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Certifico que, por escritura de 23 de Março de 2015. 
lavrada com início a tblfias 9. do livro de notas para escritu
ras diversas n.° 23. do Cartório Notarial do Guiché Único da 
Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires da Costa. 
Licenciado em Direito, foi constituída entre:
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diái<'oDa. ,

ARI IGQ 4.°
des solteiro, maior’ 0 capitai social é de Kz: 100.000,oo ( I 

PríMewo.'-—AdilsonSandro.^pda, onde ' integralmente realizado em dinhe^^
' natural da Ingombota, ProXl BairrO da Ingombota, 

habitualmente, no Distrito Urbano e ~ 

Rua da Missão, n.° 32, oliveira Sebastião, so
Segunda: - Inesia 1 nd.ra dede Luanda, 

teira, maior, natural da lns°m Município de Belas, 
onde reside b Í A-26, lindar,

Bairro Centralidade do Kilamo , 
APaZ“=d‘l3 “

termos constantes dos artigos seguintes.

Está conforme. , t , pmnresa. 
Cartório Notarial do Guiché Unico 

Luanda, 28 de Abril de 2015. —O ajudante, i/eg/ve/.

da Ingombota,

em

- - ieir0 . \ ■
representado por 2 (duas) quotas iguais noJV 
de Kz: 50.000,00 (cinquenta mil kwanzas) % i 
tencentes aos sócios Inesia Indira de OliVei^’\ i 
Adilson Sandro Fernandes, respectivamente. í

ARTIGOS.” I
,A cessão de quotas á estranhos fica depen()eni 1 

sentimento da sociedade, à qual é sempre reserva^ 
de preferência, deferido aos sócios se a sociedade^ : 

quiser fazer uso. 11

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
SANDRINE; LIMITADA

ARTIGO l.°

para o efeito ó respectivo mandato.
3. Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade em«1 

e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade/| 
como letras de favor, fiança, abonações ou actos semeta i

ARTIGO 7.° , i
As Assembleias Gerais serão convocadas porsiirçH 

cartas registadas, dirigidas aos sócios com pêloms; 
30 dias de antecedência, isto quando a lei não prescreva^ 
mal idades especiais de comunicação. Se qualquer dossixc: 
estiver ausente, da sede social, a comunicação devera*,

ARTIGO 6.” |

í. A gerência e administração da sociedade, 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, aciivae5 j 

mente, será exercida por inesia Indira de Oliveira 
• . e Adilson Sandro Fernandes, que desde já ficam no^ I 

gerentes, com dispensa de caução, bastando a assim^i 
um dos gerentes, para obrigar validamente asociedads. i 

A sociedade -adopta" a' dèúominação de «Sandrine, 2. Os gerentes poderão delegar em pessoa esi^ 
Limitada», com sede social na Província de Luanda, Distrito sociedade parte dos seus poderes de gerência, confa^j 
Urbano da Ingombota, Bairro Kinaxixi, Rua da Missão, 4.

. andar, Casa n.° 32, podendo transferi-la livremente para 
qualquer outro local do território nacional, bem como abrir 
filiais, sucursais, agências ou outras formas de representação 
dentro e fora do País.

ARTIGO 2.°

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

ARTIGO 3.° . ; ' -
A sociedade tem como objecto social a prestação de v feita com temP° suficiente para que possa comparecer. | 

ARTIGO 8.° I

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzidaír 
centagem para fundos ou destinos especiais criados^ 
Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na^i 
ção das suas quotas, e em igual proporção serão supo | 

as perdas se as houver. ..
A sociedade não se dissolverá por morte ou irnpe 

de qualquer dos sócios, continuando a sua existênc’ 
sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio a | 
interdito, devendo estes nomear um que a todos rep | 

• encluanto a quota se mantivér indivisa.

ARTIGO 10.° 
Dissolvida a sociedade por i

serviços, comércio geral a grosso e â retalho importação 
e exportação, transportes, hotelaria e turismo, indústria 
pescas, agro-pecuária, agricultura, informática, telecomuni
cações, construção civil e obras públicas, compra e venda 

• de móveis, modas e confecções, marítimo, aéreo e terres
tres, camionagem, transitários, rent-a-car, compra e venda 
de viaturas novas e de ocasião ou usadas, aluguer de via
turas com ou sem condutor, transportes de passageiros ou 
de mercadorias, oficina auto, venda de material de escritó
rio e escolar, salão de cabeleireiro, salão de beleza salão dè 
festas, decoração e eventos, imobiliária, relações públicas 
pastelaria, panificação, geladaria, exploração de parques dè 
diversões, realização de espectáculos culturais recreativos 
e desportivos, exploração mineira e florestal, exploração d 
bombas de combustíveis, estação de serviços, representações 
comerciais boutique, assistência técnica, comercial!™.- 
de petróleo e lubrificantes, farmácia, centro médico i° 
mca geral, perfumaria, agência de viagens, promoção 
mediação, serralharia, carpintaria, venda de alumíni 
utilização, cultura e ensino geral, segurança de beis ' 

moniais, podendo ainda dedicar-se a qualquer out 
do comércio ou indústria, em que os sócios acordem ram°- 
permitido por lei. . acordemeseJa

ARTIGO 10.” . ,
-------------- - acordo- dos soC' .^‘1

demais, casos legais, todos os sócios'serão
a tquidação e partilha realizar-se-ão como aC°r ,oj« 
ata de acordo, e se algum deles o pretender,se 
Oc|a licitado em bloco com obrigação do P®g ^t.4 

sivo e adjudicado ao sócio que melhor preç° 0 |
cidade de condições. . -

A ■ ARTIGO II.” .
a oualn S°Cle<*aí'e reserva_se o direito de amort>za ^fJ11 

provid^ SÓCÍ°’qUando sobre ela recaia arreSt°’P 
Prov>dencia cautelar.
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ARTIGO 12.°

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

outro.
ARTIGO 13.°

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

ARTIGO I4.° ' ‘ '

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

(15-8763-L15)

G.G.J.F., Limitada

Certifico que, por escritura de 26 de Fevereiro de 2015, 
lavrada com início a folhas 92, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 391, do Cartório Notarial do Guiché Único 

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

Primeiro: — Guilhermina Fundanga Manuel Mayer 
Alkaim, casada com Manuel Augusto Mayer Alkaim, sob 
o regime de comunhão de adquiridos, natural de Caconda, 
Província da Huíla, residente em Luanda, no Distrito Urbano 
da Samba, Bairro Benfica, Rua H, Casa n.° 7;

Segundo: — Gloria da Graça Manuel, solteira, maior, 
natural do Lubango, Provtacia da Huíla, residente no 
Município do Lubango, Bairro Dr.'António Agostinho Neto, 

casa sem número;
Terceiro: -— Justo Laurindo Manuel, solteiro, maior, 

natural do Lubango, Província da Huíla, residente em 
Luanda, no Distrito Urbano da Samba, Bairro Benfica, casa 

sem número;
Quarto: — Francisco Camenhe Mande Manuel, solteiro, 

maior, natural do Lubango, Província da Huíla, residente em 
Luanda; no Distrito Urbano da Samba, Bairro Futungo, casa 

sem número;
Uma sociedade comercial por quotas de responsabi

lidade limitada, .que se regerá nos termos constantes dos 

artigos seguintes. t .

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

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

ESTATUTO DA SOCIEDADE
G.G.J. F., LIMITADA

ARTIGO l.°
A sociedade adopta a denpminação social de «G. G. J. F., 

Limitada», com.sede social na Província de Luanda, Cidade 

do Kilamba, Bloco B, Prédio 27, 8.° andar, Apartamento 
n.° 84, podendo transferi-la livremente para qualquer outro . 
local do território nacional, bem como abrir filiais, sucur
sais, agências ou outras formas de representação dentro e 
fora do País.

