAPÍTULO III
Organização e Funcionamento

ARTIGO 16.°
(Organização)

■ 1. A «Sole Angola» é constituída pelos seguintes órgãos 
sociais:

a) Assembleia Geral;
b) Presidente; .
c) Vice-Presidente;
d) Secretário Geral;
e) Conselho de Direcção;
j9 Conselho Fiscal.

2. Para além dos órgãos previstos no número ante
rior a «Sole Angola» conta com um órgão consultivo e de 

. apoio ao Secretário Geral designado de “Comité de Apoio e 
.Coordenação dos Projectos”.

SECÇÃO 1 '

• ARTIGO 17.°
• (Assembleia Geral)

1... A Assembleia Geral é o órgão máximo da Associação 
composta pelos seus membros. \

2. Compete a Assembleia Geral:

a) Eleger os membros da Mesa dá Assembleia, o Pre
sidente da Associação, Conselho Fiscal e Conse
lho de Direcção da Associação e os membros do 
Comité de Apoio e Coordenação dos Projectos;

Aprovar e definir os princípios orientadores da 
Associação; ’•

c) Alterar os estatutos e toda a documentação que 
regule o funcionamento da Associação;

d) Defiriire aprovar os programas, planos estratégi
cos e relatórios de contas;

e) Decidir em última instância os recursos a ela apre

sentados; .

j9 Dissolver a Associação;
g) Tomar qualquer decisão relacionada com a vida da 

Associação.

■ ARTIGO 18.°
(Mesa da Assembleia Gcrál)

l. A Mesa da Assembleia Geral é composta pelo:

a) Presidente;
b) Secretário; .

. 2. Compete ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral:

I,

£

F

| •



9582

j) Representar a Associação em juízo ou fOra d
g) Convocare presidir as reuniões e extrao ?

mente a Assembleia-geral da Associação-InSrÍa'
h) Orientar e dirigir todos os órgãos da. Assoei’
i) Exercer outras competências de carácter dire^

sempre que for necessário para o regular 
namento dos demais órgãos' nci°'

3. O Presidente nas suas ausências e 'impedimentos - 
-substituído pelo Vice-presidente e, na ausência, de ambos 
pelo Secretário Geral.

4. Na ausência dos três órgãos previstos no número ante

Uiva 
de gestão que é representada por um porta-voz designado 
pelo Conselho de Direcção.

ARTIGO 22.° ' .
' . (Vice-Presidcnte) .

1.0 Vice-Presidente é o órgão coadjuvante ao presidente 

da Associação.
2. Compete ao Vicé-Presidente da «Sole Angola»:

a). Participar em todos os Conselhos de Direcção;
Z9 Acompanhar todas as actividades executivas da 

Associação;
c) Acompanhar as saídas/encontros oficiais do Pre

sidente da Associação junto dos organismos 

nacionais e estrangeiros;
, d) Auxiliar o Presidente da Associação;

■ ■■ e) Substituir o Presidente nas suas ausências;
j) Exercer outras competências de carácter directivq 

sempre que for necessário para o regular funcio

namento. '

• • ARTIGO 23.°
. (Secretário Geral)

1.0 Secretário Geral é o órgão executivo da Associação 

“vujjwiuuu VUIIJC1I1U UC

2. Compete ao Secretário Geral da «Sole Angola»-

a) Administrar a Associação; - da
b) Executar e velar pela execução das deliberaço

Assembleia Geral; . ente
c) Apresentar relatório ém progresso trimes

•ao Presidente; , deDireC'
d) Redigir as actas das sessões de Conselho

ção e conservá-las em arquivo próprio, $
e) Preparar e redigir o expediente da Secreta

o respectivo tratamento; conselh0
J) Organizar todo o material de trabalho do

de Direcção;' # ’ scCreW
S) Coordenar e fiscalizar todo o trabalho

riado;
Gerir os recursos materiais disponíveis,^^. 

Elaborar e garantir a execução dos proj

j) Zelar pelo património da Associação, 
Executar as demais tarefas a si aC°^eía ú^1'

Conselho de Direcção e pela Assem

a) Presidir Assembleia Geral;
' : b) Garantir a transparência das eleições;

c) Dar posse aos órgãos sociais.
3. Ao Presidente compete acompanhar e fiscalizar per

manentemente toda a actividade da Assembleia Geral.

ARTIGO 19.°
(Secretário da Assembleia Geral)

• 1. Compete ao Secretário da Assembleia Geral:
a) Ler as conclusões no fim da assembleia; .
b) Redigir a acta da assembleia onde deve conter

. 1 obrigatoriamente a data, local da sua realização, rjor a ASSociação é gerida por uma comissão administratr
número de membros que nela participaram-e as 

deliberações da Associação.

ARTIGO 20.°
(Reuniões da Assembleia Geral)

1. A Assembleia Geral reúne ordinariamente uma vez 
por ano e extraordinariamente quando convocada pelo 
Presidente da Associação, ou a pedido de pelo menos 2/3 de 
membros efectivos e no pleno gozo dos seus direitos.

2. A convocatória para as reuniões ordinárias e extraor
dinárias deve incluir obrigatoriamente a agenda de trabalhos

• e os seguintes documentos:
a) Aprovação da acta da reunião anterior;
b) Aprovação do relatório de finanças do ano civil;
c) Aprovação do programa de orçamento para o ano

civil seguinte;
d) Eleição de membros dos órgãos sociais.

3. As convocatórias para a reunião da Assembleia Geral 
devem incluir a ordem de trabalhos e são assinadas pelo 
Presidente, devendo ser distribuídas com uma antecedência 
de sete dias.

. 4. Assembleia Geral reúne-se na data e hora marcada
com a presença dos membros no pleno gozo dos seus direi
tos ou meia hora depois desde que se façam presente 50% 
dos mesmos. . . . \

5. As deliberações da Assembleia Geral, quando não e de aP°io ao Conselho dé Direcção.
forem parà a alteração dos estatutos ou dissolução da 
Associação necessitam de 2/3 de votos favoráveis dos mem
bros com capacidade eleitoral e são tomadas por maioria 
simples. ' ,

6. Não é permitido o exercício de seus direitos na 
Assembleia Geral, o membro que não tenha pago as suas 
quotas até dois meses antes da realização da assembleia.

ARTIGO 21® •
(Presidente)

1. O Presidente é órgão dirigente da Associação e mem
bro permanente do Conselho Direcção por inerência de

' Função.
2. Compete ao Presidente da «Sole Angola»:

a) Representar o Conselho de Direcção quando for 1
necessário;

b) Convocar e presidir as reuniões do conselho e seus
trabalhos;

c) Assinar com o Secretário Geral todas as receitas é
despesas da Associação;

d) Preside o Conselho de Direcção;
, e) Representar a Associação perante terceiros-
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. SECÇÃO 11 .
Conselho dc Direcção ' -

ARTlGO 24.°
(Conselho dc Direcção)

I o Conselho de Direcção é o órgão Directivo da 
Associação encarregue de monitorar a gestão da Associação.

? Ao Conselho de Direcção compete:
a) Zelar pelo cumprimento dos estatutos e demais

regulamentos;
b) Elaborar bienalmente os projectos, programas de

trabalhos e orçamentos a serem aprovados pela 
Assembleia Geral;

c) Apresentar anualmente os relatórios de actividades;
d) Nomear coordenadores para projectos específicos;
e) Pronunciar-se sobre a admissão de membros hono

rários; '•
J) Fixar a data de pagamento da quota mensal; ’
g) Executar as demais atribuições contidas nos esta

tutos, regulamentos ou deliberações da Assem
bleia Geral. '

3.0 Conselho de Direcção é constituído por:
a) Presidente;
b) Vice-presidente;
c) Secretário Geral;
d) Secretariado;
e) Conselheiro Financeiro;
fi Conselheiro Jurídico;
g) Conselheiro em Gestão Administrativa e Capaci

tação;
h) , Conselheiro em Desenvolvimento Humano e

Comunitário;
i) Conselheiro em Desenvolvimento Sanitário;

J) Tesoureiro.

ARTIGO 25.°
(Funcionamento do Conselho dc Direcção)

h O Conselho de Direcção reúne ordinariamente duas 
Vezes ao ano e, extraordinariamente, quando convocado 
Pelo Presidente.

2- As suas deliberações são tomadas por maioria simples 

membros presentes. ' , .
2. A Associação obriga-se pela assinatura de três mem- 

^os da direcção sendo uma delas necessariamente a do 
Residente ou do Secretário Geral.

. SECÇÃO III 
Do Conselho Fiscal

ARTIGO 26.° .
(Composição)

P Conselho Fiscal é composto por um Presidente e dois 

°^s, eleitos pela Assembleia Geral.

ARTIGO 27.° ■
(Competência)

Compete ao Conselho Fiscal: •
_a) Examinar os livros da escrita e fiscalizar os actos

. do Tesoureiro;
b) Dar parecer sobre o relatório anual do Tesoureiro 

sobre as contas de exercício;.

c) Dar parecer sobre qualquer consulta que lhe seja

apresentada pelo Conselho de Direcção;
d) Dar parecer sobre as aquisições e as alienações de

* bens imóveis da «Sole Angola», quando lhe seja 
solicitado pelo Conselho de Direcção ou pela 

Assembleia Geral;
' é) Estàr representado nas reuniões do Conselho de 

Direcção sempre que tal lhe seja solicitado, 
ou, indepêndentemente de solicitação tomando 
parte na discussão dos assuntos tratados;

' J) Exercer as demais funções que lhe sejam atribuídas 
pelos Estatutos e regulamento interno da Asso
ciação. ■

ARTIGO 28.°
' (Presidente do Conselho Fiscal)

I. Compete ao Presidente do Conselho Fiscal:
a) Convocar as reuniões do Gònselho Fiscal e dirigir

os respectivos trabalhos; ,
b) Exercer as demais funções que lhe são atribuí

das pelos Estatutos e regulamentos da «Sole 
Angola».

ARTIGO 29.°
(Reuniões).

1. O Conselho Fiscal reunirá ordinariamente, pelo 
menos, uma vez por ano e extraordinariamente sempre que 
necessário, mediante convocação pelo seu Presidente, por 
maioria dos seus membros, ou a requerimento do Presidente 
do Conselho de Direcção.

2. Um membro do Conselho de Direcção pode assistir 
às reuniões do Conselho Fiscal a convite do Presidente do 
Conselho Fiscal, tomando parte na discussão dos assuntos 
tratados.

ARTIGO 30.° ■ ’ •

(Deliberações)

O Conselho Fiscal funciona com a presença de, pelo' 
menos, dois dos seus membros, sendo as respectivas delibe
rações lavradas em acta, tomada pela maioria de votos dos 
membros presentes, tendo o Presidente voto de qualidade 
em situação de empate

ARTIGO 3 r.°
(Tesoureiro) t

l. Compete ao tesoureiro da «Sole Angola»:
a) Organizar o balancete mensal do movimento finan

ceiro;
b) Produzir relatórios e balancetes trimestrais;
c) Zelar pela transparência das contas da Associação.

' ARTIGO 32.°
(Vogais)

1. Compete aos vogais do Conselho Fiscal da «Sole 

Angola»;
a) Assistir as reuniões do Conselho Fiscal;
b) Apoiar as actividades do Conselho Fiscal;
c) Executar outras tarefas a si delegadas.
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secção IV
Eleição c Mandato ;

ARTIGO 33.°
(Eleições) . . *

-1. Para os órgãos sociais e dirigentes da «Sole Angola» 

não são elegíveis:
a) As pessoas colectivas ou singulares com proces

sos judiciais ou‘em litígios com suas Igrejas e/ 

ou organizações de origem;
b) Os membros que, mediante processo judicial,

tenham sido exonerados mediante processo dis
ciplinar dos cargos Directivos da Associação, 
ou outra instituição particular, ou tenham sido 
declarados responsáveis por ilegalidades come

tidas no exercício das suas funções.
2. Os membros dos órgãos sociais são eleitos por listas, 

. em Assembleia Geral, por escrutínio secreto.
3. Só é admitida a lista cujos candidatos sejam bas

tante para preencher todos os cargos dos órgãos sociais da 
Associação e em pleno gozo dos seus direitos, civis, políti
cos e religiosos.

ARTIGO 34.° 
(Duração do mandato)

1. O mandato dos corpos sociais será de 5 anos e podem 
ser eleitos para 2 mandatos consecutivos.

2.. O mandato inicia-se com a tomada de posse perante o 
Presidente da Mesa da Assembleia Geral ou pelo seu substi
tuto, no prazo máximo de 15 dias após eleições.

3. Quando as eleições não forem realizadas, por motivos 
ponderáveis, considera-se prorrogado o mandato até novas

.. eleições a realizar num período não superior a seis meses.
4. Na ausência de mais de uma lista concorrente para 

os órgãos sociais da «Sole Angola», será considerada válida 
para a votação a única lista apresentada.

ARTIGO35.®
(Exercício do cargo)

O exercício de qualquer cargo nos corpos sociais é gra
tuito, mas pode justificar o-pagamento de despesas dele 
derivado.

CAPÍTULO IV 

Disposições Diversas

ARTIGO 36.°
(Do Património)

L Constitui património da «Sole Angola» toda a herança 
recebida da «Solidariedade Evangélica — SOLE», SAM em 
Angola;

2. Os direitos e obrigações que adquira ou contraia no 
exercício das suas atribuições e competências.

3. Constituem receitas da «Sole Angola»:
a) Quotização dos seus membros;
b) Contribuições e ou doações por parte dos parcei

ros sociais, realizadas em dinheiro, mercadorias 
donativos, subsídios, legados e heranças* -

....-------------- ------------—

c) Subsídios do Estado e de outras entidades
e privadas, nacionais e estrangeiras- PÚbllCas

- d) Doações; ,

e) Ofertas de pessoas singulares, pessoas
colectí

.. vas; de instituições eclesiásticas núblir
■ ’H ,,cas entre
outros; ‘ . . ,

j) Bens oferecidos no âmbito dos projectos de 

céria com 0 estado ou entidades internacionais

4. A gestão patrimonial e financeira da «Sole Angola» 

incluindo a organização e .execução da sua contabilidade 
rege-se pelo Regulamento Interno. • • , !

ARTIGO 37.°
(Heranças)

1. A «Sole Angola» é a herdeira universal dos bens 

materiais, móveis e imóveis da «Associação Solidariedade 

Evangélica — Sole» Schweizer Alliãnz Mission «SAM», 

assim como do seú número de identificação fiscal, con- 

tas bancárias; os projectos, conforme deliberação da Acta

• _ datada, aos 14 de Junho de 2014.

ARTIGO 38.°
(Insígnias)

A Associação tem uma insígnia e uma.bandeira que é 

aprovada pela Assembleia Geral.

ARTIGO 39.®
(Da extinção)

. 1. Associação extingue-se quando o seu objecto social se 

tomar impossível:
; a) Cabe à Assembleia Geral deliberar sobre a extih 

ção especialmente convocada para este fim,c01 

-voto ’ favorável de três quartos do número 

todos os Associados. ‘ ■ ■ - é
2. A Assembleia Geral para a extinção da Associaça 

'convocada para o efeito com uma antecedência de 30 s

(Destino dos bens após extinção da Associaç*

1. Em caso de extinção da Associação cõmp 

-- Assembleia Geral, deliberar sobre o destino a dar & 

da Associação que serão preferencial mente doado 

ciações congéneres ou instituições sociais.

ARTIGO 41.® •
(Disposição final) é

Em caso de- dúvida ou missão do presente 

interpretado pelo Conselho de Direcção. | a

É certidão que fiz extrair, vai conforme o ortg 

me reporto.
2.°  Cartório Notarial da Comarca de Luanda,Q 

aos 26 de Maio de 2015.—AI .“Ajudante de Npt r 

Neto Lúcio.
(15-901 .
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prosperity Angola Intcrnational, Limitada

Berta Solange Queta Sobral Inácio, Licenciada em 
pireito, Ajudante de l.a Classe do Cartório Notarial da 
Comarca da Huíla, no Lubango.

Certifico que, de folhas n.° 91 e Seguintes, do livro de ’ 
notas para escrituras diversas n.° 217-C,deste Cartório 
Notarial, se acha exarada urna escritura do teor seguinte:

Constituição da sociedade «Prosperity Angola. Inter
nacional, Limitada».

No dia 1 de Junho de 2015, nesta Cidade do Lubango 
eno Cartono Notarial da Comarca da Huíla, a meu cargo, 
perantemim Luís Tavares Monteiro de Carvalho, Licenciado 
em Direito, Notário do referido Cartório, compareceu como 
outorgante João Vaz Monteiro, solteiro, maior, natural de 
Caluquembe, Província da Huíla, residente no Lubango, 
titular do Bilhete de Identidade n.° 00I360268HA031, emi
tido pelo Sector de Identificação Nacional, aos 15 de Junho 
de 2010, intervém no presente acto em seu nome e em repre
sentação do seu filho menor, nomeadamente Merodac José 
Serrote Monteiro, menor, natural da Matala, Província da 
Huíla, titular do Bilhete de Identidade n.° 006089899HA049, 
passado pelo Sector de Identificação Nacional, aos 30 de 
Maio de 2013 e residente no Lubango.

Verifiquei e certifico a identidade dos outorgantes em 
face dos seus mencionados documentos pessoais e a forma 
de representação acima indicada em face do artigo 138.° do 
Código da Família.

E, pór eles outorgantes, sendo o representado por inter
médio do seu representante foi dito:

Que encontrando-se em pleno acordo decidiram consti
tuir eefecti vamente pela presente escritura, constituem entre 
Sl Uma sociedade por quotas de responsabilidade limitada, 
que será regida pelas cláusulas e condições constantes da 
articulação seguinte:

1. °
A sociedade adopta a denominação de «Prosperity Angola 

.^ternational, Limitada», e terá a sua sede no Município do 
^bango, Bairro da Minhota, podendo abrir filiais, sucursais 

°u qualquer outra forma de representação, dentro dó terri- 
^rio nacional angolano ou no estrangeiro, onde e quando 

c°nvier aos negócios da sociedade.

2. °
É constituída por tempo indeterminado, mas juridica- 

a sua existência conta-se á partir de hoje.

' ' 3.°
0 seu objecto social, o comercio geral a grosso e a 

*a,ho> cash and cany, construção civil e obras públicas, 
estação de serviçQs, hotelaria e turismo, indústria, explora 

hi'ikia^r°~pecuar*a» gestão de projectos, fiscalização de o ras 
d ,Cas> consultoria, exploração turística, comercializaçao 

Pescado $ seus derivados, transitários, concessionária de
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combustíveis e seus derivados, gestão de empreendimentos, 
exploração mineira, rent-a-car, camionagem, telecomu
nicações, transportes de carga e de passageiros, venda de 
viaturas e seus acessórios, formação profissional, repre
sentação comercial, salão de beleza, mediação de seguros, 
clínica, assistência médica e medicamentosa, importação e 

exportação, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo 
de comércio ou indústria, desde que seja acordado pelos 
sócios ^.permitido por lei.

4.°
O seu capital social é da quantia de Kz: 100.000,00 (cem 

mil kwanzas), integralmente realizado em dinheiro, repre
sentado e dividido em duas quotas da seguinte maneira: uma 
quota do valor nominal de 90.000,00 (noventa mil kwan
zas), pertencente ao sócio João Vaz Monteiro e outra quota 
do Valor nominal de Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas), 
pertencente ao sócio Merodac José Serrqte Monteiro, res
pectivamente.

' ‘ . 5.° ’

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, 
deferido ao outro sócio se aquela dele não quiser fazer uso.

6. ° '

A gerência e a administração da sociedade, em todos os 
seus actos e contratos bem como a sua representação, em 
juízo e fora dele, activa e passivamente, serão exercidas pelo 
sócio João Vaz Monteiro, que desde já é nomeado gerente 
com dispensa de caução, bastando a sua assinatura para obri- 

' gar validamente a sociedade.
1.0 sócio-gerente nas suas ausências ou impedimen

tos poderá no todo ou em parte delegar os seus poderes de 
gerência ao sócio menor quando este atingir a maioridade 
ou em pessoas estranhas à sociedade, devendo para o efeito 
outorgar*o necessário instrumento de mandato:

2. Fica expressamente proibido aos sócios obrigar a 
sociedade em actos e contratos estranhos aos negócios 
sociais, tais como letras de favor, fianças, abonações ou 
documentos semelhantes.

7. °

A sociedade nunca se dissolverá por morte ou interdição 
de qualquer um dos sócios, devendo continuar a sua existên
cia jurídica com o sócio sobrevivo ou capaz e os herdeiros do 
sócio falecido ou interdito, devendo estes nomearem um que a 
todos represente enquanto a quota se mantiver indivisa.

As Assembleias Gerais, quando a lei não prescrever 
outras formal idades, serão convocadas por meio de cartas 
registadas e dirigidas aos sócios com pelo menos trinta dias 
de antecedência. Se porventura qualquer um dos sócios esti
ver ausente da sede social, a convocação deverá ser feita 
com dilação suficiente para permitir a sua comparência.
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Primeiro: -—Mohamed Ali Banna, casado e
1 9 0 de comunhão de adquiridos' com Fel (cia Albin^?^

Os anos sociais serão os civis e em cada ano socia Rejs Banna, natural de Luzaka, Zâmbia 3 • 
far-se-á um balanço que deverá estar encerrado> e ata o Namibe) PrOvíncia do Namibe, titular, do Riiu"’6'"' 
reportadamente até ao dia 31 de Dezembro do a q ldentjdade n.° 006945861OE043, passado pe|0 a 

disser respeito. de Identificação central em Luanda, aos 30 de í
' de2014; ■ U,b<

Segundo: — Felícia Albina Manuel dos Reis B 
casada com o primeiro outorgante, em regime de comií 

de adquiridos,.natural e residente no Namibe, Província i 
Namibe, titular do Bilhete de Identidade n.° 001234879NgQ370 

passado pelo Arquivo de Identificação Central, em Luanda’ 
aos 26 de Maio de 2014; ’

Verifiquei e certifico a identidade dos outorgantes, pela 
exibição dos seus bilhetes de identidades, que restitui de 
imediato, o que dou fé.

E pelo primeiro outorgante foi dito:
Qué é o único'sócio da sociedade unipessoal por quo

tas de responsabilidade limitada, (cujo regime jurídico se 
encontra estabelecido pela Lei n.° 19/12, de 11 de Junho) 
denominada «Avozinha Trading; Limitada», com sede no 

. . Município do Namibe, Bairro 5 de.Abril, alterada por escri
turas de 10 de Setembro de 2010 e 7 de Dezembro de 2012, 
lavradas nos livros 358-C/2009, folhas 96 verso a 98 verso,e 

- 360-C/2012 folhas 44 a 45 deste Cartório, com capital social 

de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas);
Que de harmonia com as deliberações tomadas em Acta 

n.° 1/015, realizada no dia 24 dé Fevereiro de 2015, nesta 
Cidade do Namibe, e na sede social da empresa supracitada, 
sito na Avenida Eduardo Mondlane, o primeiro outorgante 
na qualidade em que outorga, de único sócio que é desta 
sociedade, pela presente escritura cede 10% da sua quota, 

livre de quaisquer ónus ou encargos, à segunda outorga^, 

assim como altera o objecto social como corista do 
do estatuto e podendo dedicar-se ainda a qualquer o 

i ’• p reae'Sc ramo de actividade comercial admitido por lei, ® 
pelo documento complementar, elaborado em sep 
estatutos nos termos e para efeitos do n.° 2 do artig 
da Lei n.° 1/97, de 17 de Janeiro, Lei da sirnp,,fi^Çparte 

Modernização dos Actos Notariais, que fica a nl ter 
integrante desta escritura è que os outorgantes dec 
lido, tendo conhecimento pleno do seu cpnteúdo, Pe 

dispensada a sua leitura. # ’ asoc’^
Em consequência da cedência de parte da quota, ente 

dade deixa de ser unipessoal, estando, a partir a^ante o 
escritura, constituída por dois sócios, e que °r 

artigo 4.° tem o seguinte teor: ............. -.......

10.° \
Os lucros líquidos que serão apurados em cada balanço 

depois de deduzida a percentagem de 5% para o fúndô de 
reserva legal e outras percentagens que forem criadas em 
Assembleia Geral, o remanescente será dividido pelos 
sócios na proporção das suas quotas. Na mesma proporção 

. serão suportados os prejuízos quando os houver. ■

Para resolverem todas as questões emergentes e atinentes 
-ao presente contrato, estipulam o Foro do Juízo da Comarca 
da Huíla, com expressa renúncia a qualquer outro.

12.°. .

No omisso regularão as disposições da Lei n.° 1/04, • 
de 13 de Fevereiro, e demais disposições aplicáveis vigentes 
e a vigorar no País.

Assim o disseram e outorgaram.
Instrui ao acto certificado de admissibilidade passado 

pelo Ficheiro Central de Denominações Sociais, em Luanda 
e arquivo-o para os devidos efeitos.'

Foi lida em voz alta e clara a presente escritura, expli
cado o seu conteúdo e efeitos, na presença do outorgante, o 
qual assina comigo notário.

Adverti ao outorgante que deverá proceder o registo do pre
sente acto na Conservatória competente no prazo de 90 dias.

Assinados: João Vaz Monteiro e P. P. João Vaz Monteiro. 
— O Notário, Luís Tavares Monteiro de Carvalho.

Conta n.° 8. — (Rub), Luís Tavares Monteiro de Carvalho.
É certidão que fiz extrair e vai conforme o original inte

gralmente transcrita a qual me reporto e autentico com 
carimbo a selo branco em uso neste Cartório.

Cartório Notarial da Comarca da Huíla, no Lubango, a 1 
de Junho de 2015. — A Ajudante de Notário, Berta Solange 
Queta Sobral Jnácio.

, (15-9266-LO1)

Avozinha Trading, Limitada

Certifico que, no Cartório Notarial da Comarca do 
Namibe, folha 71, livro 361 -B/2013, de notas de escrituras 
diversas se acha exarado o seguinte:

Escritura pública de alteração parcial do pacto social da ' 
sociedade denominada «Avozinha Trading, Limitada»

No dia 16 de Abril de 2015, nesta Cidade e no Cartório 
Notarial da Comarca do Namibe, sito na Rua Nzinga 
Mbandi, a cargo de Maria Amélia Rodrigues Barros da 
Cunha, Notária de 1 .a Classe do referido Cartório, compare
ceram como outorgantes:

ARTIGO 4.° • zceIn n”
O capital social é de Kz: 100.000, 

kwanzas) integralmente realizado ern^Sj 
dividido e representado por duas ^U°çqoO^ 

. a primeira no valor nominal de Kz-

(noventa mil kwanzas) correspon.den 
capital social, pertencente ao sócio
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Banna e a segunda no valor nominal Kz: 10.000,00 
(dez mil kwanzas) correspondendo a 10% docapi- 

' tal social, pertencente à sócia Felícia Albina Manuel 
dos. Reis Banna, totalizando 100% do capital social.

Assim o disseram e outorgaram.
Arquivo os seguintes documentos:

a) Documento complementar que acima se faz alusão; 
èJAacta;
c) Cópia do Bilhete de Identidade dos sócios.

Assinados: Mohamed Ali Banna, Felícia Albina Manuel 
dos Reis Banna e a Notaria,. Maria Amélia Rodrigues Barros.

Imposto de selo do Acto é de Kz: 125,00 (cento e vinte 
í e cinco kwanzas).
I Conta n.° 233/08/2014.

É certidão que fiz extrair e vai conforme a original, inte
gralmente transcrito, a qual autentico com o selo branco em 

i uso neste Cartório.
í A Notaria, Maria Amélia Rodrigues Barros.

ESTATUTO DA SOCIEDADE 
AVOZINHATRADING, LIMITADA .

f . ■ L°
[_ A sociedade adopta a denominação «Avozinha Trading, 
1 Limitada», com sede no Município do Namibe, na Avenida 

Eduardo Mondlane, podendo abrir filiais ou qualquer outra 
í espécie de representação em território nacional ou estran- 
! geiro para a realização do seu objecto social.

; ? 2.°
A duração é por tempo indeterminado e o seu início para 

todos os efeitos legais é a partir da data da assinatura da pre

sente escritura.

. 3.\ '
A sociedade,tem como objecto social o comércio geral a 

grosso e a retalho, instalação e montagem eléctrica em edifi 
cios e canalização, fiscalização de obras públicas, estudo de 
v‘abi!idade, projectos de construção civil, comércio de auto
móveis e acessórios, prestação de serviço, recauchutagem 

1 ® oficina geral, cyber café, educação e ensino, geral, ensino 
suPerior, transportes colectivos e rodoviários, contabilidade 
e auditoria, escola de condução, salão de beleza e cosmeti- 

c°s> centro infantil, construção civil e obras públicas, ven a 
combustível e lubrificantes, eventos culturais e despor 

'ivos, casa de cambio, imobiliária, limpeza e saneament 
^sico; estiva, segurança privada, indústria, agricu t 

des'nfestação de edifícios, criação e manutenção de zonas 
Verdes, pesca e comercialização do pescado, pecuária, arma- 

| 2en'sta, serviços de saúde e farmácia, consultoria, hotelaria 
e turismo, exploração e transformação de madeira, rent ~ 
'Cor’ transitário, agência de viagens, pesquisa exploração 
6 c°niercialização de mineiro, representações, importação 

i ' exP°rtação, podendo optar por outras áreas da act.vidade 

I °niercial desde que permitidas por lei.

'• - 4.° ' ' .

O capital social é de 1.00.000,00 (cem mil kwanzas) - 
achando-se'dividido e representado por duas quotas, sendo 
a primeira no valor nominal de Kz: 90.000,00 (noventa mil 
kwanzas} correspondente a 90% do capital inicial perten
cente ao sócio Mohamed Ali Banna, a segunda, no valor 
nominal de 10.000,00 (dez mil kwanzas) correspondente a 
10%, pertencente à sócia Felícia Albina Manuel dos Reis 
Banna, totalizando o valor global de 100% do capital social.

5. ° '

A sociedade poderá associar-se a outras empresas com 
base na lei, com vista à realização do seu objecto social, 

bem como adquirir participações noutras, ainda que com o 
objecto social diferente.' .

6. ° •

O capital social só poderá ser alterado por deliberação 
dós sócios, a abdicação de quotas entre sócios é livre.

7° .

1. A gerência e administração da mesma é incumbida aos 

sócios, que desde já ficam nomeados gerentes com dispensa 

de caução, ou pessoa por eles nomeada, conferindo para o 

efeito respectivo mandato de nomeação.
2. Para obrigar validamente a sociedade em todas as 

questões, basta uma assinatura de um dos sócios.
3. Em caso algum, porém,'a sociedade será obrigada em 

actos ou operações de interesses alheios, nomeadamente em 
vales, fianças, abonações e qutros actos semelhantes.

- . ’ 8.°

A cessação de quotas entre sócios é livre, porém, quando 

feita a estranhos, fica dependente do consentimento da socie- 

dade, à qual é sempre reservado o direito de preferência aos 
sócios caso, a sociedade dele não queira fazer uso.

9. °

As assembleias, quando a lei não prescreva outras 

formalidades, serão convocadas por meio de cartas ou bilhe
tes-postais registados aos sócios, pela via mais rápida com 

pelo menos 15 dias de antecedência. Se algum dos sócios 

estiver ausente da sede social, a convocação serão dilatadas 
de formas a permitir a comparência do mesmo.

10. °

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per

centagem legal para fundos de reserva, e qualquer outra 

percentagem para outros destinos especiais criados em 

Assembleia Geral, serão distribuídos pelos sócios na propor

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

as perdas caso haja.

r.
*á

£
'ç ■
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A sociedade não se dissolverá por morte ou interdição 
de qualquer dos sócios, continuando a sua existência com o 
sócio vivo e ou herdeiros, e representantes legais do falecido 

ou interdito, devendo' estes nomear um que a todos repre

sente, enquanto a quota se mantiver indivisa.

12-°
A sociedade reserva o direito de amortizar a quotà de 

qualquer sócio quando sobre este recaia aresto, penhora ou 

providência cautelar.

’ . * * I3-° 1 •

RODOTRANS — Transportes Rodoviários 

Interprovinciais, Limitada

Certifico que, por escritura de 23 de Abril de 2015, 
lavrada com início a folhas 17,'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: — Carla Eliete de Bessa e Sousa de Araújo, 
divorciada, natural de Malanje, Província de Malanje, residente 
habitualmente em Luanda, no Distrito Urbano da Ingombota, 
Bairro Ingombota, Rua Luther King, Prédio n.° 113,4.° andar 
Apartamento A;

Segundo: — Osvaldo Cândido de Carvalho, casado cóm 
Ana Júlia.de Assunção Guerra Mendes de Carvalho, sob o 
regime de separação de bens, natural de Malanje, Província

• de Malanje, residente habitualmente em Luanda, no Distrito 
Urbano da Ingombota, Bairro Patrice Lumumba, Rua 
Sebastião Desta Vez, Casa n.os 77-79;

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

ESTATUTOS DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE 
RODOTRANS — TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 

INTERPROVINCIAIS, LIMITADA

ARTIGO 1? •

Á sociedade adopta a denominação de «RODOTRANS 

— Transportes Rodoviários • Interprovinciais, Limitada»

1. Para todas as questões emergéntes do presente con
tracto, quer entre os sócios, seus herdeiros ou representantes, 
quer entre eles e a própria sociedade, fica estipulado o Foro da 
Comarca do Namibe, com expressa renúncia a qualquer outro.

2. No omisso regularão as deliberações da Lei n.° 1/04, 
' de 13 de Fevereiro, as debi 1 itações sociais tomadas em forma

legal e demais legislações aplicáveis (Lei das Sociedades 
Comerciais), em vigor, na República de Angola.

(I5-8094-L01)

1

’ podendo transferir-se livremente para outro lOcaj d
rio nacional, bem como abrir filiais, sucursais, aoê°’ 
qualquer outra forma .de representação: ’ e’enc,asou ;

ARTIGO 2.° ;

A Sua sede, social é na Província de Luanrt, < 
- Transversal da Rua 28, Lotes 36/38/40, Vila Verde g •

Benfica, Município de Luanda, Distrito Urbano da’s 

podendo por decisão da gerência ser transferida para 
local dentro da Cidade de Luanda, ou para qualquer oX < 

parte do território nacional. i

ARTIGO 3.°

A sociedade tem por objecto o exercício da actividade 

industrial de transportes terrestres de passageiros e de car- ; 
gas, a gerência de frotas e de terminais, bem como a pesquisa ■ 

e a análise dos respectivos modelos operacionais urbanose 
interprovinciais.

ARTIGO 4.° .

A sua duração é por tempo indeterminado, a partir da 

data da celebração da escritura.

. .. ARTIGÓ 5.° '

O capital social, inteiramente realizado em dinheiroéde 
Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), dividido e representado 
por duas quotas, sendo uma de Kz: 50.000,00 (cinquenta mil 

• kwanzas), pertencente à sócia Carla Eliete de Bessa e Sousa 

de Araújo, outra de Kz: 50.000,00 (cinquenta mil kwanzas), 

pertencente ao sócio Osvaldo Cândido de Carvalho.

■ ARTIGO 6.°
A cessão total ou parcial, bem como a divisão, de quotas

a estranhos, fica dependente do consentimento da sociedade, 

à qual é sempre reservado o direito de preferência, de en 

aos sócios se a sociedade não pretender dele fazer uso.

’ ARTIGO 7.°
A compra,ou a aquisição de qualquer modo, a ton1^ 

todo ou em parte de qualquer parte em sociedade es 
propriedade ou herança; fundo, responsabilidade e tr 

ção, fica sujeita à decisão expressa da sociedade.

. ' ARTIGO 8.° .^tos
1. Os sócios podem, à sociedade prestar os supr

de que ela eventualmente precisar^ eXCe-
2. Estes, quando prestados por períodos que n eSas

dam um ano e se destinem à cobertura ocasional e 

de exploração devidàmente justificadas, serão tom 

tuitamente após autorização. deper,n^
3. Se no entanto forem prestados com carácter .^^to 

nência,excedendo  um ano, devem ser reduzidos 

escrito, cujos termos e condições carecem de c°n 
da sociedade. 

*

*

ARTIGO9.0 ben1001110

1 • A gerência e a administração da socieda e»
a sua representação em juízo e fora dela, act*Vaje 6 

mente serão exercidas pelos sócios Carla Eliete 
Sousa de Araújo e Osvaldo Cândido de Carvalb

J%25c3%25balia.de


9589
^SRRIEj-^-0 114~~DE 16 DE JUNHO DE 2015

2 Os gerentes podem delegar parte dos seus poderes, 
iediante procuração passada em nome da sociedade e con

tida para esse efeito. •
3. A sociedade obriga-se validamente, pela assinatura de 

ambos os sócios ou pela assinatura de um procurador.
4 É vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos e 

contratos estranhos à sociedade, bem como envolvê-la na 
prestação de fianças, abonações, vales e  favor. * 

ARTIGO 10°

letras.de

As Assembleias Gerais de sócios devém ser convocadas 
com pelo rnenos 30 (trinta) dias de antecedência, por cor
respondência dirigida aos sócios em carta registada ou por 
qualquer outro méio de comunicação idóneo e moderno.

ARTIGO ll.°.

Os lucros líquidos apurados em balanço aprovado por 
Assembleia Geral, serão divididos entre os sócios na pro
porção das respectivas quotas, depois de deduzidas as 
percentagens atribuíveis ao fundo de reserva legal e a quais
quer outros, criados por decisão unânime dos sócios.

ARTIGO 12° ‘

O ano social corresponde ao ano civil, e os balanços 
serão dados em 31 de Dezembro de cada ano, devendo ser 
aprovados e estar assinados até ao dia 30 de Abril do ano 
seguinte.

ARTIGO 13.°

t 1. A sociedade não se dissolve por morte, interdição ou 
inabilidade dos sócios continuando com o sobrevivo, com os 
seus herdeiros ou com qualquer representante do sócio fale- ; 
eido, pelo tempo em que a herança permanecer indivisa e a 
interdição e a inabilidade se mantiverem,

2. No caso em que por morte de um do sócio, houver 
mais do que um herdeiro ou nos .casos dé contitularidade 
resultante da partilha de bens, os herdeiros ou ôs contitulares • 
devem nomear um dentre eles que os represente, podendo 

neste caso ser alguém estranho à sociedade.

ARTIGO 14.° ‘
. Em tudo o mais não escrito e no omisso, são válidas às 

deliberações sociais tomadas de forma legal, bem como as 
disposições da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, das socieda
des comerciais

. . (15-6889-L02)

Jcrisbra, Limitada

. Certidão composta de 3 folhas, que está conforme o on- 
B’nal e foi extraído de folhas 88 a 90, do livro de notas para 
escrituras diversas deste Cartório n.° 217-B. .

Cartório. Notarial da Comarca da Huíla, no Lubango, 
aos 23 de Abril de 2015. — O notário, ilegível.

Constituição da sociedade «Jcrisbra, Limitada».
p No dia 23 de Abril de 2015, nesta cidade do Lubango e no 
^artóno Notarial da Comarca da Huíla, a meu cargo, perante 

Uuís Tavares Monteiro de Carvalho, Licenciado em 
Notário do referido Cartório, compareceram coíno 

°ut°rgantes: -

Primeiro: —João Pedro Chainho, solteiro, maior, natu
ral de Chitato, Província da Lunda-Norte, titular do Bilhete 
de Identidade n.° 001.612509LN030, emitido pelo Arquivo, 
de Identificação Nacional, aos 22 de Outubro de 2014, 
Contribuinte Fiscal n.° 101612509LN0300, residente nesta 
Cidade do Lubango; •

Segundo: — João Pedro Chainho, solteiro, maior, natu
ral de Chitato, Província da Lunda-Norte, titular do Bilhete 
de Identidade n.° 001612509LN030, emitido pelo Arquivo 
de Identificação Nacional, aos 22 de Outubro de 2014, 
Contribuinte Fiscal n.° 100371751HA0396, residente nesta 
Cidade do Lubango, intervém neste acto em representação 
dos seus filhos menores, Bráulio Afonso Andrade-Chainho e . 
Cristiano Henrique Mateus Chainho;

Verifiquei e certifico a identidade dos outorgantes por si 
e na forma de representação em face dos seus mencionados 
documentos pessoais, bem como a qualidade que o mesmo 
intervém em face do artigo 138.° do Código da Família, do 
que dou fé. . •

E, por eles outorgantes, foi dito:
Que encontrando-se em pleno acordo decidiram consti

tuir e efectivamente pela presente escritura, constituem entre 
si uma sociedade por quotas de responsabilidade limitada, 
que será regida pelas cláusulas e condições constantes da 
articulação seguinte: .

ARTIGO l.° • ' . x

A sociedade adopta a denominação de «Jcrisbra, . 
Limitada» e terá a sua sede no Município do Lubango, ' 
Província da Huíla, podendo abrir filiais, sucursais ou qual
quer outra forma de representação, dentro do território 
nacional ou no estrangeiro, onde e quando convier aos negó
cios da sociedade.

' ARTIGO 2.°

E constituída por tempo indeterminado, mas juridica
mente a sua existência conta-se a partir de hoje.

ARTIGO 3°

O seu objecto social é comércio geral a grosso, cash and 
carry-e a retalho, construção civil e obras públicas, presta
ção: de serviços, mineração, transporte, comércio, indústria, •- 
comercialização de pescado e seus derivados, hotelaria e 
turismo, exploração agro-pecuária, gestão de projectos, 
fiscalização de obras públicas, consultoria, exploração turís
tica, transitários, venda de combustível e seus derivados, 
gestão de empreendimentos, exploração mineira, rent-a- 
-car, camionagem, telecomunicações, transportes de cargas 
e passageiros, venda de viaturas e seus acessórios, forma
ção profissional, representação comercial, salão dè beleza, 
mediação de seguro, importação e exportação, podendo 
ainda dedicar-se a qualquer outro ramo de comércio ou 
indústria, desde que seja acordado pelos sócios e permitido 

por lei. ■
ARTIGO 4.° •

O seu capital social é da quantia de Kz: 100.000,00 (cem 
mil kwanzas), integralmente realizado em dinheiro, repre-

letras.de
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sentado e dividido em três quotas da seguinte maneira, uma 
quota no valor nominal de Kz: 60.000,00 (sessenta mi 
kwanzas), pertencente ao sócio João Pedro Chainho e outras 
duas no valor nominal de Kz: 20.000,00 (vinte mil kwanzas) 
cada uma, e uma pertencente a cada um dos sócios, Bráulio 

Afonso Andrade Chainho e Cristiano Henrique Mateus 

Chainho, respectivamente.

ARTIGO 5.® .
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, 
deferido aos restantes sócios se aquele dele não quiser fazer 

uso.

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

seus actos e contratos, bem como a sua representação em 
juízo e fora dele activa e passivamente serão exercidas '. 
pelo sócio João Pedro Chainho, que desde já fica nomeado 
gerente com dispensa de caução, bastando a sua assinatura 
para obrigar validamente a sociedade.

■ 1.0 sócio-gerente nas suas ausências ou impedimentos' 
poderá no todo ou èm parte delegar os seus poderes de gerên

cia aos outros sócios ou em pessoas estranha à sociedade, 
devendo para o efeito outoigar o necessário instrumento de 
mandato.

2. Fica expressamente pfoibido os sócios obrigar a socie
dade em actos e contratos estranhos aos negócios sociais, 
tais como letras de favor, fianças abonações ou documentos 
semelhantes. * '

ARTIGO 7.°

A sociedade nunca se dissolverá por morte ou interdi- 
. ção de qualquer um dos sócios, devendo continuar a sua 

existência jurídica com os sócios sobrevivos ou capazes e 
os herdeiros do sócio falecido ou interdito, e os herdeiros 
nomearão um que a todos represente ‘enquanto a quota se 
mantiver indivisa.

ARTIGO 8.°

As Assembleias Gerais, quando a lei não prescrever 
outras formalidades, serão convocadas por meio de cartas 
registadas e dirigidas aos sócios com peio menos trinta dias 
de antecedência.

ARTIGO 9.°

Os anos sociais serão os civis e em cada ano social 
far-se-á um balanço que deverá estar encerrado e datado 
reportadamente até ao dia 31 de Dezembro do ano a que 
disser respeito.

ARTIGO 10.°

Os lucros líquidos serão apurados em cada balanço 
depois de deduzida a percentagem de 5% para o fundo de 
reserva legal e outras percentagens que forem criadas em 
Assembleia Geral. O remanescente será dividido pelos 
sócios na proporção das suas quotas. Na mesma proporção 
serão suportados os prejuízos quando os houver.

. ARTIGO II.0

Para resolverem todas as questões emergentes e 

ao presente contrato, quer entre os sócios e seus 
quer entre a própria sociedade, estipulam o Foro doT^'^’ 

Comarca da Huíla, com expressa renúncia a qualque^ 
ARTIGO 12.° °Ulro*

• No omisso’regularão as disposições.da Lei n0 
de 13 de Fevereiro, e demais disposições aplicáveis vjg^4’ 

e a vigorar no País. 65

Assim o disseram e outorgaram.
Instrui ao acto certificado de admissibilidade passa(jo 

pelo Ficheiro Central de Denominações Sociais, em Luanda 
e arquivo neste Cartório.

. Foi lida em voz alta e clara a presente escritura, explj. 
cado o seu conteúdo e efeitos, na presença dos outorgantes 
os quais assinam comigo, Notário.

Adverti aos outorgantes que deverão proceder o registo 
do presente acto na Conservatória competente no prazo de 
noventa dias. í

(15-7402-L01)

Sociedade Donarsil (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.° 91, do livro-diário de 12 de Maio do 

corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.
Certifico que Domingas Narciso da Silva, soltejra, maior, 

de nacionalidade angolana, natural de Cacuaco, Província e 
'Luanda, residente em Luanda, Município de Belas, Distn 

Urbano do Kilamba Kiaxi, Bairro Centralidade do 
Apartamento n.° 84,8.° andar, constituiu uma sociedadeun 
pessoal por quotas denominada «Sociedade Donarsi 

Limitada», registada sob o n.° 2.408/15, que se vai 

pelo disposto no documento em anexo.
Está conforme. \ aSeCção
Conservatória do Registo Comercial de Luanda, • 

do Guiché Único da Empresa, em Luanda, aos 12 

de 2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTO DA SOCIEDADE 
DONARSIL (SU), LIMITADA

ARTIGO l.°
(Denominação e sede) gpci6^^

A sociedade adopta a denominação de « proVínC.í® 

Donarsil (SU), Limitada», com sede social na |(| R1)> 
de Luanda, no Município de Viana, Bairro Zal1® te p»? 
do Siac, Casa n.° 52, podendo transferi-la oíTio^f 

qualquer outro local do território nacional, bem 
filiais, sucursais, agências ou outras formas de r?P 

dentro e fora do País.
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ARTIGO 2.°
(Duração)

Asua duração é por tempo indeterminado, contando-se o 
início dà sua actividade, para todos os efeitos legais, a partir 
d0 respectivo registo.