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

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

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

grosso e a retalho, empreitadas de construção civil e obras 
públicas, promoção e mediação imobiliária, venda dè 
equipamentos dos serviços de segurança privada, presta
ção de serviços de segurança privada, infantários, creches, 
importação e comercialização de medicamentos, produtos 
hospitalares, equipamentos laboratoriais diversos, fabrico 
e distribuição de medicamentos, equipamentos e produ
tos hospitalares, manutenção e assistência a equipamentos 
diversos, educação, ensino geral, colégios, escola de lín
guas, desporto e cultura, escola de condução, informática, 
telecomunicações, hotelaria e turismo, restauração, casinos, 
indústria pesada e ligeira^ pescas, agro-pecuária, indústria 
de panificação, camionagem, transitários, cabotagem, rent- 
-a-car, compra e venda de viaturas novas e usadas, aluguer 
de viaturas com ou sem condutor, transporte de passagei
ros, transporte de mercadorias, oficina auto, oficina de frio, 
fiscalização de obras públicas, venda de material de escri
tório e escolar, venda e instalação de material industrial, 
venda e assistência a viaturas, comercialização de mate
rial de construção, comercialização de lubrificantes, salão 
de cabeleireiro, barbearia, botequim, comercialização de 
gás de cozinha, petróleo iluminante, peças sobressalentes, 
perfumaria, artigos de toucador e higiene, ourivesaria, relo
joaria, agência de viagens, farmácia, centro médico, clínica 
geral geladaria, exploração de parques de diversão, explo
ração mineira, exploração florestal, exploração de bombas 
de combustíveis, estação de serviço, representações comer
ciais, serralharia, carpintaria, marcenaria, prestação de 
serviços, importação e exportação, podendo ainda dedicar- 
-se a qualquer outro ramo do comércio ou indústria em que 
os sócios acordem e seja permitido por lei.

ARTIGO 4.°

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil 
kwanzas), integralmente realizado em dinheiro, divi
dido e representado por (4) quotas, sendo uma no valor 
nominal de Kz: 40.000,00 (quarenta mil kwanzas), per
tencente à sócia Guilhermina Fundanga Manuel Mayer 
Alkaim, outras e 3 (três) quotas iguais no valor nomi
nal de Kz: 20.000,00 (vinte mil kwanzas) cada uma, 
pertencentes aos sócios Glória da Graça Manue, Justo 
Laurindo Manuel e Francisco Camenhe Mande Manuel, 
respectivamente.

ARTIGO 5.°

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

s quiser fazer uso. '
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' > ARTIGO 6.» tOdOS OS

A gerência e admimstraçao da activa e passi-

seus actos e contratos, em juízo e P ’ danga Manuel 
« «« * 3&Í. O*™~ — dS.

Mayer Alkaim, outras, que fi -notnra da gerente
■- com dispensa de caução, bastando a assmatura dag

ARTIGO 14.»

No omisso regularão as deliberações soCiak 

sições da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, qUe 

Sociedades Comerciais e dentam legislação 
______ ' (l5'i,

1. A gerente poderá delegar num

em pessoa estranha à ---------- . t. gerência, conferindo para 0 efeito, 0 respectivo manda

2. Fica vedado à gerente obrigar a sociedade e 

contratos estranhos aos negócios sociais dá socie
como letras de favor, fiança, abonações ou actos seme- 

lhantes.

__  lesl Angola, S. A. | 
, . para obrigar validamente a sociedade. • mesmo f

a óckga. .-.un dos socio Certifico que, por escritura de 18 de Março dJ
sociedade parte dos seus P _ _ |avra(ja Com início a folhas 44, do livro de notas n» 

turas diversas n? 394, do Cartório Notarial do GuichJ' ; 

de Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto |>i *1 
Costa, cujo texto integral.fica depositado nesta Consetv ^ 
nos termos dos n.» 3,4 e 5, do artigo 169.» da Lei 1 

foi constituída uma sociedade anónima denominada^ J 
Angola, S, A.», com sede em Luanda, no MunicípS 

Luanda, Distrito Urbano da Maianga, Rua 28.de 
n.° 44, que tem por objecto. e capital social 0 estipulado^] 

artigos 3.° e 4.® do seu estatuto, que esta sociedade se« 
reger pelo documento complementar elaborado nos tem i 
do artigo 8.® do Código do Notariado, que fica a fazerpat1 
integrante desta escritura e cujo conteúdo é perfeitama4 

conhecido de todos os outorgantes. g
Está conforme. , :!
Cartório Notarial do Guiché Único de Empresa,a5! 

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

ARTIGÔ 7.° '

\ A Assembleia Geral será convocadarpor 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.

ARTIGO8.0 •

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

. 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 
Je qualquer dos sócios, continuando a sua existência com’ òs 

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 açòrdo 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 dó passivo 

e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em igúak ' 
dade de condições.

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

qualquer sócio, quando sobre ela recaia arresto, penhork n„ 
providência cautelar. uu ‘

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

quer entre os socios seus herdeiros ou representantes 
entre eles e a própna sociedade, fica estipulado o Foro 1 
Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qualquer outro 

ARTIGO 13.» ‘

Os balanços serão dados em 31 de Dezembro de e a 
devendo estar aprovado até 31 de Março do ano imediato"0’

ESTATUTOS 1ESL ANGOLA, S.A.

ARTIGO l.° 
(Denominação e sede)

1. A sociedade é constituída sob a forma de sociedaH 
anónima e adopta a firma «lesl Angola, S.A.». ’ I

2. A sede social é em Luanda, Maianga, Rua 28 de NW

n.°44. |
3. Por deliberação do Conselho de AdminisWM 

sociedade pode criar e manter em qualquer Pont°doteJj 

rio nacional, ou fora dele, agências, delegações
outra forma de representação, bem como, com a‘autor^ 

da Assembleia Geral, deslocar a sua sede dentro da111 j 
ou para outra província. I

. ARTIGO 2.° j
(Duração)

A duração da sociedade é por tempo indetermina 

o seu início na data da sua constituição.

• ARTIGO 3.° '■ .

(Objecto)
A sociedade tem por objecto social Q eX yfefJ' 

Çs os serviços conexos com a actividade 
Prestação de serviço na área de contratação e ce 

ao e-obra qualificada a terceiros. n ó^°
admi’ A Sociedade pode, por deliberação do se y 
dade?StraÇã°’ adclu‘rir e alienar participaÇõeS 
Xr nC°m °bjeCt° Social diferente do descrito 

sociedades^ S°C,edadeS.reguladaS P°r 1imitada^ 

responsabilidade limitada ou 1

28.de
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como associar-se a outras pessoas jurídicas para, nomeada
mente, formar agrupamentos complementares de empresas, 
agrupamentos estrangeiros de interesse económico, novas 
sociedades, consórcios, associações em participação e, bem 
assim, constituir ou participar em quaisquer outras formas 
de associação, temporária ou permanente, entre sociedades * 
e ou entidades de direito público ou privado.

ARTIGO 4.°
(Capital social)

1. O capital social integralmente subscrito em 
dinheiro é de Kz: 2.000.000,00 (dois milhões de kwan
zas), representado por duas mil acções, com o valor 
nominal de Kz: 1.000,00 (mil kwanzas) cada e integral
mente realizado.

2. Em qualquer aumento de capital,’terão preferência na 

subscrição de novas acções os titulares de acções de emis
sões anteriores, na proporção das que ao tempo possuírem 
e desde que não se encontrem em mora na sua realização.

3. O capital realizado encontra-se depositado em insti
tuição de crédito autorizada, em conta aberta em nome da 
sociedade, podendo ser levantado pelos administradores, 
antes do registo definitivo da sociedade, para pagamento das 
despesas de constituição, de instalação e de início de acti
vidade.

ARTIGO 5.°
(Representação do capital)

1.0 capital social é representado por 2.000 (duas mil) 

acções ao portador, com o valor nominal de Kz: 1.000,00 

(mil kwanzas) cada uma.
2. As acções poderão ser incorporadas em títulos repre

sentativos de. 10, 100 e 1.000 (m i 1) acções.