; ' ARTIGO 3.°
(Objecto)

A sociedade tem como objecto social o comércio geral a. 

grosso e a retalho, prestação de serviços, consultoria, indús
tria, auditoria, construção civil e obras públicas, fiscalização 

de obras, serralharia, carpintaria, produção e venda dé cai

xilharia de alumínio,. promoção e mediação imobiliária, 
informática, telecomunicações, electricidade, agro-pecuária, 

pescas, hotelaria e turismo, agência de viagens, transportes 
.aéreo, marítimo e terrestres,‘transporte de passageiros ou de 

mercadorias, camionagem, transitários, despachante, rent-a- 

-car, oficina auto, venda de material de escritório e escolar, 
salão de cabeleireiro, modas e confecções, botequim, centro 

médico, farmácia, material e equipamentos hospitalar, perfu

maria, ourivesaria, relojoaria, agência de viagens, pastelaria, 
panificação, geladaria,^exploração de parques de diversões, 

realização de eventos culturais, recreativos e desportivos, 

exploração mineira e florestal, exploração de bombas de 
combustíveis óu estação de serviço, comercialização de 

petróleo e seus derivados, representações comerciais, ensino 
geral, infantário, importação e exportação, podendo ainda 
dedicar-se a qualquer outro ramo do comércio ou indústria 

em que o sócia única 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 
1 (Uma) quota no valor nominal de Kz: 100.000,00 (cem mil 
kwanzas), pertencente à sócia-única Domingas Narciso da 
Silva.

ARTIGO 5.° 
(Cessão dc quotas)

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

. ' ARTIGO 6.° 

(Gerencia)

' A gerência e administração da sociedade, em todos os 
Seus acl°s e contratos, em juízo e fora dele, activa e passi 

Vainente, incumbe à sócia-única, bastando a sua assinatura 

Para obrigar validamente a sociedade. ■

'■ Fica vedado à gerente obrigar a sociedade em actos e 
c°ntratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 

,1°ni0 letras de favor, fiança, abonações ou actos seme- 
"antes.

da 2- A sócia-única poderá nomear pessoa estranha a socie- 

e Para assumir as funções de gerência.
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ARTIGO 7.°
. (Decisões)

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

ARTIGO 8.° . .
. (Dissolução)

A sociedade não se dissolverá por morte óu impedimento 
da sócia-única, continuando a sua existência com os herdei

ros ou representantes da sócia falecida ou interdita, devendo 
estes nomear um que a todos represente, enquanto a quota sé 
mantiver indivisa. . • ‘

ARTIGO 9?
(Liquidação)

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

. ARTIGO ÍO.° •
(Balanços)

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

ARTIGO 11?
(Omisso)

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

• (15-7714-L02)

Limberth, Limitada

Certifico quç, por escritura de 14 de Maio de 2015, 

lavrada com início a folhas 97 do livro de notas para escri
turas diversas n.° 404, do Cartório Notarial do Guiché Único 

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

Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre: .

Primeiro: — Lisandra Lamberth Baptista, casada com. o 

terceiro outorgante, sob o regime de comunhão de adquiri

dos, natural da Ingombota, Província de Luanda, onde reside 

habitualmente, no Distrito Urbano do Rangel, Bairro Nelito 
Soares, Rua Cidade de Évora, Casa n.° í;

Segundo: — Regina Lamberth, solteira, maior, natural 

do Tchitato, Província da Lunda-Norte, residente habitual- • 

mente em Luanda, no Distrito Urbano do Rangel, Bairro 

Nelito Soares, Rua Diamang, Casa n.° 1;

Terceiro: — Jelson Aristófane Pena Noticia Baptista, 

casado com a primeira outorgante, sob o regime acima 

mencionado, natural de Benguela, Província de Benguela, 

residente habitualmente em Luanda, no Distrito Urbano do 

Kilamba Kiaxi, Bairro Neves Bendinha, Rua da Mavinga, 

Casa n.05 50/52;
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Uma sociedade comercial por quotas de responsabi
lidade limitada, que se regerá nos termos constantes dos 

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

Luanda, 14 de Maio de 2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE .
. t LIMBERTH, LIMITADA

■ ARTIGO l.° ,
(Denominação e sede)

A sociedade adopta a' denominação de «Limberth, 
Limitada», com sede social na Província dé Luanda, 
Município de Luanda, Distritro, Urbano do Rangel, Bairro 
Nelito Soares, Rua Cidade de Éyora, Gasa n.° ZA-01, 

podendo transferi-la livremente para qualquer outrô 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 ó 
início da sua actividade, para todos os efeitos legais, a partir 

• da data da celebração da escritura. '

. . ' ARTIGO 3.°
(Objecto)

A sociedade tem como objecto social a educação infan
til, comércio a grosso e a retalho, consultoria, auditoria, 
prestação de serviços, indústria, hotelaria e turismo, restau
ração, pescas, agro-pecuária, telecomunicações, construção 
civil e obras públicas, fiscalização de obras, saneamento 
básico, modas e confecções, transportes marítimo, aéreo 

<' e terrestre de passageiros ou de mercadorias, transitários, 
oficina auto, assistência técnica, comercialização de petró
leo e lubrificantes, exploração de bombas de combustíveis, 
depósito e distribuição de medicamentos, prestação de ser
viços médico, clínica geral, agência de viagens, promoção e 
mediação imobiliária, relações públicas, panificação, explo
ração de parques de diversões, realização de espectáculos 
culturais, recreativos e desportivos, exploração mineira e 
florestal, estação de serviços, representações comerciais 
venda de alumínio e sua utilização, cultura, educação ê 
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.°
(Capitai) . - '

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas) 
integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen
tado por 3 (três) quotas, sendo uma no valor nominal de' 

Kz: 40.000,00 (quarenta mil kwanzas), pertencente à sócia 
Lisandra Lamberth Baptista e outras duas quotas iguais no

—-—-—
valor nomial de Kz: 30.000,00 (trinta mil kwa 
uma, pertencentes aos sócios Jelson Aristófahe p 
Baptista e Regina Lamberth, respectivamente. 603 1Mot|'ch

ARTIGO 5.» . '
(Cessão dc quotas)

A cessão de quotas a estranhos fica dependente 
sentimento da sociedade, à qual é sempre reservado6 
de preferência, deferido aos sócios se a sociedari°^re’to 

quiser fazer uso. 'w

ARTIGO 6.°
(Gerência)

1. A gerência e representação da sociedade, ém todos 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e pass^ 

.vamente, incumbe à sócia Lisandra Lamberth Baptista, quê ’ 

fica desde já nomeada gerente, com dispensa de caução bas ■ 
tando a sua assinatura para obrigar validamente a sociedade '

2. Fica vedado a gerentç obrigar a sociedade em actos e !
contratos estranhos aos^negócios sociais da sociedade, tais í 

como letras de favor, fiança, abonações ou actos seme-- í 
lhantes. ' j

• 3. A gerente poderá.delegar mesmo a pessoas estranhas
à sociedade parte dos seus poderes de gerência, conferindo 
para o efeito o respectivo mandato. '

ARTIGO 7.° j
(Assembleia) J

As Assembleias Gerais serão convocadas por simples j
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 devera 
ser feita com tempo suficiente para que possa comparecer.

ARTIGO 8.°
(Divisão dos lucros)

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a pe 
céntagem para fundos ou destinos especiais criadós en 

Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na Pr0^aS 
Ção das suas quotas, e em igual proporção, serão *suporta 

as perdas se as houver.

• ARTIGO 9.°
(Dissolução) .. nt0

A sociedade não se dissolverá por morte ou impe 0 
de qualquer dos sócios, continuando a sua existência 
sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio fa e 
interdito, devendo estes nomear um quea todos repr 

enquanto a quota se mantiver indivisa.

J > ARTIGO 10.° ,
(Liquidação) ^oS

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócifzrjose a 

demais casos legais, todos os sócios serão liquida* 
liquidação e partilha realizar-se-á, como acordarerrJ $oc^ ? 
de acordo, e se algum deles o pretender será o aC sjvo 

mitado em bloco com obrigação do pagamento jgUal- 
e adjudicado ao sócio que melhor preço oferece*-’ 
dade de condições. '
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ARTIGO II.°
(Preferencia na amortização)

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

providência cautelar.

ARTIGO 12.°
(Foro competente)

■ para todas as questões emergentes do presente contrato, 
quer entre os sócios, seus herdeiros ou representantes, quer 
entre eles e a própria sociedade, fica estipulado o Foro da 
Comarca de Luanda, com expressà 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 
a31 de Março imediato.

- • , ARTIGO I4.°
(Omisso)

Nó 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.

(15-7831-L02) 

Figueiredos, Limitada

Certifico que, com início a folhas 68 do livro de notas 
para escrituras diversas n.° 1 -E, do Cartório Notarial da Loja 
dos Registos do Kilamba Kiaxi, se encontra lavrada a escri

tura do teor seguinte: •
Cessão de quotas e alteração parcial do pacto social da 

sociedade «Figueiredos, Limitada».
No dia 20 de Outubro de 2014, no Cartório Notarial da 

Loja dos Registos do Kilamba Kiaxi, perante mim, Daniel 

Wassucó Kalambo, Notário do referido Cartório, compare- 

ceram como outorgantes:
Primeiro: — Eduardo Manuel Paulo Mendes de 

figueiredo, natural do Uíge, casado com Helena Maria 
figueiredo Ferreira de Figueiredo, sob o regime de comu- 
Nião de adquiridos, residente habitualmente em Luanda, 
"9 Distrito Urbano da Ingombota, Bairro da Ilha do Cabo, 
Avenida Murtala Mohamed, Casa do Desportista, sem 
número, 1.» andar, titular do Bilhete de Identidade Naciona 
n-° 003616056UE032, emitido pela Direcção Nacional e 
ldentificação, em Luanda, a 45 de Fevereiro de 2012;

Segundo: — Kundi Paihama, natural do Município o 
QuiPungo, divorciado, Província da Huíla, residente habi- • 

' Cimente em Luanda, no Distrito Urbano da Ingombota, 
&airro do Saneamento, Ruà Governador Henrique e 
Carvalho, Casa n.° 14, titular do Bilhete de identidade 

^aciona| n.° 000000480VP018, emitido pela Direcção 
^ac*onal de Identificação, em Luanda, aos 20 de utu ro 
<*62009; . • .

Terceiro.: — Agostinho Manuel Durães Rocha, natura' 
d0 Tômbua, Província do Namibe, casado com Mana de

Fátima Bastos Magalhães Rocha, sob o regime da comu
nhão de adquiridos, residente habitualmente em Luanda, 
no Distrito Urbano da Ingombota, Bairro Macuiusso, Largo 
Albano Machado, Casa n.os 13/14, titular do Bilhete de 
Identidade Nacional n.° 000007330NE013, emitido pela 
Direcção Nacional de Identificação, em Luanda, a 29 

de Agosto de 2012;
Quarto: — Maria de Fátima Bastos Magalhães Rocha, 

natural de Portugal, mas de nacionalidade angolana, 
•casada com o terceiro outorgante acima identificado, resi
dente habitualmente em Luanda, no Distrito Urbano da 
Ingombota, Bairro Macuiusso, Largo Albano Machado, 
Casa n.os 13/14, titular do Bilhete de Identidade Nacional 
n.° 000007331OE014, emitido pela Direcção Nacional de ' 
Identificação, em Luanda, a 29 de Junho de 2012;

Quinto:'— Edson António João, solteiro, natural de 
Luanda onde reside habitual mente,no Município de Belas, 
Distrito Urbano da Samba, Bairro Benfica, Zona Verde, Rua 8, 
casa sem número, titular do Bilhete de Identidade Nacional 
n.° 000241709LA036, emitido pela Direcção Nacional de 
Identificação, em Luanda, a 11 de Março de 2012;e

Sexto: — Tiago André Ferreira de Figueiredo, natural de 
Coimbra, mas de nacionalidade angolana, solteiro, residente 
habitualmente em Luanda, no Distrito Urbano da Ingombota, 
Bairro da Ilha do Cabo, Avenida Murtala Mohamed, Casa 
do Desportista, sem número, l.° andar, titular do Bilhete 
de Identidade Nacional n.° 0058576100E046, emitido pela 
Direcção Nacional de Identificação, em Luanda, a 8 

de Dezembro de 201.2; ' ~ '
Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos documen

tos que me foram apresentados; a qualidade em que intervêm 
e a suficiência dos seus poderes verifiquei face aos doeu- . 
mentos no fim mencionados, cuja cópia arquivo.

E, pelo primeiro, segundo, terceiro e quinto outorgan
tes foi dito que são sócios da sociedade comercial por 
quotas denominada «Figueiredos, Limitada», que tem 
sede na Rua Industrial, na Cidade do Uíge, Província do 
Uíge,.Contribuinte Fiscal n.° 5417225975, matriculada na 
Conservatória dos Registos do Uíge,.com o n.° 2013.227, 
cujo capital social é de Kz: 2.000.000,00, integralmente 
realizado em dinheiro, e dividido em quatro quotas, a pri
meira, no valor de Kz: 800.000,00, pertença do primeiro 
outorgante, e, as outras três, cada uma com o valor de 
Kz: 400.000,00, pertença do segundo, terceiro e quinto 
outorgantes respectivamente. .

.Pelo segundo, terceiro e quinto outorgantes, foi dito que, 
na sequência das deliberações tomadas na Assembleia Geral 
da «Figueiredos, Limitada», ocorrida a 27 de Agosto de 
2014, cedem as quotas que cada um detém na referida socie-. 

. dade ao sexto outorgante, pelo seu valor nominal, que cada 
um já recebeu, dando assim integral e efectiva quitação. •

Pela quarta outorgante foi dito que concorda e consente 
com a cessão da quota detida pelo terceiro outorgante, razão 
pela qual vai também assinar a presente escritura.
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Pelo sexto outorgante foi dito que aceita a cessão as 
quotas nos exactos termos acima referidos, e, que ern . n 
ção da cessão ocorrida, unifica numa só as quotas ce i as, 
passando a nova quota a ter o valor de Kz. 1.200.000, 
(um milhão e duzentos mil kwanzas), representando 60/o o 
capital social e dos direitos de voto da sociedade.

Seguidamente, pelo primeiro e sexto outorgantes foi 
dito, que na sequência das deliberações da Assembleia Geral 
da sociedade, acima referida, alteram os artigos 1.°, 3.° n. I 
e, 7.° n.° 1 alínea a) dos Estatutos, passando cada um deles a 

ter a seguinte redacção: -

ARTIGO l.° . . •
A sociedade'adopta o tipo de sociedade por quo

tas, a firma «Figueiredos, Limitada», tem a sua sede na 
Rua da República, Loja n.° 5-C, Cidade e Província do 
Uíge, e durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 3.°
1.0 capital social, no valor de Kz: 2.000.000,00

• (dois milhões de kwanzas), está integralmènte rea
lizado em numerário e corresponde, à soma das 
seguintes quotas:

a) Uma quota no valor nominal de Kz: 1.200.000,00
• f (um milhão e duzentos mil kwanzas), pertencente ao 

. sócio Tiago André Ferreira de Figueiredo;
• b) Uma quota no valor nominal de Kz: 800.000,00

Eduardo Manuel Paulo Mendes de Figueiredo.

————" :. 

HIDROVENT—Hidráulica, Climati2a .
e Engenharia, Limitada 3Ç5°

Certifico que, de folhas n.° 80-83 do livro de 
escrituras diversas n.° 484-A deste Cartório NotarUi^ 

tra-se lavrada a escritura de teor seguinte: ’ enco,f

Cessão de quotas e alteração parcial do pact0 
na sociedade comercial denominada «HIDROVent*1’1 

Hidráulica, Climatização e Engenharia, Limitada»
No dia 3 de Março de 2015, em Luanda e no 40 Cartó' ’ 

Notarial desta Cidade, sito na Rua do Lobito n0 34 * °n°
’ * 
do Notário, Pedro Manuel Dala, e perante o mesmo, compa ’ 
receram como outorgantes:

Primeiro: — Jorge Emanuel Rolo Marques de Oliveira, 
casado, natural de Coimbra, Portugal, e dè nacionalidade por- 
tuguesa, portador do Passaporte n.° L557395, emitido aos ’ 
28 de Dezembro de 2010 e válido até 28 de Dezembro de 
2015, pelo Governo Civil de Lisboa, que outorga neste acto ■ 
em representação das sociedades «Noráfrica, S.A.», anterior- 
mpnte denominada «Construções Noráfrica, Limitada», com ! 
sede em Luanda, no Edificio Tensai Business Center, segundo i 
piso, Fracção DD, Sector CS8, gleba GU22, Càixa Postal 2619, 
titular do Número de Identificação Fiscal 5403086609, matri- 

’ culada na Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 
sob o n.° 2005-222, doravante designada primeira represen- \ 

(oitocentos mil kwanzas), pertencente ao sócio tada, e da «HIDROVENT — Hidráulica, Climatização e \
Eduardo Manuel Paulo Mendes de Figueiredo. Engenharia, Limitada», com sede em Luanda, na Rua Mortala

artigo 7.’ Mohamed, m° 72, Sector Salga, Ilha de Luanda, titular do |

L A sociedade obriga-se: ' Número de Identificação Fiscal 5401174420, matriculada na ■
a) Pela assinatura de dois gerentes, em todos Conservatória do Registo Comercial de Luanda, so o 

os actos e contratos;
b) «Mantém a mesma redacção»;
c) «Mantém a mesma redacção».
2.«Mantém  a mesma redacção». ’

Assim o disseram e outorgaram.
Instruem este acto:

a) . Escritura pública de constituição da sociedade,
outorgada no Cartório Notarial do Guiché Único 
da Empresa, em Luanda, a 23 de Maio de 2013;

b) Certidão comercial da sociedade, emitida pela

‘ Conservatória dos Registos do Uíge, a 17 de
Junho de 2013;

c) Acta da Assembleia Geral da sociedade, ocorrida
na Cidade do Uíge, a 27 de Agosto de 2014.

Aos outorgantes e na presença dos mesmos, fiz em voz 
alta a leitura desta escritura, a explicação do seu conteúdo e 
a advertência da obrigatoriedade do registo do acto no prazo 
de noventa dias.

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 21 de Outubro de 2014. A 2a aju 
dante, ilegível. (15-794I-L0J)'

n.° 332-2009, doravante designada segunda representada, 
Segundo: — António Luís da Graça Gameiro, casa o, 

•' natural de Lisboa, Portugal, rrias de nacional idade angolana, res 

dente habitual mente, em Luanda, no Bairro e Distrito 
da Ingombota, Rua José da Silva Lameira, n.° 21, rés-do c 
titular do Bilhete de Identidade n.° 0011 12157OE0j6, 
pela Direcção Nacional de Identificação, aos 9 de 
de 2013, que outorga neste acto em representação da s°c 

comercial denominada «Libertus, S.A.», com sede em 
no Bairro Talatona, Edificio Tensai Business Center’Xggôó, 
piso, Fracção DD, Sector CS8, Gleba GU22, NIF 54J 

matriculada na Conservatória do Registo Comercial e , 

sob o n.° 935-12, doravante designada terceira
Verifiquei a identidade dos outorgantes pel°s a 

nados documentos de identificação, bem como 
qualidade e a suficiência dos poderes em qué intorv 

poderes para o acto, em face dos documentos 
adiante menciono e arquivo.

Pelo primeiro outorgante foi dito: antef’°C
Que a sua representada «Noráfrica, jtaJa»,e 

mente denominada' «Construções Noráfrica, 
sócia da sociedade comercial denominada ja»,c0,Jl 

Hidráulica, Climatização e Engenharia, §ectí)f 
sede em Luanda, na Rua Mortala Mohamed, n‘ tjficaÇã° 
^alga, Ilha de Luanda, titular do Número de
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Fiscal 5401174420, matriculada na Conservatória do 
Registo Comercial de Luanda, sob o n.° 332-2009, cons
tituída por escritura de 7 de Abril de 2009, lavrada com 
início de folhas 56 a 58, do livrò de notas de para escrituras 
^versas n.° 467-E, do 4.° Cartório Notarial, e alterada por 

■ escritura de 28 de Novembro de 2013, lavrada com início 
de folhas 79 a 80, do livro de notas para escrituras diversas 
no 13-F, 2.a Série, do 3.° Cartório Notarial, com ó capi
tal social de Kz: 7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos 
niil kwanzas), integralmente realizado em dinheiro e nos 

; diversos valores que constituem o activo social, dividido, 
e representado por duas quotas .iguais, cada uma no valor 

[ nominal de Kz: 3.750.000,00 (três milhões, setecentos’ 
e cinquenta mil kwanzas), correspondente a 50% (cin- 

; quenta por cento) do capital social" pertencentes às sócias 
j. «Libertus, S. A.» e «Noráfricã, S. A.», anteriormente deno

minada «Construções Noráfricã, Limitada»;
Que, pela presente escritura, a sua representada 

j’ «Noráfricã, S. A.» cede, livre de ónus, encargos ou quaisquer 
j responsabilidades, à sociedade comercial «Libertus, S. A.», a 
[ totalidade da sua quota na sociedade comercial denominada 
[ «HIDRÓVENT — Hidráulica, Climatização e Engenharia, 
I Limitada», no valor nominal de Kz: 3.750.000,00 (três 

milhões, setecentos e cinquenta mil kwanzas), com todos 
os respectivos direitos e obrigações, com excepção de even
tuais créditos a título de suprimentos ou outros alheios à 

!• quota, que possam existir até à presente data;

. Que a referida cessão é efectuada pelo preço do valor 
! nominal da quota, o qual já foi integralmente pago pela ter- 
í ceira representada «Libertus, S. A.», pelo que a primeira 

apresentada, «Noráfricã, S. A.», presta a devida e total qui
tação, nada mais tendo a reclamar a este título.

Pelo segundo outorgante foi dito:
Que a sua representada, a sociedade «Libertus, S. A.», 

aceita a cessão efectuada nos exactos termos exarados e, em 
consequência, unifica as respectivas quotas, passando esta a 
Possuir uma única quota no valor nominal de Kz: 7:500.000,00 
(sete milhões e quinhentos mil kwanzas), correspondente à 

totalidade do capital social.
Que, em função da referida cessão, altera o artigo 3. do 

pact,° social, passando a ter a seguinte nova redacção.
.................. ..... ••••••••••••••••••'........ .......................... ••••••••••

ARTIGO 3.°
O capital’ social, inteiramente realizado em. 

dinheiro, é de Kz: 7.500.000,00 (sete milhões e qui
nhentos mil kwanzas), representado por uma única 

, quota no mesmo valor nominal, detida pela sócia 

«Libertus, S. A.».
^ssim o disseram e outorgaram. , •
hstruem o presente acto os documentos seguintes: 

• , a) Documentos legais das sociedades em apreço,
. b) Acta da sociedade objecto da cessão de quota a 

prestar o devido consentimento para a mesma, 

datada de 10 de Junho de 2014;
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c) Acta da primeira representada a deliberar a venda 
'■ ' da respectiva participação social, datada de 3

de Junho de 2014;-
d) Acta da terceira representada a deliberar a aquisi

ção da respectiva participação social, datada de 
10 de Junho de 2014.