ARTIGO 6.° 
. (Obrigações)

Por deliberação do Conselho de Administração e obser

vados os demais condicionantes legais, a sociedade poderá 

emitir obrigações, nos termos e condições que forem delibe

rados em Assembleia Geral.

ARTIGO 7.°
(Acções e obrigações próprias)

Nos termos e dentro dos limites impostos por lei, a socie

dade poderá adquirir e deter acções e obrigações próprias, 

bem como realizar com elas todas as operações que consi

dere convenientes para os interesses sociais.

• ‘ . ARTIGO 8.°
• (Órgãos c corpos sociais)

São órgãos sociais:

a) A Assembleia Geral;

b) O Conselho de Administração; x

c) O Conselho Fiscal.

. ARTIGO 9.°
(Assembleia Geral) <

A Assembleia Geral representa a universalidade dos 

accionistas e é composta por todos os accionistas.

ARTIGO I0.°
(Convocação e funcionamento da Assembleia Geral)

1. A Assembleia Geral deve ser convocada sempre que 
a lei detennine ou o requerer o Conselho de Administração, 
o Conselho Fiscal ou um ou mais accionistas que possuam 
acções correspondentes a, pelo menos, cinco por cento do 
capital social.

2. A convocação da Assembleia Geral será feita pelo 
presidente da respectiva Mesa ou por quem o substitua, no 
prazo e pelos meios estabelecidos na lei/

3. A Assembleia Geral considerar-se-á regularmente
constituída e poderá deliberar validamente, em primeira 
convocação, quando estiverem presentes ou representados 
accionistas titulares de cinquenta por cento do capital e em 
segunda convocação qualquer que seja o número dos accio
nistas presentes ou representados, salvo disposições legais. 
em contrário. *

4. A Assembleia Geral poderá ainda funcionar, indepen
dentemente de convocatória, quando estiverem presentes ou , 
devidamente representados todos os accionistas e deliberem 
por unanimidade constituir assembleia universal e aprovem 
por unanimidade a respectiva ordem trabalhos.

5. Os accionistas poderão fazer-se representar em
Assembleia Geral, nos termos legais. - *

ARTIGO 11.°
(Mesa da Assembleia Geral)

A Mesa da Assembleia Geral será composta por um pre
sidente e um secretário, eleitos por um período de 4 anos, 
podendo ser reeleitos.

ARTIGO 12?
(Deliberações da Assembleia Geral)

1. Às deliberações da Assembleia Geral serão tomadas 
por maioria dos votos dos accionistas presentes ou devi
damente representados, salvo disposição legal que exija 
maioria qualificada. .

2. A cada acção caberá um voto.

ARTIGO 13°
(Conselho de Administração)

1. O Conselho de Administração é composto por cinco 
membros, accionistas ou nao, os quais serão eleitos quadrie
nalmente, podendo ser reeleitos por uma ou mais vezes.

2. Os administradores ficam dispensados de prestar caução.
* 3. Os administradores terão ou não remunerações, cón- 

-forme for deliberado pela Assembleia Geral, as quais 
poderão ser certas ou consistir parcialmente numa percen
tagem dos lucros do exercício, ficando desde já definida a 
percentagem global de 1%.

4. Ao Conselho de -Administração compete exclusiva
mente a representação e gestão dos negócios sociais.

ARTIGO 14.° -
(Formas de obrigar a sociedade) ■„

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

Administração; ou

b) Pela assinatura conjunta de dois Administradores; ou

c) Pela assinatura dos mandatários constituídos no

âmbito e nos termos do correspondente man

dato.
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10098 Limitada» registada sob o n.° 2.636/15, qUe Se 

disposto nó documento em anexo. • %

Está conforme.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda,, 

do Guiché Único da Empresa, em Luanda, aos 22 de 
2QI5.—O ajudante, ilegível.

ARTIGO 15’ 
(Fiscalizaçílo da sociedade)

1. As actividades da sociedade 's®”0^ab^ efecti- 

um Conselho Fiscal, composto por ^Assembleia 

vos, e dois membros suplentes, nomea preS!dente do.
' Geral por per»*» 4 .»« »•»«“- de

Conselho Fiscal será nomeado pela Assem 

entre os três membros efectivos. membro
2. Pelo menos um dos membros efectn-oS ; o memb 

. suplente devem ter a qualidade de perito conlab.hsta ou co
, tabilista com inscrição em vigor no Ministério das Fmanç  ̂

. 3 A qualidade dos membros, os poderes do Consein 
Fiscal e a forma como este desempenha as suas funções 
serão regulados pelas disposições legais relativas,à 

z^ção das sociedades anónimas.'
4 Por deliberação da Assembleià Geral e nos limites , n r ■ m . r

permitidos pela lei, o exercício da actividade de fiscalização ‘ Bairro São Paulo, Rua Garcia Neto, Casa n. 138, 

da sociedade poderá ainda ser confiada a um fiscal-único, o 

qual será uma sociedade dé contabilistas ou de peritos con

tabilistas.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE I 

. ATELIER DOCES MIMOS (SU), LIMITAR I

ARTIGO l.° I
(Denominação c sede) |

A sociedade adopta a denominação de «Atelier jkl 
Mimos (SU), Limitada», com sede social na Provai 

Luanda, Município de Luanda, Distrito Urbano do Sambi^

ARTIGO 16.®
(Reuniões c deliberações do Conselho Fiscal)

1.0 Conselho Fiscal reunirá, ordinariamente, pelo 

menos trimestralmente e, extraordinariamente, sempre que 
tal seja solicitado por qualquer dos seus membros ou admi

nistrador ou por decisão da Assembleia GeraL
2 Cada membro terá direito a um voto. As deliberações 

serão tomadas por maioria simples dos votos expressos, 
tendo o Presidente, em caso de empate, voto de qualidade.

3. Se um membro do Conselho Fiscal estiver impedido 
de comparecer a uma reunião poderá, mediante carta diri
gida ao Presidente do Conselho Fiscal, fazer-se representar 
nessa reunião por outro membro do Conselho Fiscal.

artigo I7.6 .
(Dissolução e liquidação) *"

transferi-la livremente paraK qualquer outro local do 

nacional, bem como abrir filiais, sucursais, agências»ou01^ 

' formas de representação dentro e fora do País. | 
ARTIGO 2.° ' I

- ' (Duração) 8

A sua duração é por tempo indeterminado, contando^ 

início da sua actividade, para todos os efeitos legais,apro-j 

do respectivo registo. , |

. ARTIGO 3.°
(Objecto) |

A sociedade tem como objecto social, prestação de sem-* i 
ços, comércio geral a grosso e a retalho, hotelaria e turi® ■ 
indústria, importação e exportação, podendo ainda dediff ; 

-se a qualquer outro ramo do comércio ou indústria 

as sócias acordem e seja permitido por lei.
ARTIGO 4.° |

(Capital)
• I. A sociedade dissolve-se nos casos e termos legais. 0 capita! social é de Kz: 100.000,00 (cem nuH'^

2. A liquidação da sociedade reger-se-á pelas disposições integralmente realizado em dinheiro, representado^ 

da lei.e pelas deliberações da Assembleia Geral. ™a(l) quota no valor nominal de Kz: 100.000,00(«J

05-4462-L02) kwanzas), pertencente à sócia-única Abiúd Malua '

~ . Morais Nunes. t

Atelier Doces Mimos (SU), Limitada ■ ARTIGO 5.° h

r» L i . (Cessão dc quotas) ’ . j
da Conservatória do RegistocZ^aMe^ÍT^11'^ Acessãoda implica a saída do sóc'° ce^" |

do Guiché Único da Empresa. ’ ' Secção ans ormaÇão da mesma em sociedade piuripess |

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição anre 
sentada sob o n.° 28 do livro-diário de 22 de Maio do corrente a ~

ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória gerencia é administração
Certifico que Abiúd Malua Ginga Morais Nunes ca«a e COntratos- em juí:

com Pedro Ivo da Rocha Nunes, natural da Ingombota re * Vamente> incumbem à sócir ' 
dente habitualmente em Luanda, no Município de 1 > ’ T 

no Distrito Urbano do Sambizanga, Bairro São Paulo p "’ 

da Ambaca, Casa n.° 230, constituiu uma sociedad ’• 
soai por quotas denominada «Atelier Doces Mimo^X 

tes.