Fiz aos outorgantes em voz alta, e na presença simultâ
nea de todos, a leitura desta escritura e a explicação áo seu 

conteúdo, com a advertência da obrigatoriedade de requerer 
o registo da mesma no prazo de 90 dias.

. O Notário, Pedro Manuel Dala. •
E certidão que fiz extrair.que vai conforme o original a 

que me reporto.
4.° Cartório Notarial da Comarca de Luanda, aos 3 

de Março de 2015. — O ajudante do notário, ilegível.
(15-7943-L01)

MEELUX— Comércio, Representações 

e Serviços, Limitada

Certidão composta de 3 folhas, que está conforme o ori
ginal e foi extraída de folha 34 a 36 do livro de notas para 
escrituras diversas deste Cartório n.° 217-B.

Cartório Notarial da Comarca da Huíla, no Lubango, 
aos 31 de. Março de 2015. — O notário-adjunto, ilegível.

Constituição de sociedade «MEELUX — Comércio, 
Representações e Serviços, Limitada».

No dia 31 de Março de 2015, nesta Cidade do Lubango 
e no Cartório Notarial da Comarca da Huíla, a meu cargo 
e perante mim, Luís Tavares Monteiro de Carvalho, 
Licenciado em Direito, Notário do referido Cartório, com
pareceram como outorgantes:

Primeiro: — Luís Miguel Leiria e Silva, solteiro, maiòr, 

natural do Huambo, Província do mesmo nome, titular do 
Bilhete de Identidade n.° 003176167H0038, emitido pelo 
Arquivo Nacional de Identificação, aos 7 de Maio de 2008, 
Contribuinte Fiscal n.° 103176167HO0385 e residente nesta 
Cidade do Lubango;

Segundo: — Maria de Lourdes de Lima Rodrigues, 
divorciada, natural do Lubango, Província da Huíla, titu
lar do Bilhete de identidade n'° 000507541HA032, emitido 
pelo Arquivo Nacional de Identificação, aos 3 de Novembro 
de 2011, Contribuinte Fiscal n.° 2171005653 e residente 

nesta Cidade do Lubango; . '
Verifiquei e certifico a identidade dos outorgantes em 

face dos seus mencionados documentos, pessoais do que dou 

fé. . \
Que, encontrando-se em pleno acordo, decidiram cons

tituir e efectivamente, pela presente escritura, constituem 
entre si uma sociedade por quotas de responsabilidade limi
tada, que será regida pelas cláusulas e condições constantes 
da articulação seguinte:
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artigo l.°
A sociedade adopta a denominação de «MEELUX— 

Comércio, Representações e Serviços, Limitada» e tera 
a sua sede no Bairro Patrice Lumumba, nesta Cidade do 
Lubango, Província da Huíla, podendo abrir filiais, sucursais 
ou qualquer outra forma de representação, dentro do terri 
tório nacional angolano ou no estrangeiro, onde e quando 

convier aos negócios da sociedade?

ARTIGO 2.°
É constituída por tempo indeterminado, mas juridica

mente a sua existência conta-se a partir de hoje.

ARTIGO 3.°

O seu objecto social é o comércio geral a grosso e a 
retalho, construção civií e obras públicas, engenharia e 

arquitectura, hotelaria e turismo, agro-pêcuária, consultoria, 

contabilidade e auditoria, jardinagem, gestão de empreendi

mentos e imobiliária, prestação de serviços, comunicação, 

formação profissional, representação comercial, venda de 

produtos farmacêuticos, equipamentos hospitalares, artigos 

toucadores e de higiene, venda de equipamentos e materiais 

de construção, criação de espàço, agência de viagens, safaris, 

camionagem, rent-a-car, transportes públicos, mercadoria e 

passageiros, venda de viaturas e seus acessórios, escola de 

condução, venda de pneus e artefactos de borracha, recau

chutagem, industria panificadora e vulcanizadora de pneus, 

segurança privada, exploração mineira, rochas ornamen

tais, inertes e de madeira, indústria transformadora, pescas, 

saneamento básico, importação e exportação, podendo ainda 

dedicar-se a qualquer outro ramo de comércio ou indústria, 

desde que seja acordado pelos sócios e permitido pór lei.

ARTIGO 4.° '

O seu capital social é da quantia de Kz: 100.000,00 (cem 
mil kwanzas), integralmente realizado em dinheiro,, repre
sentado e dividido em duas quotas iguais do valor nominal 
de Kz: 50.000,00 (cinquenta mil kwanzas), cada uma e uma 
pertencente a cada um dos sócios Luís Miguel Leiria e Silva 
e Maria de Lourdes de Lima Rodrigues, respectivamente.

ARTIGO 5.°

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 
deferido ao outro sócio se aquela dele não quiser fazer uso * 

ARTIGO 6.°

A gerência e a administração da sociedade em todos os 

seus actos e contratos bem como a sua representação em 
juízo e fora dele, activa e passivamente, serão exercidas 
pelos sócios Luís Miguel Leiria e Silva e Maria de Lourdes 
de Lima Rodrigues, que desde já ficam nomeados gerentes 
com dispensa de caução.

A sociedade obriga-se validamente pelas assinaturas 
conjuntas dos dois sócios gerentes.

1. Os sócios-gerentes na sua ausência ou •
tos poderão no todo ou em parte delegar os se^’1^ 

de gerência entre si ou em pessoas estranhas P°der<S 
devendo para o efeito outorgar o necessário instn 
mandato. • ^entode

2. Fica expressamente proibido à gerência k- 
sociedade em actos e cantratos estranhos aos^J’-3 

sociais, tais como letras de- favor, fianças abonar
• documentos semelhantes. ÇOes ou

ARTIGO 7.°

A sociedade nunca se dissolverá por morte ou interd’' 
de qualquer um dos sócios, devendo continuar a sua existên° 

cia jurídica com ò sócio sobrevivo ou capaz e os herdeiros 

do sócio falecido ou interdito, devendo estes nomear um qUe 

a todos represente enquanto a quota se mantiver indivisal

ARTIGO 8.°

As Assembleias Gerais, quando a lei não prescrever 

outras formalidades, serão convocadas por meio de cartas 

registadas e dirigidas aos sócios com pelo menos trinta dias 
de antecedência. Se porventura qualquer um dos sócios esti

ver ausente da sede social, a convocação deverá ser feita 

com dilação suficiente para permitir a sua comparência.

' ARTIGO 9.°
Os .anos sociais serão os civis e em cada ano social 

far-se-á um balanço que deverá estar encerrado e datado 

reportadamente até ao dia 31 de Dezembro do ano a que 

disser respeito. * .

artigo ro.° <
Os lucros líquidos que serão apurados em cada balanço 

depois de deduzida a percentagem de 5% para o fundo 
reserva legal e outras percentagens que forem criadas e $ 
Assembleia Geral, o remanescente será dividido ,Pe 
sócios na proporção das suas quotasi Na mesma Pr0P° 

serão suportados os prejuízos quando os houver.

•' ARTIGO li.° v * tinentes

Para resolverem todas as questões emergentes e 
ao presente contrato, estipulam o Foro do Juízo da 

da Huíla, com expressa renúncia a qualquer outro.

ARTIGO 12.° .'pOj/O4»
No omisso regularão as disposições da Lei ^.genies 

de 13 de Fevereiro, e demais disposições aplic^vel 

e a vigorar no País.
Assim o disseram e outorgaram. t
Instrui o acto Certificado de Admissibili a ^’af.qUívO' 

pelo Ficheiro Central de Denominações Sociais, 

-o neste Cartório. ritura, eXp,t
Foi lida em voz alta e clara a presente eSCI^utorganteS’ 

cado o seu conteúdo é efeitos, na presença dos 

os quais assinam comigo, Notário. a0
Adverti aos outorgantes que deverão proce 

do presente acto na Conservatória competente 

noventa dias. ‘
O Notário, Luís Tavares Monteiro de ^,79^*^
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ADA — Aceria de Angola, S.A.

Certifico que, com início a folhas 61, do livro de notas 
Daraescr’turas diversas n,° F’do Cart.ório Notarial da Loja 
dos do Kilamba Kiaxi, se encontra lavrada a escri
ta do teor seguinte:

Transmissão de acções e alteração parcial do pacto social 
na sociedade «ADA — Aceria de Angola, S.A.».

Mo dia 12 de Maio de 2015, em Luanda, e no Cartório 
Notarial da Loja dos Registos do Kilamba Kiaxi, perante a 
mim, Daniel Wassuco Calambo, o seu respectivo Notário 
compareceram como outorgantes:

primeiro: — Abdel EI Hussein Choucair, casado com 
Dima Badra, sob p regime de separação de bens, natural de 
Dakar-Senegal, de nacionalidade francesa, residente habi
tualmente em Luanda, Município da Maianga, Rua Amílcar 
Cabral, Distrito Urbano da Maianga, Casa n.° 31, titu
lar do Passaporte n.° 10CP92476, emitido em Luanda, aos- 
20 de Setembro de 2010, com Autorização de Residência

Direcção Nacional de Identificação, em Luanda, aos 7 de 
Julho de 2014, que outorga neste acto em nome e em repre-

• sentação da sociedade «KLF Capital, S. A.»;
Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição 

dos seus documentos de identificação pessoal, as invocadas 
qualidades e poderes para a presente escritura, em face dos 
documentos que adiante menciono e arquivo.

.Pelo primeiro outorgante fói dito:
Que, a sua mandante, é detentora de 35%, equi

valentes a Kz: 21.000.000,00, (vinte e um milhões de 
. kwanzas), representativas de 6.00Ò acções, do capi

tal social da sociedade comercial «ADA->— Aceria de 
Angola, S. A.», sociedade de direito angolano, com sede 
social em Luanda, Rua Rainha Ginga, n.° 29, Edifício 
Elysee Center, com capital social de Kz: 60.000.000,00 
(sessenta milhões dè kwanzas), integralmente realizado 
em dinheiro dividido por 10.000 acções, do valor nominal 
de Kz: 6.000,00 (seis mil kwanzas) cada uma, registada 

n.° 0005337B06, emitido pelo Serviço de Migração e 
Estrangeiros, em Luanda, aos 6 de Setembro de 2013, que 
outorga neste acto em nome e em representação da socie- • 
dade «ASC — Angola Stéel Corporation, Limitada»;

Segundo: — Domingos Kafanda José, solteiro, maior, 
natural de Luacano, Província do Moxico, residente habi
tualmente em Luanda, no Município da Maianga, Bairro
Prenda, Rua dos Funantes, titular do Bilhete de Identidade f 
n.° 000007736M002I, emitido pela Direcção Nacional 
de Identificação, em Luanda, aos 6 de Maio de 2010, que 
outorga neste acto em nome e em representação da socie
dade «SADA — Sociedade Angolana do Aço;

Terceiro: — Georges Fayez Choucair, casado com 
Lara Faouzi Darwich Choucair, sob o regime de separação 
de bens, natural de Dakar/Senegal, mas de nacionalidade 
francesa, residente habitualmente em Luanda, Bairro da 
Maianga, Rua Amícal Cabral, n.° 31, portador do Passaporte 

n‘ 09PL8O8O3, emitido em Luanda, aos 15 de Outubro de 
^9, com Autorização de Residência, n.° 0000549B07, 

ernitido pelo Serviço de Migração e Estrangeiros, em 
Luanda,’ aos 9 de Setembro de 2013, que outorga neste acto 

na qualidade de gerente, em nome e em representação das 
piedades «SPFA — Sociedade de Participação Financeira 

"goiana, Limitada» e «K.2L Capital, S. A.»;
Maryleine Ruiz Viampnte,de nacionali- 

ade cubana, portadora do Passaporte n.° 1149224, emitido 
™as Autoridades de Cuba, aos 23 de Setembro de 2013, 
A“torização de Residência, n.» 0004516T02, emitido 

'Os Setviços de Migração e Estrangeiro, em Luanda, aos 
e de °utubro de 2013, que outorga neste acto em nome 

apresentação da sociedade «IMO - Investimentos, 
L""'tada»;

&«Wo.. __ Márcio da Conceição Francisco Manuel, sol- 

niaior, natural de Luanda, onde reside no Município e 
Bill^ do Rangel, Rua da Portugália, Casa n.° ’3,° reSponsabilidade;

het« de Identidade, n.» 000142721LA020, em.tido pela P

e matriculada na Conservatória do Registo Comercial de 
Luanda, sób o n.° 237/2012, com o NÍF 5401181922.

Que, pela presente escritura e com base na.deliberação 
de 11 de Fevereiro de 2015, transmite a totalidade das suas 
acções à sociedade representada pelo quinto outorgante 
«KLF Capitai, S. A.». .

Pelo primeiro outorgante, foi ainda dito:
Que em virtude da transmissão ora celebrada, entrega à 

representada do quinto outorgante, que as recebe na data de 
assinatura da presente escritura, os títulos representativos 
das 1.920 (mil novecentas e vinte) acções.

Pela quarta outorgante foi dito:
Que, a sua representada, detentora de 25% das acções 

na sociedade supra mencionada, transmite 24% das suas 
acções, equivalentes a 14:994.000,00, à sociedade mandante 
do terceiro outorgante «K2L Capital, S. A.».

Qúe as acções são transmitidas livres de quaisquer ónus, 
encargos, compromissos ou responsabilidades, bem como 
de quaisquer limitações, seja qual for a sua natureza ou ori2- 

. gem, que possam prejudicar, limitar ou impedir o exercício 
de todos os direitos a elas inerentes ou a sua livre disponi
bilidade, incluindo quaisquer eventuais direitos de opção ou 
de preferência, dos sócios, da sociedade ou de terceiros.

Que as transmissões abrangem todos os'direitos e obriga
ções inerentes às acções, incluindo, nomeadamente, lucros 
vencidos, não distribuídos e vincendos à presente data, bem 
como, todos os direitos de crédito de que o representado do 
primeiro outorgante e a terceira outorgante sejam titulares 
perante a sociedade em virtude daquelas acções;

Mais disseram os outorgantes:
Que, em consequência da transmissão ora operada, a 

sociedade «ASC — Angola Steel Corporation, Limitada», 
se aparta definitivamente da sociedade, nada mais tendo a 
reclamar e deixando de nela ter qualquer interferência ou
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Pelos terceiro «K2L Capital, S.A.» e quinto 

Capital, S. A.», outorgantes foi dito:
Que aceitam as presentes transmissões de acções, nos 

termos exarados, incluindo os preços acima referidos.

Assim o disseram e outorgaram.

Instruem este acto: **
a) Certidão comercial da sçciedade, emitida pela

Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 

aos 14 de Outubro de 2014;
b) Escritura pública outorgada no dia 28 de Junho de

2012;
c) Acta n.° I /2015; ’
d) Autorização da transmissão de acções passada pela

ANIP, aos 6 de Maio 2015.' ' /
Na presença simultânea dos outorgantes fiz, em voz alta, 

a leitura desta escritura e a explicação do seu conteúdo e a 

advertência da obrigatoriedade do registo do acto no prazo 

de 90 dias.
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 13 de Maio de 2015. —A 2.a aju

dante, ilegível. (15-7945-L01).

3 Letras Creche Infantário e Atl, Limitada

. Certifico que, por escritura de 14 de Maio de 2015, 

lavrada com início a folhas 34, do livro de notas para escri

turas diversas n.° 266-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:—Rosa Domingos Júnior, solteira, maior, natu

ral do Porto Amboim, Província do Kwanza-Sul, residente 
liabitualmente em Luanda, no Município de Belas, Bairro 

Condomínio Welwítschia, Rua Clube H, Apartamento 41 

que outorga neste ato por si individualmente e em repre

sentação de seus filhos menores Nicole Manuel Maciel de 

14 anos de idade e Joaquim Coimbra Maciel, de 9 anos de 

idade, ambos naturais de Luanda e consigo conviventes* ‘
Segundo: — Élcio Mauro de Lima Teixeira, solteiro 

maior, natural da Ingombota, Província de Luanda, onde 

reside habitualmente, no Município de Luanda, Distrito 

Urbano da Ingombota, Bairro Macuiusso, Rua Nicolau 

Gomes Spencer, 207, 7.° andar, Apartamento A;

Uma sociedade comercial por quotas que se regerá nos 

termos constantes dos artigos seguintes.

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

Luanda, aos 18 de Maio de 2015. — O ajudante, ilegível.

• ’ ESTATUTOS DA SOCIEDADE '
3 LETRAS CRECHE INFANTÁRIO E ATL, LlMlT

' CAPÍTULO I . ADA

Denominação, Forma, Sede, Duração e Object

ARTIGO l.°
(Forma e denominação)

Á sociedade adopta a forma de sociedade comercial 
quotas de responsabilidade limitada e a denominação^ 

«3 Letras Creche Infantário e Atl, Limitada». ' e

ARTIGO 2.°
(Sede c formas locais dc representação)

1. A sociedade tem a sua sede social sita na Casa n°5 
Rua do Patriota, Município de Belas, Luanda.

2. Por deliberação da Gerência, a sede da sociedade pode 
ser, a todo o tempo, transferida para outro local, dentro do 

território angolano.
3. A Gerência pode del iberar a abertura e encerramento de 

quaisquer filiais, sucursais, delegações, agências, escritórios 
de representação ou quaisquer outras formas de representa
ção social; em território nacional ou no estrangeiro. •

ARTIGO 3.°
(Duração)

A^sociedade durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 4.° '
(Objecto)

1. A sociedade tem como objecto social a prestação de 

serviços da actividade de centro infantil, constituído P®rcre 
che (dos trinta dias aos três anos) e pelo jardim infantil ( 

três anos aos cinco anos), que visa proteger à criança 
idade pré-escolar, contribuir para o seu desenvo v,m 
global e a sua preparação para a escola, através de unl^ 
grama educativo que inclui a formação e o desenvo v,,^ases 
das capacidades, hábitos e atitudes que permitam cria^ 
de uma personalidade sã, proporcionar o bem-estar 
desenvolvimènto integral, no domínio físico, a ec 1 ^oçOj 
lectual, moral e sanitário, alimentação (Pe<^u^n°centro)e 
almoço e lanche), vestuário (para uso dentro 0 j.^e5
atenção pedagógica, centro de actividades de tern^a|jZação 
(alunos dó l.° ciclo do ensino básico) que visa jzaçg0 e 
de tarefas de caracter lúdico e pedagógico, sensi 
aprendizagem do conceito de música em horário 

>lar, acompanhados por monitor com ^or,Tia^aOrnObili3r10’ 
comércio de jogos é animação diversificada, e 
de artigos de vestuário e calçado para crianças s||jos 
equipamentos informáticos, de acessórios e 11 jjVres> 
centro infantil e do centro de actividades de te 
formação técnica, reconhecimento, validação e^ pfeStaÇ^ 
de competências adquirida na área de formaça ’ erac‘OI1?0 

' de serviços de consultoria de gestão, markeWfr 
e frar*chising, assim como a comercialização, te115 °
e exportação de todos e quaisquer equiparnen^^uer 

serviços necessários à sua actividade, ou 
actividade comercial ou industrial, conforme v 

berado pela Assembleia Geral. . •
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2 por deliberação da Assembleia Geral, a sociedade 
. odera adquirir ParticiPa<?ões’ majoritárias ou minoritárias, 

capital de outras sociedades nacionais ou estrangeiras^ 

independentemente do respectivo ramo de actividade, ou , 
dedicar-se a qualquer outra actividade industrial, comercial 
oU de prestação de serviços não proibida por lei.

CAPÍTULO II
Capital Social

ARTIGO 5.° .
(Montante do capital)

1.0 capital social da sociedade, integralmente realizado 
em dinheiro é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), repre
sentado por 4 (quatro) quotas assim distribuídas:

a) 1 (uma) quota no montante de Kz. 40.000,00 (qua
renta mil kwanzas), representativa de 40% (qua
renta por cento) do capital social, pertencente à 
sócia Rosa Domingos Júnior;

b) I (uma) quota no montante de Kz: 20.000,00 (vinte
• mil Jtwanzas), representativa de 20% (vinte por 

; cento) do capital social, pertencente à sócia 
, Nicole Manuel Maciel;

c) í(uma) quota no montante de Kz: 20.000,00 (vinte
mil kwanzas), representativa de 20% (vinte por 
cento) do capitai social, pertencente ao sócio 
Joaquim Coimbra Maciel.

d) 1 (uma) quota no montante de Kz: 20.000,00 (vinte
mil kwanzas), representativa de 20% (vinte por 
cento) do capital social, pertencente ao sócio 
Élcio Mauro de Lima Teixeira.

2. De acordo com as necessidades.da actividade da socie
dade, e na sequência de deliberação da Assembleia-Geral 
adoptada para o efeito, o capital social poderá ser reduzido 
ou aumentado unia ou mais vezes, através de novas entradas 
ern dinheiro ou êm espécie, ou através de incorporação de 
reservas.

' ART1GO6.® .
(Cessão de quotas)

É livre a cessão de quotas entre os sócios, e entre estes 
e°s seus cônjuges, ascendentes e descendentes.

Fora dos casos previstos nos números anteriores, a 
Ce&são, total ou parcial, de quotas a terceiros só poderá efec- 
tuar“Se com prévio consentimento escrito da sociedade.

Em caso de cessão, total ou parcial, de quotas a tercei 

°S’os s^cios terão direito de preferência.
4- O sócio que pretenda ceder a sua quota deverá comu 

Car a sua intenção aos restantes sócios e à sociedade por 
carta registada para os endereços constantes o 

19.« da qual constarão a identificação do potencial 
CMS’°nar’° e todas as condições que hajam sido propostas 
e dente> designadamente o preço e o modo de pagamento; se 

sí S^rern Propostas escritas efectuadas pelo potência 
inte^*0’deverào ser juntas à referida carta registada copias 

êrais e fidedignas das mesmas. .

i
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5. Os restantes sócios deverão exercer o seu direito de 
preferência no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data de 
recepção da,referida carta registada, através de comunicação 
escrita dirigida ao cedente. No mesmo prazo, a sociedade 
deverá pronunciar-se por comunicação escrita endereçada ao 
cedente e demais sócios sobre se presta o seu consentimento 
à cessão proposta e, em caso negativo, dos fundamentos de 
recusa.

6. Durante aquele período de 60 (sessenta) dias, o cedente
não poderá desistir da sua oferta aos restantes sócios, ainda 
que o potencial cessionário venha a perder interesse na aqui
sição da quota.. '

7. Se nenhum dos sócios exercer o seu direito de pre
ferência, nem. a sociedade manifestar por escrito a sua 
oposição à cessão proposta no prazo previsto no rç° 6 supra, 
o cedente poderá,'nos 30 (trinta) dias subsequentes ao termo 
desse prazo, transmitir ao potencial cessionário identificado 
na carta referida no n.° 5 a quota em causa por um preço não 
inferior e em condições não mais favoráveis do que as cons-, 
tantes da citada carta.

8. Expirado o prazo de 30 (trinta) dias sem que a quota 
haja sido cedida, o não exercício do direito de preferência 
pelos sócios deixa de produzir efeito e o cedente deverá dar 
de novo cumprimento ao disposto nos números anteriores 
caso pretenda transmitir a referida quota.

• , ARTIGO 7.° .
(Transmissão por morte)

Falecendo um sócio, a respectiva quota transmite-se aos 
sucessores.

CAPÍTULO III 
Órgãos Sociais

ARTIGO 8.° .
- (Assembleia Geral)

1. A Assembleia Geral é constituída por todos os sócios 
da sociedade.

-2. A Assembleia Geral reúne-se ordinariamente pelo 
menos uma vez em cada ano, nos. primeiros três meses 
depois de findo o exercício anterior, sem prejuízo da reali
zação de reuniões extraordinárias sempre que tal se mostre 
necessário. As reuniões deverão ter lugar na sede da socie- 

. dade em Luanda, salvo quando todos os sócios acordarem na 
escolha de outro local. •

3. As reuniões deverão ser convocadas pela gerência ou, 
se esta não o fizer, por qualquer sócio, por meio de carta regis
tada, com aviso de recepção, com a antecedência mínima de

' 30 (trinta) dias ou, encontrando-se todos os sócios presentes,’ 
por simples deliberação por unanimidade. Da convocatória 
deverão constar os assuntos a tratar na reunião.

4. A Assembleia Geral poderá reunir-se sem necessidade 
de formalidades prévias, desde que todos os sócios estejam 
presentes e acordem, por unanimidade, não só quanto à dis
pensa de formalidades para a realização da reunião, como 
também sobre os assuntos a submeter-lhe.
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h) A concessão de empréstimos aos 
empregados da sociedade; ^erentes

■ i) A alteração material da natureza da aof • 
sociedade; ,v^ade(|a

j) Qualquer alteração do presente estatuto ’ 
qualquer aumento ou redução do capita]ClUltl(lí) 

transformação da sociedade ou fusão- S°C'a1,

k) Qualquer alteração da denominação* social
sociedade. da

ARTIGO 10.° 
(Gerência)

1. A Gerência é composta por 1 (um) ou mais gerentes 
em número ímpar, eleitos pela Assembleia Geral para man
datos renováveis de 3 (três) anos, podendo esta, no entanto 
mediante deliberação e a todo o tempo, alterar a composição 
da Gerência.

2. A sociedade obriga-se pela assinatura dos gerentes.
3. Existindo um único gerente, a sociedade obriga-se 

pela assinatura do gerente-único.
4. A Gerência está dispensada de prestar caução.

ARTIGO 11.°
’ (Órgão dc fiscalização)

1. Por deliberação da Assembleia Geral, a sociedade 
poderá definir a composição dó órgão de fiscalização, que 

poderá assumir uma das seguintes formas:
a) Conselho Fiscal, composto por 3 (três) ou 5 (cinco) 

membros efectivos e 2 (dois) suplentes;
' b) Fiscal-Único, caso em que poderá ser acometida a 

função a uma sociedade de contabilistas ou de 

peritos contabilistas. .
2.0(s) membro(s) do órgão de fiscalização é/são eleito 

para mandatos de 3 (três) anos, podendo a Assembleia 
no entanto, mediante deliberação e a todo o tempo, alte 

sua composição. •

CAPÍTULO IV 
Amortização de Quotas

ARTIGO 12.°
(Condições da amortização) •

, _ . Assembie
I- E permitido à sociedade, em reunião o je|íbe^r 

Geral especialmente convocada para Q efeito,. $^jntes 

amortizar a quota de qualquer um dos sócios, nos 

Casosde: / • rdíÇã°de
a) Liquidação, falência, insolvência ou int

qualquer sócio; • ' ota, r’sC°
b) Arresto, arrolamento ou penhora da Q cjade

• • a ocorren
de alienação judicial ou, ainaa, otadadP 
qualquer outro motivo que retire a 

ponibilidade do seu titular; 0
c) Violação pelo sócio cedente do dispoS^fesSo $

' 6.° relativamente ao consentimento restan

sociedade e ao direito de preferenc* 

tes sócios;

5. A Assembleia Gera! só delibera validamente se estive 
rem presentes ou representados sócios que detenham, pe o 
menos, a maioria simples do capital social. Qualquer sócio 
que esteja impedido de comparecer numa reunião poderá 
fazer-se representar por outro sócio ou por procurador 

munido de procuração, se necessário com poderes espe 
ciais para o efeito. Se o sócio for uma pessoa colectiva, a 
sua representação nas reuniões da Assembleia Geral deverá 
ser assegurada pelos respectivos representantes legais ou 
por qualquer outra pessoa nomeada para o efeito mediante 
carta de representação endereçada ao Presidente da Mesa da 

Assembleia Geral.
6. Haverá dispensa de reunião da Assembleia Geral se 

todos os sócios manifestarem por escrito:
a) O seu consentimento em que a Assembleia Geral 

delibere por escrito; e
’• A sua concordância quanto ao conteúdo da delibe

ração em causa.
7. As reuniões da Assembleia Geral serão conduzidas por 

uma Mesa composta por um Presidente, um Vice-Presidente 
e um Secretário. O Presidente da Mesa da Assembleia Geral, 
o Vice-Presidente e o Secretário da referida Mesa serão 
oportunamente designados por acordo dós sócios. ■. ' '

ARTIGO 9.°
(Competência da Assembleia Geral)

Além das matérias que lhe são especialmente come- 
.tidas por lei ou por outras disposições destes estatutos^ a ■ 
Assembleia Geral delibera sobre os seguintes assuntos:

, a) Aprovação, adopção ou modificação dos orçamen
tos anuais de operações, de investimento e de 
receitas;

b) Autorização para compra, aluguer ou venda, ces
são, transferência ou outra forma de disposi
ção 'dos bens de capital da sociedade, quando 
não incluída no orçamento anual, desde que o 
seu valor seja superior à Kz: 10.000.000,00 (dez 
milhões de kwanzas);

c) Aprovação ou modificação de qualquer contrato ou
de qualquer outro acordo qué não se enquadre na 
actividade negociai normal da sociedade;

d) Declaração de quaisquer dividendos;

e) Contracção de empréstimos que, nò seu con
junto, excedam o valor monetário equivalente 

à Kz: 10.000.000,00 (dez milhões de kwan- 

' zas);
J) A prestação de garantias pela sociedade, que não 

sejam garantias comerciais relativas a serviços - 

prestados no âmbito da sua actividade negociai 
normal;

g) A constituição de hipotecas, penhores, encargos ou 

outros ónus sobre os bens da sociedade, assim 
como sobre as quotas detidas pelos sócios na 
sociedade;
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d) Violação pelo sócio do disposto em acordos paras- 
sociais, considerados parte integrante do pre
sente estatuto, em tudo o quanto não violem as 
disposições constantes na Lei das Sociedades. 
Comerciais e demais legislação complementar 
em vigor; _ .

e/Acordo entre a sociedade e o sócio;
j) Condenação do sócio ou de representantes seus 

em acção interposta pela sociedade ou por outro 
sócio;

g) Prática por parte dos sócios infractores, de alguns

■ dos comportamentos e ou violações das situa
ções descritas no artigo 13.°

2. Salvo acordo em contrário dos sócios, a forma, prazo e 
contrapartida da amortização de quota serão efectuados nos 
termos previstos nos artigos 258.° e 259.° e seguintes da Lei 
das Sociedades Comerciais.

3. A amortização não prejudica o direito do sócio titu
lar da quota amortizada, aos dividendos já distribuídos e ao 
reembolso do valor nominal das suas quotas, no montante 
correspondente ao percentual do capital social por este subs
crito a data da outorga da escritura pública de constituição 
da sociedade, nos termos definidos nas respectivas delibera
ções e/ou contratos celebrados para o efeito.

4. A amortização considerar-se-á efectuada pela outorga 
da respectiva escritura.'

■ ARTIGO 13.° 
(Exclusão dos sócios)

I. Sem prejuízo do disposto na Lei das Sociedades 
Comerciais, são causas de exclusão dé sócio, a ocorrência 

qualquer um dos seguintes factos: •
a) Exercício, directo ou indirecto, de actividade con

corrente à da sociedade na República de Angola, 

excepto nos casos em que for expressamente 
autorizado por esta ou, independentemente de 
autorização, for conhecido por todos os sócios 
ha data deconstituição da sociedade ou da aqui

sição da quota pelo respectivo sócio;
A divulgação ou utilização de informações de 

natureza confidencial, ainda que não obtidas na 
qualidade de sóçio, que causem prejuízo sério à 

sociedade e/ou aos restantes sócios;
c) O incumprimento reiterado deste estatuto,

\ d) O incumprimento das obrigações assumidas 

no âmbito de acordos parassociais que estes 
. venham a celebrar, vinculativos e exequíveis, 

• • ■
nos termos aqui previstos; e • ■

e) A não real ização da entrada a que o sócio esta obri
gado a realizar no acto de constituição da.socie 

dade por força de lei. . ; .
2. Para efeitos da al ínea a) do número anterior, o exercício 
Urna actividade concorrente inclui a titularidade de uma 

^’cipação social, a participação na administração de outr 

sociedade, o estabelecimento de qualquer forma de parceria 
ou colaboração, directamente ou por interposta pessoa, nou
tra sociedade, consórcio ou agrupamento çomplèmentar de 
empresas que desenvolvam, no território nacional ou estran
geiro, actividade materialmente compreendida no objecto 
social da sociedade.

3. Em caso de exclusão, o sócio excluído terá direito a 
receber, como contrapartida, o valor nominal da sua quota, 
nó montante correspondente ao percentual do capital social 
por este subscrito a data da outorga da escritura pública de 
constituição da sociedade, nos termos definidos nas respec
tivas deliberações e/ou contratos celebrados para o efeito.

CAPÍTULO V
Exercício e Dividendos

ARTIGO'14?
(Exercício)

O exercício social coincide com o ano civil.

ARTIGO 15.° ' ’ . z
(Distribuição dc dividendos)

1. Os lucros distribuíveis livres de impostos apurados 
em cada exercício, terão a aplicação que a Assembleia Geral 
determinar, deduzida que seja a parte que, por lei, tenha de 
ser afectada à constituição ou reforço das reservas legais.

2. Os dividendos serão distribuídos pela sociedade pelo 
menos uma vez por ano, até ao final do mês de Abril, após a 
elaboração das demonstrações financeiras anuais.

3. A Assembleia Geral pode, em cada exercício e livre
mente, deliberar não distribuir a totalidade dos’ lucros 
líquidos distribuíveis permitidos por lei.

CAPÍTULO VI

. ARTIGO 16.°
(Dissolução)

LA sociedade dissolve-se nos casos previstos na lei ou 
por deliberação dos sócios, por maioria que represente, pelo 
menos, 75% (setenta e cinco por cento) do capital social, em 
Assembleia Geral convocada para o efeito.

2. A sociedade não se dissolverá por morte ou impedj- 
mento de qualquer dos sócios, continuando a sua existência 
com o sócio sobrevivo e herdeiros ou representantes do 
sócio falecido oú interdito, devendo estes nomearem de 
entre a totalidade de herdeiros e/ou representantes, um que 

. a todos represente.

ARTIGO 17.°'
(Liquidação). k . (

LA liquidação será extrajudicial, conforme deliberado 
pelos sócios em Assembleia Geral convocada para o efeito, 
por maioria que represente, pelo menos, 75% (setenta e 
cinco por cento) do capital social.

2. A remuneração dos liquidatários é fixada por delibe
ração dos sócios, em Assembleia Geral convocada para o 
efeito, e constitui encargo da liquidação.

3. Todos os sócios serão liquidatários e a liquidação e 

partilha será realizada nos. moldes e termos que os sócios, 
herdeiros e/ou representantes legais acordarem, de forma 
unânime.
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Colégio Aliança do Povo, Limitada

Certifico que, por escritura de 15 de Maio d 
lavrada com início-a folhas 56, do livro de notas ° 
turas diversas n.° 266-A, do Cartório Notarial do^^' 
Único da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Albert^'* 

da Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre-

Primeiro: — Albino Tundulo, solteiro, maior, natJ 
Malanje, Província de Malanje, residente habitualmente 6 

Luanda, no Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi,Bairro N 

Bendinha, Rua 9, Casa n.° 113, Zona 12; .

Segundo: — Deolinda Tundulo Hata, solteira, maior 

natural de Massango, Província de Malanje, residente habi’ 

tualmente em Luanda, no Município de Viana,. Bairro do 

Capalanga, rua e casa sem número; .

Terceiro: — Joana Francisco Tundulo, solteira, maior 

natural do Cazenga, Província de Luanda, onde reside habi

tualmente, no Município e Bairro do Cazenga, rua e casa 

sem número, Zona 18;

Uma sociedade comerciai por quotas de que se regerá 

nos termos constantes dos documentos èm anexo.

Está conforme. . ' ■ <
Cartório Notarial do Guiché JÚnico da Empresa, em 

Luanda, 18 de Maio de 2015. — O ajudante, ilegível.
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4. Na inviabilidade de se alcançar um acordo entre os
■ ’ elementos referidos no número anterior, e se alguns dos e e 

mentos assim pretender, será o activo social licitado na sua 
globalidade, com a obrigação de pagamento do passivo e 
adjudicado ao sócio e/ou representante legal que melhor 

preço oferecer, em igualdade de condições.

’ ‘ ARTIGO 18.° ' 
(Contas de exercício)

1. O-relatório anual de gestão e as contas de cada exer
cício anual da sociedade serão preparados pela gerência e

. . submetidos à aprovação da Assembleia Geral que ocorra nos 
termos previstos na Lei das Sociedades Comerciais.

2. Mediante pedido fiindamentado de qualquer dos 
sócios, e a expensas da sociedade, as contas do exercício, 
podem ser sujeitas a uma auditoria independente, realizada 
por empresa de reconhecida reputação internacional, tendo 
cada um dos sócios direito a reunir-se com os auditores con
tratados, em privado, para revisão de todo o processo de 
auditoria e documentação de suporte.

, CAPÍTULO VII
/ Disposições Finais

ARTIGO 19.° 
(Comunicações)

1. A sociedade e os sócios poderão alterar os elementos 
constantes do anterior n.° 1 em qualquer momento, con
tanto que para o efeito notifiquem os restantes sócios e a 
Sociedade na forma prescrita.

2. Qualquer novo sócio que venha a suceder, no todo ou 
em parte, a qualquer sócio fundador nas respectivas quotas, 
deverá, no prazo de 8 (oito) dias a contar da outorga da res
pectiva escritura de cessão de quotas notificar a sociedade 
e os demais sócios do seu endereço e da identidade de uma 
pessoa pará efeitos deste artigo 19.°

ARTIGO 20.° 
(Resolução de litígios)

.1. Qualquer litígio que venha a emergir entre os sócios, 
ou entre qualquer destes e a sociedade, em conexão com 

estes estatutos, ou com o cumprimento por qualquer dos 
sócios de alguma disposição destes estatutos, incluindo, 
nomeadamente, qualquer alegada violação dos mesmos, 
será decidido por acordo entre as partes em litígio.

2. As Partes obrigam-se a submeter qualquer litígio 
ou dúvida de interpretação decorrente da celebração e/ou 
execução do contrato, ao Tribunal Provincial de Luanda, • 
renunciando, expressamente, a invocar a competência de 
qualquer outro.

ARTIGO 21.° 
(Interpretação) ,

No omisso aplicar-se-ão as disposições da Lei das 
Sociedades Comerciais (Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro), as 
deliberações sociais tomadas em forma legal e demais legis
lação aplicável.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE - 
COLÉGIO ALIANÇA DO POVO, LIMITADA

ARTIGO 1.° . -
. (Denominação e sede social)r

A sociedade adopta a denominação de «Colégio Alia Ç 

do Povo, Limitada», com sede na Província de 
Município de Viana, Bairro Capalanga, da ^n"Ve^cur. 

Jean P.iaget, casa sem número, podendo abrir ^*,alS’jitaçg0) 

sais, agências ou qualquer outra forma de represe 

onde e quando aos sócios convier.

■ ARTIGO 2.°
(Prazo de duração) Jo c°n

O prazo de duração da sociedade é indetermin sua 

tando-se o seu início, para todos os efeitos, a Pa 

data de constituição.

ARTIGO 3;°
(Objecto social) piíiáfí0*

A sociedade tem como objecto social o ensin cvl|jná* 

primeiro e segundo ciclos, formação profissi°na 

fia, pastelaria, decoração, informática, pedago# 

hoteleira. pd°s
§Único: — Desde que devidámente delib 

Sócios, a sociedade poderá dedicar-se também ^pit^ 

outra actividade comercial ou industrial que seja ; 

por lei. ’ • , ’(15-7958-L02)
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ARTIGO 4.»
' (Capital social)

O capital social integralmente subscrito e realizado em 
dinheiro, expresso em moeda nacional é dç Kz: 100.000,00 
(cem mil kwanzas), equivalente a USD 1.000,00 (mil dóla-. 
tes americanos), dividido e representado por 3 (três) quotas, 
sendo uma no valor nominal de Kz: 60.000,00 (sessenta mil ’ 
kwanzas), pertencente ao sócio Albino Tundulo, 2 (duas) ' 
igpais no valor nominal de Kz: 20.000,00 (vinte mil .kwan- 
225) cada uma, pertencentes às sócias Deolinda Tundulo 
Hatae Joarta Francisco Tundulo, respectivamente.

’ ARTIGO 5.°
(Cessão dc quotas)

A cessão de quotas fica dependente do consentimento da 
sociedade, à qual é, em todo caso, reservado o direito de pre
ferência. Não usando, à sociedade do direito de preferência, 
este competirá aos sócios.

‘ ARTIGO 6.°
( (Gerência) .

1. A sociedade será representada, em todos os seus actos 
e contractos, em juízo e fora dele, activa e passivamente, 
pelo sócio Albino Tundulo, que fica desde já nomeado como 
gerente da sociedade, dispensado de caução, sendo neces
sária a sua assinatura pàra obrigar validamente a sociedade.

2. Fica expressamente proibido o uso da firma em fian

ças, abonações, letras de favor e mais actos ou documentos 

estranhos aos negócios sociais. ,
3. O(s) sóçio(s) gerente(s) poderá(ão) delegar ao oútro 

sócio ou a pessoa estranha à sociedade, mediante procura

ção, todo ou parte dos seus poderes de gerência.

ARTIGO 7.°
(Dissolução da sociedade)-

1- Salvo os casos previstos na lei, a sociedade não se 
dissolverá por morte ou interdição de qualquer dos sócios, 

continuando com os sobrevivos e com os herdeiros ou repre
sentantes dos sócios falecidos ou interditos, devendo estes 
nomear um que a todos represente, enquanto a quota estiver 
indivisa.

2- Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios, e nos 
demais casos previstos na lei, todos os sócios serão liquida- 
táriOs e a liquidação e partilha procederão como acordarem.

ARTIGO 8.’
(Assembleias Gerais)

i- Salvo nos casos em que a lei exija outros requisitos, 
^Assembleias Gerais serão convocadas por meio de cartas, 
lrlêidas aos sócios, com no mínimo, 8 (oito) dias de ante 

Ccdència.
. 2- Os, sócios têm o direito de fazerem se representar nas 

SSemb)eias Gerais por qualquer pessoa, alheia ou não 
Piedade, devendo a representação ser acreditada por meio 

Qe si"iples escrito particular dirigido ao Presidente da Mesa 

a Assembleia Geral. .
3' São permitidas as deliberações unânimes por escrito.

- ARTIGO 9.°
(Dispositivos gerais)

Não dependem de deliberação dos sócios* a celebração 
dos seguintes actos pela gerência:

q) Celebração de contractos de locação de estabeleci

mentos da e para a sociedade;
' b) Actos de mero expediente.

ARTIGO 10.°
(Distribuição de lucros)

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per
centagem para o fundo de reserva legal, e.quaisquer outras 
percentagens para fundos ou destinos especiais, criados em 
Assembleia de Sócios, serão divididos pelos sócios na pro
porção das suas quotas, bem como as perdas, se as houver.

ARTIGO 11.°
(Legislação aplicável)

No omisso, regularão o presente contrato as disposições 
da Lei n.° 1/04, e as deliberações tomadas em reunião de 
sócios demais legislação aplicável.

(15-7976-L02)

Fazenda Santa Ariany, Limitada

Certifico que, por escritura de 18 de Maio de 2015,. 
lavrada com início a folhas 56, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 405, do Cartório Notarial do Guiché Único 

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

Odair Nelson da Costa Camata, solteiro, maior, natural 
do Sambizanga, Província de Luanda, onde reside habi- 
tualmentê, no Prédio n.° 35, 5.° andar, Apartamento C, que 
outorga neste acto como mandatário de Mauro de Càrvalho 
Matias Pereira, solteiro, maior, natural do Lobito, Província 
de Benguela, onde reside habitualmente, no Município do • 
Lobito, Bairro Zona Comercial, Casa n.° 2, e em nome e 
representação do menor Rayner Gabriel Tomé Matias 
Pereira, de.4 anos de idade, natural do Lobito e consigo con

vivente; »
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 18 de Maio de 2015. — O notário de 3.a classe, 

ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
FAZENDA SANTA ARIANY, LIMITADA

ARTIGO l.°

' A sociedade adopta a denominação social de «Fazenda 
Santa Ariany, Limitada», com sede social na Província de 
Benguela, Estrada Nacional n.° 100 Lobito, Luanda, Bairro 
Biópio, Município do Lobito, podendo transferi-la livre-
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♦ I bem ' artigo 6.°
mente para qualquer outro local do território naciona., a gerência e administração da sociedjvu ,
como abrir filiais, sucursais, agências ou outras formas de ; ê . ciedade,er

representação dentro e fora do País.

' » artigo 2.°
- A sua duração é por tempo indeterminado, contando-se o 

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

da data da celebração da escritura.

■ ’ ARTIGO 3.°
i 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, plastifi cação 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, géladaria, panifica- as perdas se as houver..

- 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. ,

seús actos e contratos, em juízo e fora dele, activa 05 
sivamente, incumbem ao sócio Mauro de Carvalho* * 
Pereira, que fica desde já nomeado gerente, com dis° Maliils 

caução, bastando a sua assinatura para obriear
... ' s Vall(larneni

a sociedade. ■ • e
2. O gerente poderá delegar num dos sócios ou

em pessoa estranha à sociedade parte dos seus poderes^ 

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 compnicaçào 
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

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: 90.000,00 (noventa mil kwanzas), perten
cente ao sócio Mauro de Carvalho Matias Pereira, e outra 
quota no valor nominal de Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas) 
pertencente ao sócio Rayner Gabriel Tómé Matias Pereira 
respectivamente.

i 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 9.°
A sociedade não se dissolverá por morte ou impedia16 

de qualquer dos sócios, continuando a sua existência c 
sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio a ec 
interdito, devendo estes nomear um que a todos repr 

enquanto a quota se mantiver indivisa. .