;ão da mesma em

ARTIGO 6.° . |

(Gerencia)
jão da sociedade,

. juízo e fora dela, aCt,^sSin/^ 
------ sócia-única, bastando a sua | 

P a obrigar validamente a sociedade.
. • Fica vedado à gerente obrigar a sociedade e 

com a>°S estran'10s aos negócios sociais da soe e||i^; 
. ° etras de favor, fiança, abonações ou açtos 1



Hl SÉRIE — N.° 120 —DE 24 DE JUNHO DE 2015 10099

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

ARTIGO 7.°
(Decisões) -

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

ARTIGO 8.°
(Dissolução)

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedi
mento do sócia-única, continuando a sua existência com o 
sobrevivo e herdeiros ou representantes da sócia falecida ou 
interdita, devendo estes nomear um que a todos represente, 
enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 9.°
(Liquidação)

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

- . ' ARTIGO 10.°
(Balanços)

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

ARTIGO 11.°
(Omisso)

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

Fevereiro. .
(15-8377-L02)

Sindicato dos Trabalhadores dos Serviços de Portaria, 
Vigilância, Limpeza, Domésticos, Profissões Similares 

e Actividades Diversas da Província de Benguela

Certifico que, por escritura de 25 de Junho de 2014, 
lavrada com início de folhas 10 do livro de notas para escri

turas diversas n.° 1-A, deste Cartório, perante João Victor 
Chimbele, Pós-Graduado em Ciências Jurídicas, Notário em 

pleno exercício de funções, foi entre:
Primeiro: — José Gouveia, solteiro; maior, natural do 

Balombo, Província de Benguela, residente habitualmente 

em Benguela, no Bairro do Cassoco, Casa n.° 295;
Segundo: — Martinho Jamba, solteiro maior, natural da 

Caála, Província do Huarnbo*, residente habitualmente no 

Lobito, no Bairro da Caponte, c/s;
Terceiro: — Abrão Laurindo Armando Kawaba, sol

teiro maior, natural do Namibe, residente habitualmente em 

Benguela, no Bairro Nossa Senhora da Graça;
Quarto: — Domingos Manuel, solteiro maior, natural de 

Seles, Província do Kwanza-Sul, residente habitualmente na 

Catumbela, no Bairro Alto Niva, c/s;

Quinto: — Moséis António, solteiro maior, natural do 

Lobito, Província de Benguela, residente habitualmente no 
Lobito, no Bairro 27 de Março, c/n, Zona Q;

Sexto: — Leomardo Marcolino, solteiro, maior, natural 

do Cubai, Província de Benguela, residente habitualmente 

em Benguela, no Bairro da Caponte, c/s;
Sétimo: — Teresa Madalena Pereira, solteira, maior, 

natural de Benguela, onde reside habitualmente no Bairro 

do Cassoco, c/s; •
Oitavo: — Maria Júlia Ferreira .Mário, solteira maior, 

natural de Benguela, onde reside habitualmente no Bairro 
28 dè Maio, c/s, Zona A;

Nono: — Romeu Francisco Mande, solteiro, maior, 
natural da Ganda, Província de Benguela, onde reside habi

tualmente no Bairro Dokota, Zona A, c/s;
Décimo: — Feliz Kandjevalele Marcelino, solteiro, 

maior, natural da Ganda, Província de Benguela, residente 
habitualmente no Lobito, Bairro São João, c/s; Constituída 

uma Associação entre sí que se regerá pelas cláusulas e con

dições constantes dos artigos seguintes:

CAPÍTULO I 
Disposições Gerais

: ARTIGO l.°
(Definição, âmbito e sede)

.1. O «Sindicato dos Trabalhadores dos Serviços de 

Portaria, Vigilância, Limpeza, Domésticos, Profissões 

Similares e Actividades Diversas da Província de Benguela» 

é uma organização sindical de âmbito provincial, abrevia

damente «STAD», constituído pelos trabalhadores que 

exercem a sua actividade nos sectores de prestação de ser

viços:
a) De portaria, manutenção e reparação de prédios

urbanos;

b) De empresas de vigilância, segurança e prevenção

• privada;

c) Doméstico ao serviço de outrem;

d) Estabelecimento de ensino particular (colégio);

e) Em casas de lavandaria a seco;

j9 Em jardinagem e podagem de árvores;

g) Os trabalhadores que tenham as profissões de con-

tinos, recepcionistas, telefonista, rondistas e 

estafetas, porteiros, guardas e cobradores de ser- 

. viçoextemo;

h) E todos aqueles que tenham profissões indiferen

ciadas ou semi-qualificadas e aqueles trabalha

dores que no Estado de Direito e Democrático 

aceitem o presente estatuto aderindo ao sindi

cato através da inscrição/filiação.

2.0 Sindicato tem a sua sede no Largo 1de Maio, no 

Edifício da União dos Sindicatos de Benguela. •
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ARTIGO 2.°.
(Natureza)

1.0 Sindicato dos trabalhadores dos SerVJÇ°S^jares e 

Vigilância, Limpeza, Domésticos, Profissões 
Actividades Diversas da Província de Bengue a 
nização sindical autónoma que representa os im 
trabalhadores filiados nele independentemente a 
ção política, crença religiosa e origem étnica em e 
reforço das conquistas já alcançada e pela melhon 

tante das condições de vida e de trabalho. .
2.0 Sindicato é independente e autónomo em relação ão 

Estado, aos patronatos, aos partidos políticos e as confissões 

religiosas. ;
- ARTIGO 3.°

(Sindicalismo democrático) '

. 0 Sindicato rege-se pelos princípios do sindicalismo
democrático baseado na eleição periódica e por escrutínio 

directo, aberto ou secreto dos seus órgãos estatutários e na 
participação activa e prioritária dos filiados em todos os 

domínios da actividade sindical. «

ARTIGO 4.°
(Relações com outras organizações)

1. O Sindicato poderá estabelecer relações ou filiar-se 
em .organizações sindicais nacionais ou estrangeiras.

2. A filiação em organizações nacionais ou estrangeiras 
depende da deliberação favorável da Assembleia Geral, con
ferência ou do Conselho Provincial e do Sindicato.

. CAPÍTULO íl

Dos Princípios Fundamentais, Objêctivos e Atribuições
ARTIGO5.0 . ’ . . '
(Princípios) ,

O sindicato orienta a sua acção com base nos princípios 
da legalidade, liberdade, unidade, democracia, solidarie
dade e representatividade proporcional na luta pelo respeito- 
dos direitos fundamentais do homem consubstanciado na 
Delegação Universal dos Direitos do Homern em harmonia 
com as leis vigentes na República de Angola.

■ ARTIGO 6.° ■.
(Objêctivos)

• A defesa dos legítimos interesses dos trabalhadores e

de todos os trabalhadores e de todOs I 

das estruturas, filiarem-se voluntari^M 

regerem-se de um estatuto próprio;
4) Reger-se pelos princípios da democraCia • P 

’ baseada na eleição periódica dos seUs 

todos níveis na base da participaç£0 a 
filiados e trabalhadores que o congreg^^

e) Tornar efectivo o direito ao trabalho e a Su’ H 
escolha sem qualquer descrim inação^ 

como o direito de um salário justo; ’

j) Promover a integração social dos trabalhador ’• 
ramo, lutando pela segurança no empreg^d 

formação profissional, por condições hum * b 

: ; • dé higiene e de segurança nos locais detraba]^ 

’ / e pelo direito social dos jovens, dos reforma^
e da mãe trabalhadora; í,

g) Promover a formação cultural profissional epo^! 

tica sindical dos trabalhadores e dos quadrossijí 

dicais a todos os níveis do ramo;

h) Lutar pela promoção de construção de infra-esto;!

turas de carácter social para beneficio dos trato / 

lhadores; ' p
; i) Defender e concretizar a I i vre negociação colectivL!