. ARTIGO 10,° , • s e nos
Dissolvida a sociedade por acordo dos SÓCl°rioSea 

demais casos legais, todos os sócios serão li<4ul a ^|ta 
liquidação e partilha verificar-se-á como acordarei ^a| 
de acordo, e se algum deles o pretender, será o ac^ ^sSjVo 
licitado em globo com obrigação do pagamento jgual' 
e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer’ 

dade de condições.
ARTIGO ll.° ’ aqu°taííe

A sociedade reserva-se o direito de amortiza 011 
qualquer sócio, quando sobre ela recaia arresto, P 

providência cautelar. • \

artigo 12.° nteC°ntííltOf
Para todas as questões.emergentes do Prese ^nteS, 

quer entre os sócios, seus herdeiros ou repi*ese pol-o 
entre eles e a própria sociedade, fica estipu^ qua^11 

Comarca de Benguela, com expressa renúnc 

outro.

separadas.de
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ARTIGO 13.®
Os anos sociais serão os. civis e os balanços serão 

jados em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar 
a3l 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.

(15-7977-L02)

Grupo RKCA, Limitada

Certifico que, por escritura de 17 de Março de 2015, 
lavrada com início de folha 64, verso, a 66, do livro de notas 
para escrituras diversas, n.° 04-B, deste Cartório, a cargo da 
Notaria, Augusta Kandeia, foi entre:

José Rui Delgado Cardoso, casado com Karina Vanessa 
Gonçalves Salvaterra dos Santos Cardoso, sob o regime de 
comunhão de bens adquiridos, natural de Benguela, residente 
habitualmente em Luanda, na Rua Fred Torres, n.° 6, Bairro 
Miramar, Sambizanga, que.outorga neste acto em nome e 
em representação de seus filhos menores, os.mencionados 
Ruyane Tchelica dos Santos Cardoso, nascida aos 3 de Agosto 
de 2009, Karim Otchali dos Santos Cardoso, nascido aos 30 
de Abril de 2014, ambos naturais da Província de Luanda, 
consigo conviventes, na moradia supracitada;

Karina Vanessa’ Gonçalves Salvaterra dos Santos 
Cardoso, casada com José Rui Delgado Cardoso, sob 
o regime de comunhão de bens adquiridos, natural da 
Ingombota, Província de Luanda, residente habitualmente 
em Luanda, Rua Comandante Dack Doy, .Casa n.° 53, Zona 2, 
Bairro Azul, Ingombota; .

Que se regerá pelas cláusulas e condições constantes nos 
artigos seguintes:

• ARTIGO l.°
A sociedade adopta a denominação de «Grupo RKCA, 

Limitada»; com sede em Benguela, Bairro da Graça, Zona F, 
podendo abrir filiais, sucursais, agências, delegações ou 
outras formas de representações dentro ou fora do territó- 
n° nacional, com a vontade dos sócios e desde que a lei o 

Permita.

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

Seu início a partir da data da presente escritura.

ARTIGO 3.'°
O objecto da sociedade consiste em serviços de con 

Sult°ria económica e financeira, limpeza e recolha de lixo, 
c°nstrução civil, obras públicas e sua fiscalização, acti 
V,dade de pesca industrial, artesanal, desportiva e sua 
^ercialização, piscicultura, formação profissional, educa- 

0 e ensino, cultura, comércio geral, a grosso e a reta o, 
r^Pra, venda e repartição de produtos informáticos, pam- 
”Catfo e seus derivados, venda e assistência de viaturas 
rf Seus acessórios, serviços de táxi, rent-a-car, transportes 
? Passageiros e mercadorias, camionagem, oficina, meca 

^a-auto, actividade de prestação de serviços, agricultura, 
ecuária, indústria e serviços, hotelaria e turismo, ur amza 

ção, restauração, drenagem, saneamento básico e ambiental, 
terraplanagem, prospecção, exploração mineira e florestal, 
ferragens, carpintaria e serralharia, loja, boutique de moda, 
salão de beleza, perfumaria, oufivesariq, venda de produtos 
de beleza e farmacêuticos, venda de equipamentos médicos 
e medicamentosos, laboratório clínico, saúde, artesanato, 
barbearia, infantário, estudo de viabilidade económica,. 
contabilidade geral, geladaria, clube> casa de câmbio, 
transitário, estação de rádio, tv e jornal, electromecânica, 
segurança privada, lavandaria, jardinagem, moagem, venda 
de bens móveis e imóveis, gestão e promoção de eventos, 
consultoria, tratamento de documentos diversos, marketing, 
telecomunicações, representações, agronegócios, serviços 
financeiros, concessionário de combustível e seus derivados 
de petróleo, importação e exportação; podendo aindadedi- 
car-se á outros ramos de comércio indústria em que os sócios 
acordem, cujo exercício privado seja permitido por lei.

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

integralmente realizado em dinheiro, dividido e repre
sentado por quatro quotas desiguais divididas da seguinte 
forma: Kz: 40.000,00, pertencentes aos sócios José Rui 
Delgado Cardoso e Karina Vanessa Gonçalves Salvaterra 
dos Santos Cardoso, e duas quotas de igual valor nominal 
de Kz: 10.000.00 pertencente aos sócios Karim Otchali dos 
Santos Cardoso e Ruyane Tchelica dos Santos Cardoso, res
pectivamente.

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

dos sócios sempre que se revele necessário aos interesses 
da sociedade.

ARTIGO 6.°

Não serão exigidos prestações suplementares de capital, 
mais os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos que 
ela carecer, mediante os juros e condições a acordar.

ARTIGO 7? : ' .

\ gerência e a administração da sociedade, em todos os 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passi
vamente, incumbe aos sócios José Rui Delgado Cardoso e 
Karina Vanessa Gonçalves Salvaterra dos Santos Cardoso, 
que desde já são nomeados gerentes com dispensa de cau
ção, bastando as suas assinaturas para obrigar validamente 
a sociedade. -

í. Os sócios-gerentes poderão delegar noutros sócios ou 

em pessoas estranhas à sociedade todos ou 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 tais como letras 
de favor, fianças, abonações ou actos semelhantes.'

ARTIGO 8.°

A cessão de quotas é livre, mas quando feita a estranhos 
fica dependente do consentimento da sociedade, à qual é, 
sempre reservado o direito de preferência na aquisição defe
rida aos sócios se aquele dele não quiser fazer uso.
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‘ ARTIGO 9.° '
Os lucros líquidos apurados, depois de deduzidas as 

■ • . percentagens legais, criadas as reservas ou outros fundos 

especiais criados em Assembleia Geral, serão distribuídos 

pelos sócios, na proporção das suas quotas, bem como as 

perdas se as houver. .

ARTIGO 10.°,
As Assembleias Gerais.serão convocadas, quando a lei 

nao prescreva outras formalidades, por nieio de cartas regis
tadas, dirigidas aos sócios com quinze dias de antecedência. 

Se qualquer um deles estiver ausente da sede social, a con

vocação deverá ser feita com a dilatação suficiente para ele 

poder comparecer. .

. ' ARTIGO 11.° z ’

O ano social coincide com o ano civil e o balanço será 
dado com referência a 31 de Dezembro de cada ano, devendo 

encerrá-lo até 31 de Março do ano imediato.

, ARTIGO 12.°

A sociedade não se dissolve por morte, interdição ou ina- 

bilitação de qualquer dos sócios, continuando com os sócios 

sobrevivos, ou com os representantes ou herdeiros do sócio 

falecido. Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos 

demais casos previstos na lei, todos os sócios serão liquida

tários, à liquidação e partilha dos bens sociais procederão 

como por eles ficar acordado. Na falta de acocdo e se algum 

dos sócios o pretender, será o activo social licitado em globo 

com a obrigação do pagamento do passivo e adjudicado ao 

sócio que melhor preço oferecer.

ARTIGO 13.°

Para todas as questões emergentes deste contrato, quer 
entre eles e a própria sociedade, fica estipulado o Foro de 
Benguela, com expressa’renúncia a qualquer outro.

ARTIGO 14.°

No omisso regularão as deliberações sociais da Lei n.° 1/04, 

' de 13 de Fevereiro, Lei das Sociedades Comerciais, e demais 

legislações em vigor na República de Angola.

Está conforme o original.

Cartório Notarial dá Comarca de Benguela, no SIAC 

aos 2 de Abril de 2015. — O Notário-Adjunto, Albertino 

Morais Alberto António.

(15-7987-L10)

Armazém Afernando & Filhos, Limitada

Maria Amélia Rodrigues Barros, Notaria de 2.a Classe do 

Cartório Notarial da Comarca do Namibe.

Certifica que no Cartório Notarial da Comarca do 
Namibe, a folhas 68 a 72, do livro n.° 353-C/2007, de notas 

de escrituras diversas, se acha exarado o seguinte:

Constituição de uma sociedade denominada 
Afernando & Filhos, Limitada», com sede no M<<AX 

Namibe. . , 'G,P’0(io

Aos 16 de Maio de 2007, nesta Cidade e no 
Notarial da Comarca do Namibe, a cargo de Mar’ 
Rodrigues Barro, Notária de 2.a Classe do referido 
perante mim, Jeremias FredericoGamba Canhanga Pf^0’ 
Ajudante, compareceram como outorgantes: . ’ IRle‘r°

Primeiro: — Augusto Femando, natural de Nd 
Tchicala Tcholohanga, Província do Huambo, portador? 

Bilhete de Identidade n:°4914517, passado pelo Arquivo? 

Identificação do Huambo, aos 5 de Junho de 2000, residente 

no Namibe;

Segundo: — Feliciano Júnior Femando, natural do 

Namibe, Província do Namibe, residente nesta Cidade do 

Namibe;

Terceiro: — Ineza Cari na Ucuanhamba Femando 

menor, natural do Namibe, Província do Namibe, residente 

nesta Cidade do Namibe;

Quarto: —Arquimedes António Fernando, menor, natu

ral do Namibe, Província do Namibe, residente nesta Cidade 

do Namibe; '

Quinto: — Eugênio Canjongo Ucuahamba, menor, natu

ral do Namibe, Província do Namibe, residente nesta Cidade 

do Namibe;
Sexto: — Baptista Soares Ucuahamba Femando, menor, 

natural do Namibe, Província do Namibe;
Sétimo: — Stover Sandumba Ucuahamba Fernando, 

menor, natural do Namibe, Província do Namibe, resident 

nesta Cidade do Namièe;
Verifiquei e certifico bem a identidade dos outorga^ 

pelas fotocópias dos bilhetes, de identidade e cédulas 
soais e sendo do terceiro ao sétimo outorgantes nesl^en0, 

representados pelo primeiro outorgante por serem 1 e
res nos termos do artigo 138.° do Código de FafTll^sell 

igualmente verifiquei a sua identidade pela fotocópR^  ̂Q 

, bilhete de identidade que arquivo para os devidos

que dou fé. ^a-
i renresen

E, por todos outorgantes e na sua fornia o 
Ção, foi dito: . . . 6 efedi'

Que de comum acordo decidiram constituir 
vamente pela presente escritura constituem- e*^ será 

sociedade por quotas de responsabilidade limita » artigos 

regida pelas cláusulas é condições-constantes 

seguintes:

ARTIGO l.°
A sociedade adopta a denominação nicíp’0^ 

' Afernando & Filhos, Limitada», com sede no ^sseffibl6’3 

Namibe, podendo estabelecer por resolução fo^ 
Geral filiais, sucursais, delegações ou qualquer naCíon^°U 
de representação em qualquer parte do territóri 

estrangeiro e onde mais convenha aos negócios
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’ ( ARTIGO 2.°

Asua duração épor tempo indeterminado, contando-se o 
seU início para todos efeitos a partir da data desta escritura. 

ARTIGO 3.°
0 seu objecto social é o exercício de comércio geral, 

afosso e a retalho, indústria prestação de serviços, servi
as de saúde, construção civil, agricultura, pecuária, pesca 
c comercialização do pescado, transportes, hotelaria e 
turismo, exploração de minas, representação, importação e 
exportação, podendo dêdicar-se ainda a qualquer outro ramo, 
de actividade comercial admitida por lei desde que assim o 
delibere a Assejnbleia Geral.

ARTIGO 4.°

O capital social é da quantia de Kz: 100.000,00 (cem 
mil kwanzas), integralmente realizado enidinheiro dividido 
e representado em sete quotas, sendo a primeira no valor de 
nominal de Kz-: 40.000,00 (quarenta mil kwanzas), perten
cente ao sócio Augusto Fernando, e as restantes seis quotas • 
no valor de Kz: L0.000,00 (dez mil kwanzas), pertencente a . 
cada um dos sócios Feliciano Júnior Fernando, Ineza Carina 
Ucuanhamba Fernando, Arquimedes António Fernando, . 
Eugênio Canjongo Ucuahamba, Baptista Soares Ucuahamba 
Fernando e Stover Sandumba Ucuahamba Fernando, respec- . 
tivamente. • - '

. 1.0 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 5.°
A administração e gerência em todos os seus actos e 

contratos em juízo e fora dele, activa e passivamente serão 
exercidas pelo sócio Augusto Fernando que desde já fiça 
nomeado gerente com dispensa de caução.

í- Para obrigar validamente a sociedade em todos seus 
act°s bastará assinatura de um dos sócios nas questões ban
cárias e económicas duas assinaturas conjuntas dos sócios 
Augusto Fernando e Feliciano Júnior Fernando.

. 2. Fica vedado aos sócios ou pessoa com tais poderes 
°^hgar a sociedade em actos e contratos estranhos aos negó- 

c,°s da empresa, tais como letras de favor abonações, fianças 
Ou °utro documento semelhante, quem o fizer assume essa 
resP°nsabiiidade individualmente.

ARTIGO 6.°
As Assembleias Gerais quando a lei não prescrever outras 

Or^alidadés serão convocadas por meio de cartas registadas, 
Agidas aos sócios com antecedência de quinze dias.

V ARTIGO 7.°
Os lucros líquidos depois de deduzidas da percentagem 

Jara o fundo de reserva legal quando devida e de quaisquer 
Ulras percentagens para fundos especiais criados serão 

c’v,d*dos pelos sócios na proporção das suas quotas,, bem 

010 as Perdas se as houver.

. . • ■ 9607
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ARTIGO 8.°
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.°
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;°
1. Todas questões emergentes e atinentes deste contrato, 

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 renúncia a 
qualquer outro.

2. Os casos omissos na.presente escritura serão regula
dos pela Lei n.° 1/94, 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 Con

servatória do Registo da Comarca do Namibe e outros 
documentos que arquivo para os devidos efeitos..

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: Augusto Femando, Feliciano- Júnior Fer
nando, ineza Carina Ucuanhamba Femando, Arquimedes 
António Fernando, Eugênio Canjongo Ucuahamba, 
Baptista Soares Ucuahamba Femando e Stover Sandumba • 
Ucuahamba Femando e a Notária, Maria Amélia Rodrigues 
Barro.

O imposto de selo do acto é de Kz: 325,00 (trezentos e 
vinte cinco kwanzas).

Conta n.° /007.
É certidão que fiz extrair e vai conforme ò 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, aos 18 de 
Outubro de 2007.—A Notária, Amélia Barro.

(15-4069-L01) ' .

Vaudeleia, Limitada

Certifico que, por escritura de 11 de Maio de 2015, 
lavrada com início a folhas 30, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 404, 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 Sérgio Simões Correia, casado com 
Vanda Leia dos Santos Ferreira Pedro Correia, sob o regime 
de comunhão de adquiridos, natural da Ingombota, Província 
de Luanda, residente em Luanda, no Município de Luanda, 
Distrito Urbano da Ingombota, Bairro Comandante Valódia, 
Rua Ho-Chi-Min, Casa n.° 365;
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Segundo: — Vanda Leia dos Santos Ferreira Pedro 

Correia, casada com Paulo Sérgio Simões Correia, 
o regime de acima mencionado, natural do Sambizang , 
Província de Luanda, residente em Luanda, no Município 

Bairro do Cacuaco, casa sem número;
Uma sociedade comercial por quotas de responsabi

lidade limitada^ que se regerá nos termos constantes dos 

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

Luanda, aos 12 de Maio de 2015. — O ajudante, ilegível.

D|ÁRIODapr^
--------------------

ARTIGO 4.°

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil 
intégralmente realizado em dinheiro, dividido e re 
por duas quotas iguais, de valor nominal de 
(cinquenta mil. kwanzas) cada uma, pertencentes ■‘O°0’00 

Paulo Sérgio Simões Correia e.Vanda Leia dos Santos 
Pedro Correia, respectivamente. erreba

ARTIGO 5.°

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

. ' ARTIGO 6.°

LA gerência e administração da sociedade, em todos os 

seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passi
vamente, incumbe aos sócios, Paulo Sérgio Simões Correia 

e Vanda Leia dos Santos Ferreira Pedro Correia, que ficam 
desde já nomeados gerentes, com dispensa de caução, bas
tando duas assinaturas para obrigar validamente a sociedade. 

. ’ 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. ' . .

ESTATUTO DA SOCIEDADE . ' 
. VAUDELEIA, LIMITADA

- . ARTIGO l.°

'A-sociedade adopta o tipo de sociedade por quotas e a 
denominação social «Vaudeleia, Limitada», com sede social 
na Província de Luanda, Município de Cacuaco, Bairro 
da Polícia, Rua da Administração de Cacuaco, Casa n.° 1, : 
podendo transferi-la livremente para qualquer outro local do 
território nacional, bem como abrir filiais, sucursais, agên
cias ou outras formas de representação dentro e fora do País.

ARTIGO 2.°

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

ARTIGO 3.°

A sociedade tem como objecto social comércio a grosso 
e a retalho, construção civil e obras públicas, prestação de 
serviços, transportes, hotelaria e turismo, restauração, ser
viços de take away, importação e exportação, gestão de 
conteúdos on-line, entretenimento, comunicação social 
consultoria, indústria, auditoria, fiscalização de obras, ser
viços de serralharia e carpintaria, produção e venda de 
caixilharia de alumínio, promoção e mediação imobiliária 
serviços de informática e telecomunicações, electricidade 
agro-pecuária, pescas, hotelaria e turismo, agência de via
gens, transportes aéreo, marítimo e terrestres, de passageiros 
e de mercadorias, camionagem, transitários, despachante, 
rent-a-car, serviço de oficina geral, venda de material de 
escritório e escolar, serviços de cabeleireiro, modas e con
fecções, serviços médico-hospitalares e de farmácia, venda 
de material e equipamentos hospitalar, perfumes e relógios, 
agenciamento de viagens, 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 e estação

ARTIGO 7.°
. As Assembleias Gerais serão convocadas por simples 

cartas registadas, dirigidas aos sócios com peio menos tnnia 
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 

cpm tempo suficiente para que possa comparecer.

.. ARTIGO 8.° ' enJ
Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a pe 

tagem para reserva legal, para fundos ou destinos 
criados em Assembleia Geral,'serão divididos pelos 

na proporção das suas quotas, e em igual proporça 

suportadas as perdas se as houver.

' ARTIGO 9.° / èdimento
A sociedade não se dissolverá por morte ou imP 0 

de qualquer dos sócios, continuando a sua ex^íe^ajeCid0ou 

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio eSgnte»' 
interdito, devendo estes nomear um que a todos 

enquanto.a quota se mantiver indivisa.
ARTIGO 10.° ócios e n°S

Dissolvida a sociedade por acordo dos s.^at^riose a 

demais casos legais, todos os sócios serão 
liquidação e partilha realizar-se-ão como acor

r * Jg

artigo ii.0 • ara^0*3 u
. . • r » j >-- • A sociedade reserva-se o direito de amorti
* sem, ns comerer.lizaçâo dc peimlco e „ derivados, qual,u„ sócio, quando sobre ela recai. P
representações comerciais, ensino geral, educação e euliura,- providência «õlel.r ■ 
importação e exportação, podendo ainda dedicar-se a qual- ♦ . ' trai”’
quer outro ramo do comércio ou indústria em que os sócios o ARTIGO 12.’ ente c°fl
acordem e seja permitido por lei. ara todas as questões emergentes do p tanteS’

. ' <lller entre os sócios, seus herdeiros ou repre /
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tre eles e á própria sociedade, fica estipulado o Foro da de beleza e farmacêuticos, venda de equipamentos médicos
Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qualquer e medicamentosos, laboratório clínico, saúde, artesanato,
olitr0, barbearia, infantário, estudo de viabilidade económica,

AR1IGO13.0 contabilidade geral, geladaria, clube, casa de câmbio,
Os anos sociais serão os civis e os balanços serão dados . transitário, estação de rádio, tv e jornal, electromecânica, 
31 de Dezembro de cada ano, devendo, encerrar a 31 de segurança privada, lavandaria, jardinagem, moagem, venda 

jvtarço imediato. . de bens móveis e imóveis, gestão e promoção de eventos,
consultoria, tratamento de documentos diversos, marketing, 

' telecomunicações, representações, agro-negócios, serviços 
financeiros, concessionário de combustível e seus derivados 
de petróleo, importação e exportação; podendo ainda dèdi- 

car-se á outros ramos de comércio ou indústria em que os 
sócios acordem, cujo exercício privado seja permitido por 

lei. ,

ARTIGO 14.°

]s|o omisso regularão as deliberações sociais, as disposi- 
-pcda Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro — das Sociedades çoes “d

Comerciais, e demais legislação aplicável.
- ' (15-7715-L02)'

■

TU LAM BA — Construções, Limitada

Certifico que, por escritura de 22 de Abril de 2015, 
lavrada com início de folhas 54, a 55, verso, do livro de 
notas para escrituras diversas n.° 4-C, deste Cartório, a cargo 
da Notária, Augusta Kandeia, foi entre Francisco Bernardo 
da Silva, solteiro, maior, natural de Icolo e Bengo, Província 
do Bengo, residente habitualmente em Benguela, Rua José 
Galvão, Casa n.° 138, Bairro Zona B, António de Assis 
Inglês Sobrinho, solteiro, maior, natural de Benguela, resi
dente habitualmente em Benguela, Rua Silva Porto, 1.° andar 
Direito, Apartamento n.° 147, Bairro da Peça, Zona C, que 
se regerá pelas cláusulas e condições constantes nos artigos 

seguintes. >

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

integralmente realizado em dinheiro, dividido e representado 
por duas quotas de igual valor nominal de Kz: 50.000,00 
(cinquenta mil kwanzas), pertencentes aos sócios Francisco .. 
Bernardo da Silva e António de Assis Inglês Sobrinho, res

pectivamente.
ARTIGO 5.°' • ‘

O capital social poderá ser aumeptado por .deliberação
’ dos sócios sempre que se revele necessário aos interesses 

da sociedade. '
ARTIGO 6.°

Não serão exigidos prestações suplementares de capital, 
mas os sócios poderão fazer à sociedade, ós suprimentos que 
ela carecer, mediante os juros e condições a acordar.

ARTIGO 7.°

A gerência e a administração da sociedade, em todos os 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passiva
mente, incumbe ao sócio Francisco Bernardo da Silva, que ' 
desde já fica nomeado gerente com dispensa de caução, bas
tando a sua assinatura para obrigar validamente a sociedade.

1. O sócio-gerente poderá delegar noutro sócio ou ém
pessoas estranhas a sociedade todos ou parte dos seus 
poderes de gerência, conferindo para o efeito o respectivo 

mandato. . .
2. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos e 

contratos estranhos aos negócios sociais, tais como letras de 
favor, fianças, abonações ou actos semelhantes.

ARTIGO 8.°

A cessão de quotas é livre, mas quando feita a estranhos 
fica dependente do consentimento da sociedade, à qual é 
sempre reservado o direito de preferência na aquisição defe
rida aos sócios se aquele dele não quiser fazer uso.

ARTIGO 9.°

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzidas as

ARTIGO I.°
A sociedade adopta a denominação de «TULAMBA 

• — Construções, Limitada», com sede em Benguela, Rua 
António José de Almeida, podendo abrir filiais, sucursais, 
agências, delegações ou outras formas de representação den
tro ou fora do território nacional, com a vontade dos sócios 

e desde que á lei o permita.

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

sei> início a partir da data da presente escritura.

ARTIGO 3.° 
0 objecto da sociedade consiste, limpeza e recolha ~ e 

''x°> construção civil, obras públicas e sua fiscalização, 
atividade de pesca industrial; artesanal, desportiva e 

. cotnercialização, piscicultura, formação profissional, educa- 

^0 e ensino, cultura, comércio geral, a grosso e a reta o, 
c°mPra, venda e repartição de produtos informático, paniti- 
cWo e seus derivados, venda de viaturas e seus acessonos, 
^'Ços de táxi, rent-a-car, transportes de passageiros e 

^ercadorias,, camionagem, oficina, mecânica auto, 
*'dade de prestação de serviços, agricultura, pecu^n^,

, ln<|ústria e serviços, hotelaria e turismo, urbamzaçao, r percentagens legais, criadas as reservas ou outros fundos
drenagem, saneamento básico e ambiental, 1 especiais criados em Assembleia Geral, serão distribuídos

CrraPlanagem,. prospecçãò, exploração mineira e ore , sócios> proporção das suas quotas, bem como as 
^agens> carpintaria e serralharia, loja, boutique e ^ perdas se as houver.

Salà0 de beleza, perfumaria, ourivesaria, venda de produtos P



9610

artigo io.°
As Assembleias Gerais serão convocadas, quan 0 

lei não prescreva outras formalidades, por meio e ca 
registadas, dirigidas aos sócios com 15 (quinze) ias e 
antecedência. Se qualquer um deles estiver ausente a se 
social, a convocação deverá ser feita com a dilatação su 

ciente para ele poder comparecer.

ARTIGO 11.° •
O ano social coincide com o ano civil e o balanço será 

dado com referência a 31 de Dezembro de cada anò, devendo 

encerrá-lo até 31 de Março do ano imediato.

ARTIGO 12.°
A sociedade não se dissolve por morte, interdição ou ina- 

' bilitação de qualquer dos sócios, continuando com o sócio 
sobrevivo, ou com os representantes ou herdeiros do sócip 
falecido. Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos 
demais casos previstos na lei, todos os sócios serão liquida
tários, a liquidação e partilha dos bens sociais procederão 
como por eles ficar acordado. Na falta de acordo e se algum 
dos sócios o pretender, será, o activo social licitado em globo, 
com a obrigação do pagamento do passivo e adjudicado ao 
sócio que melhor preço oferecer. •

ARTIGO 13.° -
X f • '

Para todas as questões emergentes deste contrato, quer 
entre eles e a própria sociedade, fica estipulado o Foro de ‘ 
Benguela, com expressa renúncia a qualquer outro.

ARTIGO 14.°

No omisso regularão as deliberações sociais da Lei 
n.° í/04, de 13 de Fevereiro, Lei das Sociedades Comerciais, 

e demais legislações em vigor na República de Angola.
Está conforme o original..
Cartório Notarial de Benguela, no SIAC, aos 25 de Abril 

. de 2015. — O Notário-Adjunto, Albertino Morais Alberto
António. ' , desportivos, exploração mineira e

, viços, representações comerciais, 
venda de alumínio e sua utilização,, cultura e 
segurança de bens patrimoniais, importação 
podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo 0 

cio ou indústria em que os sócios acordem e seJa 

por lei.

(15-8013-LI0)

Trans. J.A.G.S. (SU), Limitada

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

. Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre
sentada sob o n.° 28, do livro-diário de 14 de Maio do 
corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.

Certifico que José António Garrido dos Santos, casado 
com Cármen Liliana Carmameiro Santos, sob o regime de 
comunhão de adquiridos, natural de Ingombota, Província 
de Luanda, residente em Luanda, Rua Oliveira Martins 
Casa n.° 1,Bairro da ingombota, de nacionalidade ango- 

• lana, constituiu uma sociedade unipessoal por quotas 
denominada «Trans. J.A.G.S. (SU), Limitada» registada 
sob o n.° 2.453/15, que se vai reger pelo disposto no docu
mento em anexo.

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

Luanda, 14 de Maio de 2015. — O ajudante, ilegível.

------ -----------------

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
TRANSJ.A.G.S. (SU), limitada 

ARTIGO 1.» ,
(Denominação e sede)

A sociedade adopta a denominação de «Trans j 
(SU), Limitada», com sede social na Provínciadei^’ 

Rua Oliveira Martins, Bairro Alvalade, Distrito I^ 

da Maianga, Casa n.° I, Município de Luanda, pod^ 

transferi-la livremente para qualquer outro local do 
rio nacional, bem como abrir filiais, sucursais, agências'10 

outras formas de representação dentro e fora do País

ARTIGO 2.°
(Duração)

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

ARTIGO 3.°
< (Objecto)

A sociedade tem como objecto social o comércio geral a 
grosso e a retalho, prestação de serviços, indústria, hotelaria 
e turismo, restauração, pescas, agro-pecuária, informática, 
telecomunicações, construção civil e obras públicas, fisca
lização de obras, saneamento básico, modas e confecções, 
trapsportes marítimo, aéreo e terrestre de passageiros ou de 
mercadorias, transitários, oficina auto, salão de cabeleireira, 
botequim, assistência técnica, comercialização de petró
leo e lubrificantes, exploração de bombas de combustíveis, 

farmácia, centro médico, clínica geral, perfumaria, agen 
cia de viagens, promoção e mediação imobiliária,re^0^ 

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

florestal, estação de ser- 

iis, serralharia, carpintar » 
k e ensino ge™ 

~o e exportai 
-^doco^' 

)s acordem e seja pernl

ARTIGO 4.° * .
(Capital) • kwan-

0 capital social é de Kz: 100.000,00 (cenlsen{ado P°f 
zas), integralmente realizado em dinheiro, re^eL ^ein01*1 
uma (1) quota no valor nominal de Kz: 100.00 
kwanzas); pertencente ao sóció-único, José Ant° 

dos Santos.

/ ARTIGO 5.° 
(Cess2o dc quotas)

A cessão da quota implica a saída do sócip„ „„ Muvia impiiva « -- -------------------- eSSO^'

transformação da mesma em sociedade plunp

ARTIGO 6.° • ;
(Gerencia) m tO^

A gerência e administração da sociedade, p3$si 

seus actos e contratos, em juízo e fora dele, 
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nente, incumbem ao sócio-único, bastando a sua assinatura 
111 obrigar validamente a sociedade.

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

lhantes. . :
2. 0 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 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 11.0
(Omisso) ' ( .

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

(15-7830-L02) 

desta escritura e cujo conteúdo é perfeitamente conhecido 
de todos os outorgantes.

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

Luanda, 14 de Maio de 2015. — O ajudante, ilegível.
5
fc'

ESTATUTO DA SOCIEDADE 
PLUS-L-TRADING, S. A.

CAPÍTULO I
Da Firma, Tipo, Sede, Duração e Objecto Social

ARTIGO l.°
(Natureza jurídica, denominação e duração) * *

Pius-L-Trading, S. A.

Certifico que,.por escritura de 8 de Maio de 2015, lavrada 
c°m início a folhas 8, do livro de notas para escrituras diver- 
Sas n.° 264-A, dp Cartório Notarial do Guiché Único de 
^Presa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires da Costa, 

Cujo texto integral fica depositado nesta. Conservatória nos 
termos dos n.os 3, 4 e 5 do artigo 169.° da Lei n. 1/9*7, foi 

Constituída uma sociedade anónima denominada, «Plus-L- 
; 'Trading, s. A.», com sede em Luanda, Município de

• ’ Uanda, no Distrito Urbano e Bairro da Ingombota, Rua 

a'nha Ginga, Torre do Ambiente, Escritório 2 G, que tem 
objecto e capital social o estipulado nos artigos 3. é 4.

Seu estatuto, que esta sociedade se vai reger pelo ^ocu^ 
i ^ent0 complementar eíaborado nos termos do artigo . 
[ ° C^igo do Notariado, que fica a fazer parte integrante 
í . ■

• 1. A sociedade adopta o tipo de sociedade anónima com 
a. denominação dé «Plus-L-Trading, S. A.».

2. A sociedade durará por tempo indeterminado e, com 
início para todos os efeitos legais a partir da celebração da 
escritura pública. ; .

ARTIGO 2.° ; 
(Sede social)

1. A. sociedade tem. a sede em Luanda, no Bairro 
Ingombota, Município de Luanda,,Rua Rainha Ginga, Torre 
do Ambiente, Escritório 2 G.

2. O Conselho de Administração poderá deliberar sobre 
a transferência ou deslocação dà sede social dentro do País, 
estabelecer delegações, filiais, sucursais, agências ou outras 
formas de representação no interior e exterior do país, nos 
termos da legislação vigente. .

: ARTIGO 3.° .
(Objecto) .

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

i
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portivas, manutenção de espaços verdes, segurança e e 
patrimoniais colégio, creche, educação e cultura, esco a 
condução, ensino, importação e exportação, saneamento 
básico, fabricação e venda de gelo, cyber café, electrici~ a e, 
comercial e industrial, por si ou através da associação ou 
pàrticipação em sociedades, nos termos e amplitude pemii 
tidos por lei e mediante deliberação da Assembleia Geral.

2. A sociedade pode participar em agrupamentos com- 
, plementares de empresas e, bem assim, adquirir originária 

ou subsequentemente, acções ou quotas em sociedade de 

• responsabilidade limitada, que seja o objecto destas.

CAPÍTULO II
Capital Social, Acções e Obrigações

ART1G04.0
(Capital social c constituição)

1. O capital social, integralmente subscrito e realizado 
•é de Kz: 2.000.000,00 (dois milhões de kwanzas), dividido 
em 1.000 (mil) acções com o valor nominal de Kz: 2.000,00 

(dois mil. kwanzas) cada uma.

ARTIGO 7.°
' . ' (Categoria dc acções)

1. Quando permitido por lei e sob proposta d
de Administração, a Assembleia Geral pode ° C°nseUio 
sociedade à emitir acções preferenciais, sem vor^3 | 
assim, acções remíveis, com ou sem voto definindo 
de determinação do respectivo dividendo prioritário3

2. Nos aumentos de capital por incorporação d 
vas poderão, quando permitido por lei e por delibera 
Assembleia Geral, ser emitidas acções preferenciai^ 

voto, proporcionais às acções desta categoria já existe
a distribuir exclusivamente pelos titulares destas. 0

3. Quando permitido por lei as acções preferenciais 
voto podem, na sua emissão, ficar sujeitos a remissão na data 
ou prazo que for deliberado pela Assembleia Geral.

4. As acções remíveis sê-lo-ão pelo valor nominal ou 
com o prémio que for fixado pela Assembleia Geraí.

. • . _ ' ARTIGO 8.°

(Acções próprias)

A sociedade pode adquirir acções próprias, nas condi-, 
ções e dentro dos limites autorizados por lei.

2. O capital social poderá ser elevado uma ou mais 
vezes, por deliberação da Assembleia Geral, obtido o pare
cer favorável do Conselho Fiscal, fixando aquele nos termos 
legais, as condições de subscrição, as categorias de acções 
e os direitos de preferência na subscrição das novas acções.

ARTIGO 5.°
(Aumento do capital social)

1. Os aumentos de capital social que de futuro se torne 
necessários à equilibrada expansão e gestão das actividades 
da sociedade serão deliberados em Assembleia Geral.

2. Sempre.que os aumentos de capital sejam realizados 
por entradas em dinheiro, os accionistas terão direito de pre
ferência na subscrição de novas acções, na proporção das ’ . . 
que ao tempo possuírem, salyo se a Assembleia Geral pela 
maioria exigida no n.° 4 do artigo 15:° do presente estatuto 
deliberar limitar ou suprimir aquele direito, desde que o inte-

. resse social o justifique.

ARTIGO6.0
(Representação do capital) .

1. Todas as acções representativas do capital social são 
nominativas, podendo quando legalmente admissível e nos 
termos em que o seja, ser convertidas na forma escriturai.

'2. As acções são registadas, obrigatoriamente, no livro 
de registo de acções da sociedade.

3. Haverá títulos de 100, 500, 1000,5000, 10.000 e múl
tiplos de 10.000 acções, mas os accionistas podem a todo 
o tempo solicitar o desdobramento ou a concentração dos 
títulos.

4. Os títulos são assinados por dois administradores; 
podendo as assinaturas ser por chancela, por aqueles auto
rizados.

5. As despesas de conversão das acções bem como, às de 
desdobramento ou concentração de títulos corre por-conta 
dos accionistas que queiram tais actos.

ARTIGO 9.° 
(Obrigações)

1 . A sociedade poderá emitir qualquer tipo de obrigações 
convertíveis em acções quando autorizada por delibera
ção da Assembleia Geral, sob proposta do Conselho de 

Administração.
‘ 2. Por deliberação do Conselho de Administração, a

sociedade pode emitir obrigações não convertíveis em 

acções. , ' .
• 3. As obrigações emitidas pela sociedade podem ter qua 

quer modalidade de juro ou reembolso permitidos por lei

CAPÍTULO III . ’
Órgãos Sociais

ARTIGO 10.° 
(Enumeração e mandatos)

1. São órgãos da sociedade:

a) Assembleia Geral;
b) Conselho de Administração;

c) Conselho Fiscal. ‘ . * . ’ ’

SECÇÃO I ■

. ARTIGO ll.° ■
(Assembleia Geral) jo-

tndOS OS a

1- A Assembleia Geral é constituída por condiÇõeS
nistas com direito a voto, que satisfaçam aS 

referidas no número seguinte. tjtulaf6S
. 2. Só poderão participar na assembleia os acÇÕeS 

acções averbadas em seu nome, no livro dereiin$0' $ 
da sociedade, até 15 (quinze) dias antes do dia

3. Para os efeitos do disposto nó númer ac<^

acções deverão manter-se registadas em nom 
nistas, pelo menos, até ao encerramento 3 
Assembleia Geral. ' brigaciaIliSt

4. Os accionistas sem direito a voto e oS °^era|. 
não podem assistir as reuniões da Assemblo*3
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5 Os membros do Conselho de Administração e do 
Conselho Fiscal deverão estar presentes nas reuniões da 
Assembleia Geral, podendo intervir nos trabalhos, apresen- 
lar propostas, participar nos debates. .

ARTIGO 12.’ ' '
(Representação na Assembleia Geral)

I Os accionistas que pretendem fazer-se representar 
nas Assembleias Gerais poderão fazê-lo mediante simples 
carta assinada e dirigida ao Presidente da Mesa e por este 
recebida com 5 (cinco) dias de antecedência em relação ao 
dia designado para a reunião respectiva, contando que o 
representante seja membro do Conselho de Administração, 
cônjuges, ascendentes, descendente ou outro accionista com 
direito a voto.

2. Dentro do prazo fixado no número anterior pela mesma 
forma, as pessoas colectivas devem indicar, ao presidente da 
mesa, quem as representará. *

3. O presidente da mesa pode, contudo, admitir a par
ticipação na-assembleia dos representantes não indicados 
dentro do prazo fixado nos números anteriores, quando veri
fica que isso prejudica ps trabalhos da assembleia.

ARTIGO 13.° .
(Voto c unidade dc voto)

1. A cada grupo de 100 acções corresponde um voto.
2. Os accionistas que não possuam o número de acções 

necessárias a terem direito a voto, poderão agrupar-se de 
forma perfazê-lo, devendo designar, por acordo, um só de 
entre eles para os representar na Assembleia Geral.

ARTIGO 14.° '
(Convocação da Assembleia Geral)

1. As convocatórias para as reuniões da Assembleia 
Geral devem ser feitas com antecedência mínima de 30 dias 
pelas formas prescritas por lei.

2. Sem prejuízo do disposto no número anterior os titu-
•ares de acções nominativas residentes no estrangeiro serão 
convocados por carta registada expedida para o endereço 
9ue, expressamente para esse efeito, tiverem indicado_à 
sociedade, através de carta registada dirigida ao Presidente 
^Mesada Assembleia Geral. •

ARTIGO 15.° 
(Quórum e maiorias)

• • Em primeira data de convocação a Assembleia Geral 
n^° pode reunir sem estarem presentes ou representados 
acc’onistas titulares de acções representativas de 50% de 
CaPital social sejam quais forem os assuntos da ordem de 
falhos..

2. Em segunda convocação, a Assembleia Geràl pode, 
e 'tarar independentemente do número de accionistas pre- 

Sentes °u representados e o capital por eles representado. 

; 3- A Assembleia Geral delibera por maioria dos votos 
^ilidos, salvo o disposto no número seguinte.
. 4- As deliberações .sobre a alteração do éontrato de socie- 
a<k’ fiisão, cisão, transformação, dissolução da socieda e, 
U °utros assuntos para os quais a lei exige a maioria qua i 
Cada> sem especificar devem ser aprovadas por dois terços 

doS votos emitidos, quer a assembleia reúna em primeira 

quer em segunda convocação sem prejuízo do cumprimento 
de outros requisitos impostos pela legislação aplicável.

ARTIGO 16.°
(Mesa da Assembleia Geral)

1. A Mesa da Assembleia Geral é composta por um pre
sidente, um vice-presidente e por um secretário eleito pela 
Assembleia Geral e que poderão ser accionistas.

2. Os membros da Mesa são eleitos por período de 4 anos 
sendo permitido a sua reeleição. •

3: Os membros da mesa mantêm-se em efectividade de 
funções até a posse dos membros que substituirão,

ARTIGO 17.°
(Competência da Assembleia Geral)

Compete à Assembleia Geral, designadamente:
a) Eleger os membros da Mesa da Assembleia Geral,

do Conselho de Administração e do Conselho 
Fiscal e designar os respectivos presidentes;

b) Apreciar o relatório do Conselho de Adminis
tração, discutir e votar o balanço e contas, e o 
parecer do Conselho Fiscal e deliberar sobre a 
aplicação do resultado do exercício,

c) Deliberar sobre quaisquer alterações dos estatutos
inclusive aumentos do capital social.

ARTIGO 18.°
(Reuniões da Assembleia Geral)

A Assembleia Geral reúne ordinariamente até 31 de 
Março de cada ano e extraordinariamente a pedido de um 
dos outros órgãos sociais, qu dos accionistas que represen
tem pelo menos 5% do capital social.

SECÇÃO ir
Conselho de Administração

ARTIGO 19.° ‘
' (Natureza c composição)

1. A administração da sociedade é exercida por um 
Conselho de Administração, eleito péla Assembleia Geral, 
constituída por um número impar de membros, num mínimo 
de 3 e num máximo de 7 administradores dentre os accionis
tas ou estranhos.

‘ 2. A Assembleia Geral fixará o número de administrado
res; na falta de deliberação expressa considera-se fixado o 
número de administradores eleitos. .

3. O mandato dos administradores designados é de 
4 anos sendo permitida a sua reeleição.

4. Na falta ou impedimento definitivo de qualquer àdmi- 
nistrador proceder-se-á a cooptação de um substituto. O 
mandato do novo administrador terminará no fim do período 
para o qual o administrador substituído tenha sido eleito.

5. Os administradores designados estão dispensados de 
prestar caução nos termos da lei.

ARTIGO 20.°
(Atribuições do Conselho de Administração)

1. Ao Conselho de Administração compete, sem prejuízo 
das demais atribuições que lhe sejam atribuídas por lei ou 
pelos presentes estatutos:



9614

ARTIGO 23.°
(Delegação dc poderes c mandatários)

. 1.0 Conselho de Administração poderá dele 
Comissão Executiva, poderes e competências de êa?Unia 

rente e de representação social, exercendo este * 
necessárias adaptações as atribuições do artigo 20®? 
sente Estatuto. ‘ ’. °^

2. O Conselho de. Administração poderá conferir 
datos com ou sem a faculdade de substabelecimento 
para pessoas estranhas à sociedade para o exercício^0 

poderes ou tarefas que julgue conveniente atribuir-lhes

ARTIGO 24.° \ '

(Forma de obrigar a sociedade)

A sociedade fica obrigada-:

a) Pela assinatura do Presidente do Conselho de 

Administração juntamente com qualquer dos 

administradores;

b) Pela assinatura de um só administrador e de um 

procurador ou pela assinatura de dois procurado

res dentro dos limites da procuração conferida;

c) Pela assinatura de um só administrador agindo 
. dentro dos poderes que lhe tenham sido conferi-

1 dos por deliberação dó Conselho de Administra

ção consignado em acta;
d) Pela assinatura de um procurador constituído para 

prática de acto certo e determinado;
e) Nos actos de mero expediente é suficiente a assi 

natura dos membros do Conselho de Adminis 

tração a que tenham sido delegados poderes e

•' competências de gestão corrente e de represe 
tação social ou de um procurador devidani

. autorizado para o efeito.

ARTIGO 25.°
(Remunerações)

As remunerações e outras prestações ou benefíci°^oS 

plementares, dos membros dos órgãos sociais, sera 
por uma Comissão de Remunerações, constituída p 

nistas designados pela Assembleia Geral.

SECÇÃO III
Conselho Fiscal

a) Gerir os negócios sociais praticando todos os actos
e operações conforme o seu objecto social,

b) Nomear a Direcção; •
c) Elaborar os documentos provisionais da actividade

da sociedade e os correspondentes relatórios de 

execução; J
d) Adquirir, onerar ou alienar quaisquer bens e direi

tos móveis ou imóveis sempre que o entenda 

conveniente para sociedade;
e) Decidir sobre a participação no capital de outras

- - sociedades; ‘
, J) Estabelecer a organização interna da sociedade ,e 

as normas de funcionamento interno, contratar 
empregados, fixar os seus vencimentos, regalias 

sociais e outras prestações pecuniárias e exercer 
, ' o correspondente poder directivo e disciplinar;

g) Representar a sociedade em juízo e fora dela activa
e passivamente, podendo contrair obrigações, 
propor e seguir pleitos, desistir ou transigir em 

: ' • processos, comprometer-se em arbítrio, assinar

termos de responsabilidade, cabendo-lhe os mais 
amplos poderes de gerência, assim como delibe
rar sobre quaisquer assuntos da sociedade que 

. não caibam na competência de outros órgãos; . '
h) . Constituir mandatários para, o exercício de actos

determinados e delegar os poderes nosvseus 
membros, nos termos estatuários;

i) Exercer as demais competências que lhe sejam atri
buídas pela Assembleia Geral.

2. O Conselho de Administração estabelecerá as regras 
do seu funcionamento, por regulamento, incluindo a forma 
de suprir os impedimentos do seu presidente...

ARTIGO21.®
(Presidente do Conselho de Administração)

Compete especialmente ao Presidente do Conselho de 
Administração: .

. a) Representar o Conselho de Administração;
b) Convocar e dirigir as reuniões do Conselho de

Administração e coordenar a respectiva activi
dade;

c) Exercer o voto de qualidade.

ARTIGO 22.°
(Reunião e deliberação)

1.O Conselho de Administração reunirá em sessão ordi
nária pelo menos uma vez em dois meses.

2. O Conselho de Administração reunirá extraordinaria
mente sempre que for convocado pelo presidente ou pela 
maioria dos seus membros.

3. Às deliberações do Conselho de Administração serão 

tomadas péla maioria dos administradores presentes e devem 
constar de acta.