. como processo contínuo de participação na justa j 

distribuição de riqueza e das relações sociais:; 

económicas; . '
j) O Sindicato lutará ao lado de todas as organiza-^ 

. . ções representativas dé trabalhadores nacionais y 

/ . e estrangeiras, pela sua completa emancipação y 
z e pela eliminação de todas as formas de injus-y 

. tiças no mundo do trabalho na sociedade, con^ 
* ' tribuindo por um movimento sindical forte 

independente; . p
O Sindicato para realização dos seus objecto 

’ sociais e estatutários, poderá estabelecer reb; 

ções ou filiar-se em outras organizações sm 

.. cais nacionais e internacionais.

\ ■■ ‘ ARTIGO 7.°
(Atribuições) 

dos princípios da democracia sindical, são os imperativos . São atribu>Ções do Sindicato as seguintes: 
fundamentais da linha de acção sindical dq Sindicato, cujo ' ’Defesa e promoção dos direitos e interesses dostra 

objectossão; •. ’ 'hadores filiados no Sindicato. ■ ,,

a) Mobilizar e organizar todos os trabalhadores na Z Coorc|enar e dinamizar as actividades dos 
Sindicato. *

% lliT
3- Assumir a representação dos interesses dos tr31*1 

dores sempre que forsolicitado.

• doptar medidas conducentes a permanente v 
Çao do sindicato. '
J’ Garantir a intervenção dos trabalhadores ( 

fi^°r8an,ZaÇÕeS rePresentativas na elaboração, exe 
r Z^° de planos e medidas que os afectam, 

comum subsidiar ou apoiar serviços de 
comum-aos filiados.

luta do alcance de objêctivos comuns, a consa

gração da melhoria das suas condições sociais 
• da vida e de trabalho;

b) Defender a unidade orgânica do movimento sindi

cal angolano como o mais sagrado propósito de 

luta para emancipação dos seus filiados;

• c) Pugnar pelo princípio de independência e liberdade 

sindical como órgão autónomo reconhecido em 

diplomas jurídicos legais que garanfe o direito
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CAPÍTULO 111 '

SECÇÃO II
Dos Filados e Filiação Sindical

ARTIGO 8.°

1. Podem filiar-se no Sindicato, todos os trabalhadores 
definidos no artigo 1.° e outros, desde que aceitem os pre- . 
ceitos estabelecidos no presente estatuto tendo em conta e 
estado de direito ou a liberdade sindical.

2. A formulação de pedido de filiação é dirigida ao 
Secretariado Executivo de uma ficha de inscrição filiado 
legalmente assinada pelo interessado e acompanhado de 
suas fotografias tipo passe.

ARTIGO 9/
(Consequência do pedido dc filiação).

1. O pedido de filiação implica para o trabalhador a acei

tação dós princípios estabelecidos pelos estatutos.

2. O trabalhador ao filiar-se assume a qualidade de 

membro do Sindicato com todos os direitos e deveres esta

belecidos no presente estatuto.

3. O Secretariado Executivo do Sindicato no prazo 

máximo de (30) trinta dias definirá ou não os pedidos de 

filiação informando aos interessados em caso de recusa, os ‘ 

motivos que fundamentaram a deliberação.

ARTIGO 10.°
(Perda da qualidade dc filiação)

1. A filiação pode cessar com: . ,

a) O período de suspensão de relação jurídico-labo

ral;
b) A incapacidade total e definitiva do trabalhador;

c) O período ou idade de reforma;

d) O período que imediatamente se segue a cessação

da relação jurídico-laboral.
2. A manutenção da qualidade de filiado e nas situa

ções enumeradas no número, anterior obriga o filiado ao 
cumprimento dos deveres estabelecidos salvo nos casos de 

impossibilidade comprovada.

, - ARTIGO 11.°
(Recusa da filiação)

1 .‘Constituirão motivos de recusa do pedido de filiação.

a) Estando o trabalhador filiado noutro sindicato;
b) Estando filiado em qualquer organização cujos

princípios e práticas sejam incompatíveis com 

as do Sindicato. ■ ,

ARTIGO 12.°
(Cessação de filiação)

1-A filiação cessa quando: ; •

a) O pedido voluntária; .
b) Tendo sido punido com a pena de expulsão resul

tante do incumprimento dos seus deveres de 

filiados;

c) Por ter cessado a relação jurídico-laboral e o tra
balhador não terá estabelecido novo vínculo no 

prazo de I (um) ano;
d) Deixe de pagar as suas quotas por motivos injustifi

cados, por um período superior a (3) três meses;
e) Por morte do filiado e por condenação por factos 

que lhe sejam imputados;
j) Com encerramento definitivo da Empresa.

ARTIGO 13.°
(Direitos dos Filiados)

1 . Todos os filiados tem direito de:
a) Eleger e ser eleito na Estrutura Sindical de Base e

da Direcção do Sindicato;
b) Desfrutar de todos os benefícios que outorga a con

dição de membro filiado do Sindicato;
ç) Participar em todas as actividades programadas 

•pelo Sindicato segundo os princípios, normais e 

regulamentos do mesmo;
d) Beneficiar de todos os serviços organizados pelo

sindicato na defesa dos seus interesses;'

e) Ser informado periodicamente de toda a actividade

. ' do Sindicato através da Comissão Sindical;

f) Ser representado e defendido nos seus direitos ,

perante os Organismos do Govemo das Empre

gas Estatais, mistas ou privadas em toda recla

mação justa relativa ao seu trabalho;

g) Participar com voz voto na assembleia convocadas

pela Comissão Sindical da sua empresa ou cen- 

, tro de trabalho, assistir e ser eleito como repre

sentante deste a todas actividades sindicais.

h) Requerer em primeira instância o apoio da comis

são sindical e posteriormente do sindicato' para 

resolução do conflito em que se encontre envol

vido;

i) Participar em todos os cursos, seminário ou acti

vidade de superação educacional e técnica que 

o sindicato possa proporcionar-lhe, assim como 

em actividades culturais, desportivas e recreati

vas que este organizada;

j) Exigir o cumprimento do estabelecido no presente

estatuto e demais documentos que regem a vida 

interna do Sindicato.

ARTIGO 14.°
(Deveres dos filiados)

1. Todos os membros filiados têm o direito de:

a) Acatar e cumprir com o programa, estatuto e regu

lamentos do Sindicato e assistir as assembleias 

pela Comissão Sindical da sua empresa ou cen

tro de trabalho e as reuniões de direcção do sin

dicato, para os quais tenha sido eleito;
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c) Pela preservação do meio ambiente através de um
vínculo laborai estabelecido por contrato de tra
balho e regulado pela Lei Geral do Trabalho e 
Legislação Especifica;

d) Estabelecer acordos colectivos de trabalhos e
outros instrumentos legais vigentes no-País;

e) Filiar maior número de trabalhadores;
.. J) Negociar e propor soluções aos problemas do tra

balho junto da entidade empregadora;
g) Recepcionar ofícios, directivas e outros instrumen

tos a partir do sindicatos, aplicar as instruções ‘ 
concebidas; ' '

h) Denunciar as injustiças laborais, perseguições,
impedimentos da actividade sindical nós respec- 

, tivos locais de trabalhos/ centro de trabalho pug- 
nar pela constituição e da lei.

ARTIGO 19.° ‘ 
(Órgão dos Sindicato) .

São órgãos do Sindicato:

ARTIGO 21. ° •
(Competência da Assembleia Geral ou Conferência Provincial)

São competências da Assembleia Geral ou Conferência. 
Provincial: . * '

1. Aprova o regulamento interno da Conferência;
2. Apreciar, dissentir e aprovar o relatório do Conselho 

Provincial;
3. Emendar, alterar e aprovar os estatutos, programa de 

acção, a estrutura e o regulamento dós órgãos do Sindicato.
4. Aprovar o regulamento eleitoral.. •
5. Definir as linhas gerais da política sindical que o 

Sindicato deve seguir durante mandato.
6. Fixar as quotizações para os filiados do Sindicato.
7. Deliberar sobre a eventual integração fusão com outra 

associação sobre a filiação na federação ou directamente na 
Confederação Sindical bem como a sua dissolução e a liqui
dação dos seus bens patrimoniais.