, 4. Em caso de empate nas votações o presidente ou quem 
o substituir terá voto de qualidade.

, . • ARTIGO 26.®
/ ' (Fiscalização da sociedade) U|fl

1. A fiscalização dos negócios sociais é ex^r ^$0 
Conselho Fiscal composto por 3 membros sendo^ pfjS. 

presidente, ou por um Fiscal-Único no caso dc

soa colectiva. ' • $er 011
2. Os membros do Conselho Fiscal podem

accionistas. desté11^ j

3. Os membros do Conselho Fiscal j
Pda Assembleia Geral por um período de 4 a"ar’dentre° 1 

ser reeleitos. A Assembleia Geral deverá desig 

membros eleitos, o presidente do órgão.
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4 Um dos membros efectivos terá de ser necessaria- 
ente técnico de contas ou revisor oficial de contas ou ' 

piedade de revisores oficiais de contas.
S° 5.0 Conselho Fiscal exerce as funções que por lei lhe 

são acometidas.
ARTIGO 27.° -

(Reunião)

1.0 Copselho Fiscal reúne-se ordinariamente nos prazos 
estabelecidos por lei e extraordinariamente sempre que con
vocado pelo seú presidente, pela maioria dos seus membros 
ou pelo Conselho de Administração.

2. As deliberações do Conselho Fiscal serão tomadas por 

maioria de votos e com a presença de mais metade dos mem
bros em exercício.

3. No caso de empate nas votações, o presidente tem 
voto de qualidade.

. 4. Os membros do Conselho Fiscal, sempre que o jul
guem conveniente, poderão assistir às reuniões do Conselho 
de Administração sem direito de voto.

. CAPÍTULO IV
Disposições Gerais e Transitórias

ARTIGO 28.° • '
(Ano social)

0 ano social coincide com o ano civil.

ARTIGO 29.°
(Aplicação dc resultados)

1. Os lucros líquidos apurados em cada exercício terão a 
aplicação que a Assembleia Geral determinar, deduzidas as 
percentagens que por lei tenham de destinar-sé à constitui
ção ou reforço de fundos de reserva legal e de garantia.

2. Cobertura de prejuízo de exercícios anteriores.
3. Gratificações a atribuir aos trabalhadores, se disso for 

caso, segundo critério a definir em Assembleia Geral.
4. Reintegração ou reforço de reservas não impostas por

'ei ou para dividendo dos accionistas conforme for delibe

ro em Assembleia Geral. • . ' . -

ARTIGO 30.°
(Litígios c foro competente)

Ern caso de litígios que oponham a sociedade aos acciõ- 
seus herdeiros ou represéntantes, emergentes ou não 

destes estatutos, fica estipulado, para sua resolução, o Foro 

a Comarca da sede com expressa renúncia a qualquer outro.

ARTIGO 31.°
(Dissolução)

A sociedade dissolve-se mediante deliberação tomada 
Assembleia Geral por maioria representativa de 75% do 

etl capital social, observados que sejam os condicionalis 

os|egais aplicáveis.

ARTIGO 32.° ■ .
(Liquidação)

dadDissolv'da a sociedade, será ela liquidada em conformi- 

e com as respectivas disposições legais.

ARTIGO 33.°
(Remuneração, percentagem dos lucros)

A remuneração fixa dos membros do Conselho de 
Administração poderá acrescer uma percentagem global 
dos lucros da sociedade, a deliberar pela Assembleia Geral. 
A percentagem global destinada aos administradores não 
poderá exceder 2% dos lucros líquidos dé exercício.

ARTIGO 34.°
(Exercício dos cargos sociais) ' .

1. Os titulares dos órgãos sociais são eleitos por período 
de 4 anos sendo sempre permitida a sua reeleição.

2. Os eleitos consideram-se empossados logo após a sua 
eleição, sem  quaisquer outras forni alidades, 
e permanecerão no exercício das suas funções até a eleição 
de quem deva substitui-los.

dependência.de

' (15-7820-L02)

Vankatu Wavelela, Limitada

Certifico que, por escritura de 13 de Maio de 2015, 
lavrada com início a folhas 83, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 404, do Cartório Notarial do Guiché Único 

da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires da 
Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre Makiadi 
Filipe, casado com Matondo Zina Filipe, sob o regime de 
comunhão de adquiridos, natural da Damba, Província do 
Uíge, onde reside habitualmente, no Município do Uíge, 
Bairro Mbemba Ngango, Rua C, Casa n.° 20, que outorga 
neste acto por si individualmente e em nome e representa
ção de seus filhos menores, Asbel Wawelela Zina Felipe, de 
13 anos de idade, natural de Cabinda, Teresa Kinsona Zina 
Felipe, de 10 anos de idade, natural de Cabinda, Mafuta 
Celina David Filipe, de 3 anos de idade, natural do Uíge, 
Igraça Emília David Filipe, dè 6 meses de idade, natural dó 

Uíge, Maria Nkundi Nsimbuta Filipe, de 5 de idade, natural 
do Uíge, Osias Nsiambuta Filipe, de 8 anos de idade, natural 
do Uíge e todos consigo conviventes;

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, 14 de Maio de 2015. — 0’ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
vankatu Wavelela, limitada

ARTIGO l.°

A sociedade adopta a denominação social de «Vankatu 
Wavelela, Limitada», com sede social na Província de 
Luanda, Rua Le Vilage, casa sem número, ao lado da 
Empresa Mabor Malhas, Bairro Mabor, Município do 
Cazenga, podendo transferi-la livremente para qualquer

depend%25c3%25aancia.de
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ARTIGO 6.°

1. A gerência e administração da sociedade
seus actos e contratos, em juízo.e fora dele, acti’vem todosos 
mente, incumbe ao sócio, Makiadi Fiíipe,’qUe ^iva. 
nomeado gerente, com dispensa de caução, bas? 
assinatura, para obrigar validamente a sociedade aiKl<l ’Su“

2. O gerente poderá delegar num dos sócios 
em pessoa estranha à sociedade parte dos seus 
gerência, conferindo para o efeito, o respectivo mand*8*

3. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedadeê?’'

e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedC'°S 
tais como letras de favor, fiança, abonações ou actos *’ 
lhantes. . . ' Seiíe’

.outro local do território nacional, bem como abnr~ iais, 
sucursais, agências ou outras formas de representação 

tro e fora do País. *
ARTIGO2.®

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

da data da celebração da escritura.

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

viços, consultoria, formação profissional, comércio geral a 
grosso e a retalho, serralharia, caixilharia de alumínios, avi
cultura, agro-pecuária, indústria, pesca, hotelaria e turismo, 
informática, telecomunicações, publicidade, construção 
civil e obras públicas, consultoria, exploração mineira e 
florestal, comercialização de telefones e seus acessórios, 
transporte marítimo, camionagem, agente despachante e 
transitários, cabotagem, rent-a-car, compra e venda de via
turas, novas ou usadas e seus acessórios, aluguer de viaturas, 
com ou sem condutor, venda e reparação de veículos auto
móveis, concessionária de material e peças separadas de 
transporte, fabricação de blocos e vigptas, 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 acordo, e se algum deles o pretender seiá Q 

por lei. ,

ARTIGO 7.0 / .

As Assembleias Gerais serão convocadas por simples car 

tas registadas, dirigidas aos sócios com pelo menos 3.0 (trinta) 

dias de antecedência, isto quando a lei não prescreva forma
lidades especiais de.comunicação. Se qualquer dos sócios 

estiver ausente da sede social a comunicação deverá ser feita 

com tempo suficiente para que possa comparecer.

ARTIGO 8.°

• Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per
centagem para-fundos ou destinos especiais criados em 
Ássêmbleia 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 corn os 
sobrevivos e herdeiros ou representantes do sócio aec 
ou interdito, devendo estes nomear um que a todos rep 

sente, enquanto a quota se mantiver indivisa.

* ARTIGO f0.° . g nos
.Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios 

demais casos legais, todos os sócios serão liqu’ aa^afa||3 

liquidação e partilha verificar-se-á como acordarem- 
áoactivo^

— * do pass, licitado em globo com obrigação do pagamento ,^a|.
artigo4.° e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer,

O capital social é de Kz: 120.000,00 (cento e vinte mil dade de condições. ,
. kwanzas), integralmente realizado em dinheiro, dividido e ' ARTIGO 11.°. quota*

representado por (7) sete quotas, sendo 1 (uma) quota no A sociedade reserva-se O direito de amortizar . oiao0 

valor nominal de Kz: 60.000,00 (sessenta mil kwanzas), qualquer sócio, quando sobre ela recaia arresto, P

pertencente ao sócio Makiadi Filipe e outras 6 (seis) quotas 
iguais no valor nominal de Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas) 
cada uma, pertencentes aos sócios, Maria Nkundi Nsimbuta 
Filipe, Teresa Kinsona Zina Filipe, Osias Nsimbuta Filipe, 
Asbel Wavelela Zina Filipe, Igraça Emília David Filipe ê 

Mafuta Celina David Filipe, respectivamente.

ARTIGOS?

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. ’ .

providência cautelar.
ARTIGO 12? ente co<

Para todas as questões emergentes do 
quer entre os sócios, seus herdeiros ou repreS^fO 
entre eles e a própria sociedade, fica estipu a 
Comarca de Luanda, com expressa renúnc 

outro. .

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

dados em 31 de Dezembro de cada ano, 

a 31 de Março imediato.

u b,l’í> 
,, devend°
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ARTIGO 14°

N0 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.

( 15-7818-L15)

Gabriel Sat, Limitada

Certifico que, por escritura de 30 de Abril de 2015, ' 
lavrada com início a folhas 77, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 402, do Cartório Notarial do Guiché Único 
da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires da 
Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:

Primeiro: — Rui Dias Ramalho dos Santos, casado com 
Arleth Mateque Praia dos Santos, sob o regime de comunhão 
de adquiridos, natural dA Maianga, Província de Luanda, 
residente em Luanda, no Distrito Urbano da Maianga, Bairro 
Morro da Luz, casa s/n.°;

Segundo:—Arleth Mateque-Praia dos Santos, casada 
com Rui Dias Ramalho dos Santos, sob o regime de 
comunhão de adquiridos, natural da Maianga, Província 
de Luanda, residente em Luanda, no Distrito Urbano da 
Maianga, Bairro Morro da Luz, 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, 4 de Maio de 2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
GABRIEL SAT, LIMITADA

ARTIGO I.°
(Denominação c sede)

Á sociedade adopta a denominação de «Gabriel Sat, 
Limitada», com sede social na Província de Luanda, 
Município de Luanda, Distrito Urbano da Samba, Bairro 
^orr° da Luz, Zona 3, casa s/n.°, podendo transferiria livre- 
mente para qualquer outro local do território nacional, bem 
c°mo abrir filiais, sucursais, agências ou outras formas de 
apresentação dentro e fora do País.

ARTIGO 2.° ’ 
(Duração)

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

ART1GÒ 3.° • ■ . ’ .
(Objecto)

A sociedade tem como objecto agro-pecuária, pes- 
38 e aquicultura, indústria de lacticínios, restauraçao, 
On*rci0 geral a grosso e a retalho, prestação de serviços, 
OHsultoria, auditoria, construção civil e obras pú iças, 
calizaçã0 de obras, serralharia, carpintaria, pro ^a0 e 

. nda de caixilharia de alumínio, promoção e me laç o 
obi,iária, informática, telecomunicações, electricidad , 

hotelaria, turismo, agência de viagens, transportes aéreo, 
marítimo e terrestre, transporte de passageiros ou de mer
cadorias, camionagem, transitários, despachante, rent-a-car, 
exploração mineira, oficina auto, venda de material de escri
tório e escolar, salão de cabeleireiro, modas e confecções, 
botequim, centro médico, farmácia, material e equipamen-^ 
tos hospitalares, perfumaria, ourivesaria, relojoaria, agência 
de viagens, pastelaria, panificação, geladaria, exploração 
de parques de diversões, realização de eventos culturais, . 
recreativos e desportivos, exploração mineira e flores-’ 
tal, exploração de bombas de combustíveis ou estação de 
serviço, comercialização de petróleo e seus derivados, repre
sentações comerciais, ensino geral, infantário, importação e 
exportação, podendo 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 
por (2) quotas, sendo uma no valor nominal de Kz: 70.000,00 
(setenta mil kwanzas), pertencente ao sócio Rui Dias Ramalho 
dos Santos, outra no valor nominal de Kz: 30.000,00 (trinta 
mil kwanzàs), pertencente à sócia Arleth Mateque Praia dos 
Santos, respectivamente.

ARTIGO 5.° ’
(Cessão dc quotas)

A cessão de quòtas 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.°
(Gerencia)

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 Rui Dias Ramalho dos Santos, 
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 mesmo em pessoa estranha 
à sociedade parte dos seus poderes de gerência, conferindo 
para o efeito o respectivo mandato.

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

’ . ARTIGO 7.° 
(Assembleia)

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

ARTIGO 8.° ..
(Divisão dos lucros)

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

as perdas se as houvér.

v • : ARTIGO 9.°
j (Dissolução)

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento 
de qualquer dos sócios, continuando^ sua existência com o 
sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou 
interdito, devendo estes nomear um que a todos represente, 
enquanto a qjióta 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 1L° ' ■ .. .
(Preferência na amortização)

A sociedade reserva-se o direito de amortizar a quota de 
qualquer sócio, quando sobre' ela recaia arresto, penhora oú 
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 sòciedade, fica estipulado o Foro da 
Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qualquer outro.

ARTIGO 13.° .
(Balanços)

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

’’ ARTIGO I4.° , ' '

(Omisso)

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

(15-7200-L02)

£ ■

B '

Avô-Lú, Limitada

Certifico que, por escritura de 14 de Maio de 2015 
lavrada com início a folhas 83 do livro de notas para escri’ 
turas diversas n.° 265-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: — Januário Jonas Kabuto, casado com Isabel 
Miguel Mieze Kabuto, sob o regime de comunhão de adqui 
ridos, natural do Uíge, Província do Uíge, onde reside 
habitualmente, Bairro Popular, n.°3, casa sem número Zona I •

Segundo: - Isabel Miguel Mieze Kabuto, casada com 

o primeiro outorgante, sob o regime acima mencionado

———
natural do Kilamba Kiaxi, Província de Lua 
habitualmente na Província e Município (foTr 
Popular, casa sem número, que outorga neste U'êe’ 8aiHo 

e representação dé seu filho menor Anaspefop0 en) "“Ut 
Kudifica, de 6 anos de idade, natural do Uíee » aul° ^ezi 

vivente; ,
Uma sociedade comercial por quotas de 

lidade limitada, que se regerá nos termos const^0''* 
artigos seguintes. anles dos

Está conforme.
Cartório Notarial do Guiché Único da Em 

Luanda, 14 de Maio de 2015. — O ajudante, ileg^

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
AVÔ-LÚ, LIMITADA '

ARTIGO 1° . .

A sociedade adopta a denominação socigl de «Avô-Lú 

Limitada», com sede social na Província de Luanda, 
Município de Belas, Bairro Benfica, Rua da Esquadra, casa 

sem número, podendo transferi-la livremente para qualquer 

putro local do território nacional, bem como abrir filiais, 
sucursais, agências ou Outras formas de representação den
tro e fora do País. ‘ •

ARTIGO’2.0

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

da data da celebração da escritura.

ARTIGO 3.° \
• A sociedade tem como objecto sociaLa prestação e 

serviços, formação profissional, comércio geral a grosso 
a retalho, serralharia, caixilharia de alumínios, av’cu^ 
agro-pecuária, indústria, pesca, hotelaria e turismo, in 
tica, telecomunicações, publicidade, construção civi eo^ 
públicas, consultoria, exploração mineira e floresta, c 
cialização de telefones e‘seus acessórios transporte 
camionagem, agente despachante e transitários, ca 
rent-a-car, compra e venda de viaturas, novas oUcon€|Utor, 
seus acessórios, aluguer de viaturas, com ou sern^sjonária 

venda e reparação de veículos automóveis, conc\cação 
de material e peças separadas de transporte, 3 gastávfil 
blocos e vigotas, medicamentos, material c’r^r^.,Cog pres*a' 
e hospitalar, produtos químicos e farmacêutic^^ção 
ção de serviços na área da saúde, perfumaria» P e_ eScol3f’ 
de documentos, venda de material de escritor*c^^jrejfO, 
decorações., serigrafia, impressões, salão de c^.^0 in*0' 
boutique, agência de viagens, promoção e pada*^’ 
biliária, perfumaria, relações públicas, paste 3 ,
geladaria, panificação, representações comerc’ í
triais, venda de gás de cozinha, desporto e rec aCúvi i 
clube, discoteca, meios industriais, realiz3<?°e oS vef^6 ] 
des culturais e desportivas, manutenção de es ;
segurança de bens patrimoniais, colégio, creC 1 í
ensino, importação e exportação, podendo 31 elT1 <lue ' 
a qualquer outro ramo do comércio ou índus 

sócios acordem e Seja permitido por lei.
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ARTIGO 4.°

0 capilé social é de Kz. 100.000,00 (cem mil kwanzas), 
inlegralmente realizado em dinheiro, dividido e represem 
Jado por (2) duas quotas, sendo I (uma) quota no valor 

nominal de Kz: 70.000,00 (setenta mil kwanzas), perten
cente ao sócio Januário Jonas Kabuto e outra quota no valor; 
nominal de Kz: 30.000,00 (trinta mil kwanzas), pertencente 
a0sócio Anaspeto Paulo Miezi Cudifica, 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 passí- 
vamente, incumbe ao sócio Januário Jonas Kabuto, 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 
gerência, conferindo para o efeito, o respectivo mandato.

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

ARTIGO 7.°
As Assembleias Gerais serão convocadas por simples

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

creva formalidades especiais de-comunicação. Se qualquer 
dos sócios estiver ausente da sede social a comunicação 
deverá ser feita com tempo 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 

e Malquer dos sócios, continuando a sua existência com o 
s°^revivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou 

n^erdito, devendo estes nomear um que a todos represente, 
Quanto a quota se mantiver indivisa.

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

ema>s casos legais, todos os sócios serãò. liquidatários e a 
‘qu,dação e partilha verificar-se-á como acordarem. Na falta 
e acordo, e se algum deles o pretender será o activo social 
^ado em globo com obrigação do pagamentb, do passivo 
^judicado ao sócio que melhor preço oferecer, em igua 
ade de condições.

ARTIGO li.®
A sociedade reserva-se o direito de amortizar a quota de 

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

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

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

. (15-7822-L02)

Smart Drink, Limitada
♦

Certifico que; por escritura de 13 de Maio de 2015, 
lavrada com início a folhas 96, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 265-A, do Cartório Notarial do Guiché 
Único da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires 
da Costa, Licenciado em Direito, foi constituída efltre:

Primeiro: — Gilberto dos Santos Tomás, casado 
com Domingas da Glória Monteiro Francisco dos Santos 
Tomás, sob o regime de comunhão de adquiridos, natural 
de Calandula, Província de Malanje, residente em Luanda, 
no Município de Belas, Bairro Camama, casa sem número;

Segundo: — Majoflf Manuel César Felício, solteiro, 
maior, natural de Malanje, Província de Malanje, resi
dente em Luanda, no Distrito Urbano da'Maianga, Bairro 
Maianga, Avenida Revolução de Outubro, casa sem número;

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

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

Luanda, 14 de Maio de 2015. — O ajudante, ilegível. .

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
SMART DRINK, LIMITADA

' ARTIGO J.°

A sociedade adopta a denominação social de «Smart 
Drink, Limitada», com.sede social na Província de Luanda, 
Município de Luanda, Distrito Urbano da Ingombota, 
Bairro Macuiusso, Rua Joaquim Kapango, n.° 31, 4.° andar, 
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 dõ País.
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. ARTIGO 2.°
A sua duração é por tempo indeterminado, contando s 

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 a grosso 

e a retalho, serralharia, caixilharia de alumínios, avicultura, 
agro-pecuária, indústria, pesca, hotelaria e turismo, infor
mática, telecomunicações, publicidade, construção civil e 
obras públicas, consultoria, exploração mineira e florestal, 
comercialização de telefones e seus acessórios, transporte, 
marítimo, camionagem, agente despachante e transitários, 
cabotagem, rent-a-car^ compra e venda de viaturas, novas 
ou usadas e seus acessórios, venda e reparação de veículos 
automóveis, concessionária de material e peças separadas de 

.transporte, fabricação de blocos e vigotas,' plastificação de 
documentos, venda de material de escritório e escolar, deco
rações, sèrigrafia, boutique, agência de viagens, promoção e 
mediação imobiliária, relações públicas, panificação, repre-, 
sentações comerciais e industriais, venda de gás de cozinha, 
desporto e recreação, vídeo clube, discoteca, meios indus
triais, realizações de actividades culturais e desportivas, 
manutenção de espaços verdes, segurança de bens patri
moniais, educação e cultura, escola de condução, ensino, 
importação e exportação, saneamento básico, fabricação e 
venda de gelo, podendo ainda dedicar-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 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 Gilberto dos Santos Tomás e Majoff 
Manuel César Felício, respectivamente. , , •

ARTIGO 5.°

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

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

seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passi
vamente, incumbe aos sócios Gilberto dos Santos Tomás e 
Majoff Manuel César Felício, que ficam desde já nomeados 
gerentes, com dispensa de caução, bastando uma assinatura ’ 
da gerência para obrigar validamente a sociedade.

2. Os gerentes poderão delegar num dos sócios ou mesmo 
em pessoa estranha à sociedade parte dos seus poderes de 
gerência, conferindo para o efeito o respectivo mandato.

3. Fica vedado aos gerentes obrigar a socied 
e contratos estranhos aos negócios sociais dal 
como letras de favor, fiança, abonações ou°Cledade’^ 
lhantes. . . act°s se^

ARTIGO 7?

As Assembleias Gerais serão convocadas 
cartas registadas, dirigidas aos sócios com nd 
30 (trinta) dias de antecedência, isto quando a 1J ° 

creva formalidades especiais de comunicação. 
dos sócios estiver ausente da sede social, á com^^ 
deverá ser feita com tempo suficiente para que poss^0 
parecer. . Con,‘

. ARTIGO 8®

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

ARTIGO 9.°

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento 
de qualquer dos sócios, continuando a sua existência como 
sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou 
interdito, devendo estes nomear um que a todos representa 
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 verificar-se-á como acordarem. Na falta 
de acordo, e se algum deles o pretender, será o activo socia 

licitado em globo com obrigação do pagamento do passivo 
e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em tgua 

dade de condições.
ARTIGO 11.° * ta(Je (

A sociedade resèrva-se o direito de amortizar 
qualquer sócio, quando sobre ela recaia arresto, Pe 

providência cautefar. ;

ARTIGO 12.® • tecontrato(
Para todas as questões emergentes do presen 

quer entre os sócios, seus herdeiros ou representa 
entre eles e a própria sociedade, fica estipula^0 uer outro- 

Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qua

ARTIGO 13.° lanço*0*0

Os anos sõciais serão os civis e os encerraí 
dados em 31 de Dezembro de cada ano, deve 

a 31 de Março imediato.
ARTIGO 14,° • aS disp0'

No omisso regularão as deliberações socia & j^i^ 
sições da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, qU®cáve|, 

Sociedades Comerciais, e demais legislação

°-E-547