■ . ARTIGO 22.°
(Do Conselho Provincial do Sindicato)

a) A Assembleia Geral ou Conferência Provincial do
Sindicato;

b) Conselho Provincial e do Sindicato;
c) Secretário Geral;
d) Secretariado Executivo;
e) Conselho Fiscal, Controlo e Disciplina; *'
J) Comité da Mulher Sindicalizada. . .

ARTIGO 20.° '
(Do funcionamento dos órgãos)

1. A Assembleia Geral ou Conferência Provincial é o 
órgão supremo deliberativo do sindicato, ao qual respondem 
outros órgãos do sindicato, reúne de quatro em quatro anos 
e extraordinariamente por iniciativa do Conselho Provincial 
do Sindicato ou pedido de pelo menos 2/3 dos seus mem
bros, a sua convocação é feita com 8 dias de antecedência, 
por uma convocatória escrita, aviso aos filiados através de 
jornais, rádio, etc, sem a qual não poderá funcionar valida
mente e achar-se-á ilegalmente constituída desde que não 
estejam presentes a hora marcada, a maioria dos filiados 
com direito ao voto. E será presidida por uma presidência 

deita para o efeito no início dos trabalhos.
2. A Conferência indicará a ordem de trabalho, data, hora 

bem como o local a sua realização.
3. A convocação extraordinária da Assembleia Geral ou 

Conferência terá de ser feita no prazo mínimo possível de 
22 horas de antecedência, devendo por motivos justificado 

urgente fazer-se fax ou telegrama.
4. Quando por falta de fórum, a assembleia não deve 

reunir a hora marcada, funcionará meia hora depois com 

Qualquer número de filiados.
5. As deliberações da assembleia plenária ou conferên

cia serão sempre tomadas por maioria absoluta de votos dos 

Aliados e presentes.
6- Da reunião assembleia, plenária ou conferência, 

•avrar-se-á uma acta. , \

1. O Conselho Provincial é o órgão deliberativo do 
Sindicato nos intervalos entre duas conferências e o man
dato é de 4 (quatro) anos.

2. A compogição do Conselho Provincial e o número dos 
seus membros são determinados pela conferência, mediante 
proposta do Conselho Provincial cessante.

3. São membros do Conselho Provincial do Sindicato:
a) Os dirigentes províncias, municipais das estruturas 

de base do Sindicato, trabalhadores ligados às \
empresas do ramo filiadas no sindicato.

- ’ ' ARTIGO 23.°
(Competências do Conselho Provincial)

1. Eleger o Secretariado dó Sindicato sob proposta do 

. secretário geral.

2. Aprovar o relatório do Secretariado Executivo, os pla

nos de trabalho para o semestre.

3. Apreciar e aprovar o relatório do Executivo.

. 4. Discutir e aprovar as propostas do Secretariado 

Executivo.

5. Eleger, o Conselho Fiscal, controlo e disciplina.

6. Admitir e demitir dirigentes sindicais.

7. Ratificar as decisões dos órgãos estatutários.

8. Ratificar as sanções aplicadas pela Comissão de 

Disciplina sob proposta do Secretariado Executivo a decidir 

sobre os recursos interpostos. •

9. Decidir sobre as greves no ramo e definir o âmbito de 

interesse a prosseguir através delas.

ARTIGO 24.° -
(Reuniões do Conselho Provincial)

O Conselho Provincial do Sindicato reúne-se ordina
riamente de seis em seis meses, sob convocação do seu 
Secretário Geral e Extraordinariamente sempre que for 
necessário ou a pedido de 2/3 dos seus membros.
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5. A revogação deverá ser decidida pOr' f 
ritária da assembleia, conferência ou conseX^J 

que procedeu a eleição e nos intervalos das ° M 
Secretariado Executivo do nível que à diz» ^Xil

na<l
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b) Cumprir e fazer cumprir as deliberações do órg 

\ ‘ quando tomadas pelo óigão de Direcção,
.. cj Desempenhar os cargos de responsabilidade para o

qual tenha sido eleito; prévia autorização do órgão superior (para c
■ d) Pagar pontualmente a sua quota sindical e cumprir, cas0 ern qUe (era <je réquerer-se a ratificaçai 

com as resoluções tomadas pelo óigão de direc-

. ção do Sindicato; ■ /
e) Divulgar, defender e fortalecer os princípios da

. democracia sindical,, fundamentalmente pór

meio de acções;
. j) Observara disciplina laborai combatendo qualquer 

violação a mesma e manter boas relações huma- 

nas e uma conduta social adequada; ,
. - g) Esforçar-se na elevação constante do seu nível

_ educacional, cultural e técnico profissional;
b) Informar em tempo oportuno à Direcção do Sin-«.

. . dicato, sobre os processos de conflitos laborais,
, J - ‘ desemprego e segurança social.

. CAPÍTULOIV , •'
. , Organização do Sindicato

* ARTIGO I5.°
TO Sindicato organiza-se da base ao topo e os seus - 

órgãos de Direcção são eleitos por maioria de voto secreto 
e direito. ....

' . „2' ° Sindicat0 resolve todas questões relativas ao tra- 
balho e aos trabalhadores, de acordo com 05 estatutos e as 
decisões saídas no fórum correspondente

• n-n i As,deCÍSÔeS saídas deste fórum sã0 ad°ptas por maio
ria de votos, com a obrigatoriedade para todos .

°~ °r8anismos inferiores do Sindicato obedecem as 
* s‘Z” °™n,,çõ" *• **•de “Wl»

5. De acordo a situação geográfica da província e àimndn 
as condiçoes permitirem, com base numa ? d 
adoptar pelo Conselho Provincial do Sindicato & 
enar organismos intermédios deste ao nívlí P d Se 
comunal. ° n,Vel munic'Pal e>

ARTIGO 16.» ..
I • Todos os órgãos de Direcção do Sindicam h ' 

0 delegado são eleitos em assembleia e confeí? •COmO 
voto secreto e directo exceptuando-se deste úhÍ P°r 

delegados eleitos em Assembleias Gerais de T h ÍX °S 
- quaiSK procederá VMo abmo medianK 

menío* o.d. cand|too ,|t q||£ “s“™ «nheei-

1 Serão eleitos os candidatos que reco^COnSCÍente- 
metade dos votos dos participantes - - h mais de 

delegados a conferência.

4. O mandato dos membros dos ór»3n. 
do Sindicato é revogável quer por violação °rganism°s 
e deveres que este estatuto prevê ouer 2 pnncíP'os 
factos que justifiquem a revogação, POrqUaiSquer ^tros

ou conferência seguinte.
6. À vacatura de lugares dos 

de Direcção poderá completar-se com osnq^M 
em eleição levada dentro do próprio órgão S| 

. encontre outro dentro do órgão, poder-se-á faz^0 M 
outro sob proposta do Secretariado Executivo^M 
em conselho da instância correspondente. e Wá 
• 7. Quando durante o mandato as vacaturas ult 1 

metade do número total dos membros do órgão 

proceder-se-á novas eleições de todo órsão ó» e°'M 
ou conferência. . ' . . S°eniW

x CAPÍTULO V I

. "• 'ARTIGO 17.°
• (Estrutura do Sindicato)

I.Ó sindicato estrutura-se em:

a) Comissões SindicaisX
b) Delegações Sindicais; |

c) Representantes Municipais;- I
d) Núcleo da mulher sindicalizada; I

,e) Representantes comunais. I
Q. 2. Ao nível das empresas ou centros de trabalho! 

Sindicato estrutura em comissões sindicais e delegadoss&f 
içais a quem compete à Direcção e organização de loà| 

actividades sindicais e constituem,o elemento fundametób 
do Sindicato. . • • í

3. As Comissões Sindicais de empresas cumprem«I

mandato de (2) dois anos, i
4. As Direcções Executivas das Comissões Sindi$| 

integram um primeiro secretário e um número de meiw 
e eitos pela respectiva organização de base de acordo conu|

mensão da empresa nos termos do regulamento eTirf 

namento das Comissões Sindicais. I
fnn ~ S d^êados sindicais nas empresas têm a 
*un^a^flue a Comissão Sindical, 
de hn nUCle° da muIher sindicalizada é uma organirfj 

defeçAdaUXI^ar daS corn,ssões sindicais no que respelí3 
e*sa dos interesses da mulher trabalhadora na emp^ 

intermérT refresentantes Municipais são umas estfl1| 
çS^as d0 Sindicato que tem como tarefa a coo-H 

a actividade do sindicato no respectivo

artigo 18.» 
( arefas das organizações de base) 

balhadnrz. ae base como representantes01'
™ - ^semhleia ou fa li 'X° ” ">s "™Presas o„ Centros de Tnrb.^"* 

mo o sindtoaro e têm as seguintes tarefas:

^,r Os traba|hadores em torno do seu 

': bl p Uta pel° Direito ao Trabalho forma e inva 

°P°r salários compatíveis de acordo c0”1 
Piexidade do trabalho equilibrando coo10 

devida;-

organizações de base como representantes 

nas empresas ou Centros de Trabalhos
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ARTIGO 33.° • .
(Reuniões)

O Conselho Fiscal, Controlo e Disciplina reúne-se ordi
nariamente sob a convocação do seu presidente, de seis

- ern seis meses e extraordinariamente por convocação do 
Conselho Provincial, Secretariado Executivo do Sindicato 
ou 2/3 dos seus membros.

ARTIGO 34°

|. A duração do mandato dos órgãos do Sindicato a todos 
os níveis é de 5 (cinco) anos.

2. O mandato dos membros das Organizações Sindicais 
\ ao nível das empresas é de dois anos, revogáveis a todo o

• momento por motivos que leses os estatutos Ou outros fáctos 
que justifiquem a revogação.

3. A renovação deverá ser deliberada por maioria dos 
membros da Assembleia Geral da instância que procedeu a 
eleição.

SECÇÃO vi •
0o Comité da Mulher Sindicalizada

ARTIGO 35.°
(Definição, composição e subordinação)

1. O Comité Provincial da Mulher Sindicalizada é uma 
estrutura especializada do sindicato, que tem como objectivo 
a promoção da igualdade de oportunidade e de tratamento 
entre mulheres e homens, designadamente no acesso ao 
emprego e no trabalho, bem como o incremento da partici
pação das mulheres no trabalho associativo a todos os níveis.

2. O Comité .Provincial da Mulher Sindicalizada será 
composta por, membros representantes das comissões sin
dicais.

3. O Comité Provincial da Mulher Sindicalizada elege 
dentre os seus membros um comité executivo de cinco 
membros composto por, presidente, vice-presidente, secre- 
tária permanente e duas vogais.

4. O mandato do Comité da Mulher Sindicalizada é de 4 
(quatro) anos.

5. O Comité da Mulher Sindicalizada rege-se pelo esta
tuto do sindicato, pela deliberação do Conselho Provincial.

6. O Secretariado Executivo no exercício das suas 
funções subordinasse ao Secretário-Geral e coordena as 
suas actividades com as áreas específicas do Secretariado 

Executivo.

ARTIGO 36.°
(Relações com outras entidades)

1-0 Sindicato no desempenho, das suas actividades 

sindicais estabelece estritas relações de cooperação com a 
Entidade do Estado e Privado do ramo, com organizações 

sociais e de massas e com outras associações.

' ARTIGO 37.°
(Dos fundos e bens)

1.0 sindicato possui contabilidade própria devendo 
. 0 Secretariado Executivo criar os livros adequados e jus

tificativos das receitas e despesas e o inventário dos bens 

Patrimoniais.

2. O orçamento anual e o relatório de contas do exercí
cio vindo do Sindicato, logo que aprovados pela Assembleia 
Geral, deverá ser divulgado pelo Secretariado Executivo 
entre as organizações de base, federação e ou confederação 
conforme a filiação.

ARTIGO 38 0
(Recursos financeiros)

l.Os recursos financeiros do sindicato provêm funda
mentalmente de quotização dos filiados.

2. Dos possíveis donativos e contribuições que porven
tura lhe sejam destinados.

3. De outras realizações para efeitos organizativos.
4. No entanto, serão recusados quaisquer subsídios ou

apoios financeiros feitas por entidades alheias, sempre que 
delas resultem o desígnio de subordinação ou por qualquer 
forma interferir no seu funcionamento. ?

ARTIGO 39.°
(Sobre as sanções)

1. Os associados que violem os estatutos ou que não 
pagam regularmente as suas quotas sem motivos justifica
dos ou também Um comportamento indigno, ficam sujeitos a 
sanções disciplinares.

2. As medidas disciplinares serão presididas de um pro
cesso disciplinar instaurado pelo Conselho Fiscal, controlo 
e disciplina, ouvindo-se o filiado em falta assim como as 
demais provas. .

3. As medidas disciplinares serão aplicadas de acordo 
com a gravidade da falta cometida e poderá constituir em:

a) Admoestação;
b) Admoestação registada;
c) Suspensão de três 'a seis meses;
d) Expulsão. • .

. 4. Da medida disciplinar aplicada caberá recuso a estru
tura imediatamente superior, aquela que aplicou a sançãç.

5. A pena de expulsão só poderá ser aplicada pela 
Conferência do Sindicato sob proposta do Conselho Fiscal.

ARTIGO 40?
(Dissolução e liquidação)

O sindicato pode auto dissolvef-se e decidir sobre o des
tino a dar aos bens, nos termos dos respectivos estatutos, não 
podendo, em caso algum, serem os bens distribuídos pelos 
filiados.

ARTIGO 41.°
(Alteração dos estatutos)

1. A alteração ou a aprovação do estatuto pode ser feita 
ou é feita sobre proposta do secretário geral/secretário exe
cutivo e levar a aprovação na Assembleia Geral/Conferencia 
ou na reunião do Conselho Geral do Sindicato.

. ARTIGO 42.°
(Quotizações)

1. Cada filiado pagará uma quota no valor definido 
de 1,5% sobre o seu salário base.

2. Pode existir outras garrias de quotização via negocil. 
Os valores das quotizações devem ser enviados no sindicato 

via Banco.
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vincial;

10104 2 Sob proposta do Secretário Gera| d 

0 conselho Provincial na sua primeira 
Secretariado Executivo e;composto por d
deriarão as áreas especializadas. . M

. ARTIGO 29.° . ■
> • (Competências) . ' g

orago, sendo 0 , secretariado Executivo eleito 00^ I

lho "recursos humanos; financeiros e patrimoniais TM 

:ão e assegurar as actividades quotidianas em e ' 

a) Executar as deliberações do Conselho pT í 
' h) preparar os relatórios consolidados da 

os orçamentos e relatórios de contas- g 
r.) Preparar e levar a aprovação dos ón«~.. I '

•' . . . . CAPÍTULO VI

- ARTIGO 25.“
(Do Secretário Geral do Sind-cato) _

• . 1.0 Secretário Geral do Sindicato é ^^^ecreto

■ da organização, que é eleito por sufr g1 „
pela conferência, da lista de candidaturas ao 

maisvotado. ■ •. rnnselho
2. O Secretário Geral-Adjunto E eleito p ;

Provincial e sob proposta do Secretário Gera o

: ARTIGO26®
(São competências do Secretário Geral) 

^Presidir as Conferências Províncias nos termos .do 

presente estatuto; p •
- ô/Convocar e presidir as reuniões do Conselho ro .

vincial; 
. c) Conferir posse aos órgãos estatutários eleitos pelo

1.0 Secretariado Executivo reúne-se mensalmej 
., extraordinariamente por deliberação tomada pormaj

Ção e assegurar as actividades quotidianas em

c) Preparar e levar a aprovação dos. órgãos Co 

tes os projectos, programas de acção e Os H 

tivos orçamentos. , .

. ARTIGO 30.° ■ |
(Reuniões) |

Conselho Provincial; ,
d) Convocar e presidir as reuniões do Secretariado

Executivo; . . • . r_. ...»
. ... • e) Responder pela gestão financeira e funcional em simp|es de voto dos seus membros. g

primeira instância antes dos órgãós deliberativos 2. 0 Secretariado Executivo pode deliberar validanJ

1 ' • da organização; ‘ desde que esteja presente a maioria simples dos seus memhj j
J) Nomear e exonerar os funcionários da organização;

g) Emitir directivas e ordens de serviços;
h) Manter a ordem, respeitar ps estatutos e demais

. ", disposições;
i) Assinar as actas das sessões e todos os documentos 

expedidos em nome da assembleia; ’
j) Cumprir e fazer cumprir as disposições do Conse-

. * lho Provincial; <
k) Representar 0 Sindicato em todos os actos de maior

- importância a nível da Província e da Nação; cumprimento dos princípios estatutários. |
l) Propor ao Secretariado Executivo as tarefas de exe- 2- Sob proposta do Secretário-Geral dò Sindicatona^

cução imediata, exigências funcionais e opera- primeira reunião, 0 Conselho Provincial elege deen^jj 
tivas; seus membros 0 Presidente do Conselho Fiscal, Conrfn

m) Zelar pelo bom-nome do Sindicato; / . .Disciplina, I
/?> Exercer as demais tarefas que lhe sejam confiada '

• * pelos órgãos do Sindicato de acordo com 0 estatuto

Z ■ ' ARTIGO 27.°

/ - (Do Secretário Geral-Adjunto)
I. Ó Secretário Geral-Adjunto substitui o secretário-

-geral nas suas ausências e impedimentos.
: , . 2. Acumular o departamento de organização sindical

administração e finanças e outros. ’
, ' 3 Preparar e analisar os conteúdos de trabalho a serem

levados as reuniões do secretariado executivo
4. o*. . agenda de ,r.bfc . ser

SECÇÃO V il
Do Conselho Fiscal, do Controlo e Disciplina |

ARTIGO 3l.° I
(Definição c composição) g

LO Conselho Fiscal do Controlo e Disciplina é óáj 
provincial encarregue de fiscalizar as contas, os bensps| 

. moniais, atender aos recursos em matéria disciplinares^ 

membros das Comissões Sindicais, delegados sindicaisr|

ARTIGO 32.°
(Competências)

São competências do Conselho Fiscal, Contfol*| 

\ Disciplina: j • J'

a) Zelar pela aplicação .dos estatutos e reg g 

interno da organização; |
. . b) Fiscalizar as contas e bens P^tr*rnonia*S!voS^ 

^Emitir pareceres ao Secretariado Execdtí g
execução dos orçamentos e contas, 

Emitir pareceres sobre os relatórios de 
e as contas anuais apresentadas J 
riado Executivo antes das secçÕeS |

Provincial;
Instaurar processos disciplinares P° I

secretariado executivo do sindic3^^^ | 

3 ao secretário- Atender os recursos interpostos ao
vincial pelos membros e filiados | 

lei. ih

í secção iv
ARTIGO28.0

(Definições e competências)
1.0 secretariado executivo é um órgão de a, 

política sindical, apoio técnico administrativo - 
-geral do sindicato.

assistência



nI SÉRIE —N.° 120 —DE 24 DE JUNHO DE 2015

e florestal, tratamento de resíduo e lixo hospitalar, panifi- . 
cação e seus derivados, estudo de viabilidade económica, 
contabilidade geral, geladaria, snack-bar, pastelaria, indus
tria transformadora, educação e ensino, infantário, cultura, 
escola de condução, artesanato, lavandaria e jardinagem, 
moagem, arrendamento, venda de bens móveis e imóveis, 
gestão e promoção de eventos, consultoria, projecto de 
estrutura, concessionários de combustível e derivados de 
petróleo, venda de gás importação e exportação; podendo 
ainda dedicar-se a outros ramos de comércio indústria em 
que os sócios acordem, cujo exercício privado seja permi
tido por lei. /

ARTIGO4?'

O capital social é de Kz: UOOO.000,00 (um milhão de 

~kwanzas), integralmente realizado em dinheiro dividido 

e representado por cinco quotas da forma seguinte: uma 

• quota de valor nominal de Kz: 500.000,00 (quinhentos mil 

kwanzas), pertencente à sócia Santana Miguel Sebastião e 

4 (quatro) quotas de igual valor nominal de Kz: 125.000,00 

(cento e vinte e cinco mil kwanzas) cada uma, perten

cente aos sócios Cleonice Dialundama Miguel Kiabala, 

Cláudio Vangaziala Bassakwau Kiabala, Gelson Benvindo 

Bassakuau Miguel e Graça .Nadeige Dinvalukidi Kiabala, 

respectivamente.

ARTIGO 5.°

A cessão de quotas é livre, mas quando feita a estra

nhos fica dependente do consentimento da sociedade, à qual 

é sempre reservado o direito de preferência, deferido aos 

sócios se dele não quiser fazer uso.

ARTIGO 6.° •

A Assembleia Geral será convocada por simples carta 

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

dias de antecedência, quando a lei não prescreva outras for

malidades especiais de comunicação. Se qualquer dos sócios 

estiver ausente da sede social, a comunicação deverá ser 

feita com tempo dilatado para que possa comparecer.

a) O sócio ausente poderá ser representado pelo outro 

sócio com úma carta registada ou não, com 

direito a voto ou não, desde que, a aprovação . 

pela Assembleia o determine. Poderá também 

i ser autorizado a assinar qualquer documento 

com autorização da maioria.

ARTIGO 7.°

A gerência e á administração da sociedade em todos os- 

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

mente é composta por três pessoas, sendo Santana Miguel 

Sebastião, Cleonice Dialundama Miguel Kiabala e Cláudio 

Vangaziala Bassakuau Kiabala, nomeados gerentes, com 

dispensa de caução, bastando as assinaturas conjuntas, para 

°brigar validamente à sociedade: .
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a) Os sócios poderão delegar noutro sócio ou em pes- .
soa estranha à sociedade todos ou parte dos seus 

' poderes de gerência, conferindo para o efeito o 
respectivo mandato;

b) Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade em
actos e contratos estranhos aos negócios sociais, 
tais como letras de favor, fiança abonações ou 
actos semelhantes.

ARTIGO 8.°
Os lucros líquidos, depois de deduzidos a percentagem 

para fundos ou destinos especiais, criados èm Assembleia 
Geral, serão divididos pelos sócios na proporção das suas 
quotas, e em igual proporção serão suportadas as perdas se 
as houver. .

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

de qualquer dos sócios, continuando a sua existência com o 
sobrevivo e herdeiro 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 acordos 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 activo social 
licitado em globo com a obrigação do pagamento do passivo 
e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em igual
dades de condições. - '

ARTIGO II.°

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

ARTIGO 12.° .

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

ARTIGO 13.°

Os anos sociais serão òs civis e os balanços serão reali
zados em 30 de Março de cada ano.

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 da Comarca de Benguela no SIAC, 

aos 25 de Março de 2015. — O Notário-Adjunto, Albertino 
Morais Alberto António. ’ (15-8022-L10)

Mendes Mesquita & Companhia, Limitada

Certifico que, de folhas 87 a 90, do livro de notas para 
escrituras diversas n'.° A-3, deste Cartório Notarial/Loja dos 
Registos de Cabinda, a cargo de José Chiumbo, Notário, se 
acha lavrada a escritura com o seguinte teor:
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ARTIGO 43.°
• (Aplicação das receitas)

, |. As receitas,do sindicat0 Sera° ^Xnto das 

aplicadas nas realizações estatutárias e no PM

. despesas e encargos resultantes da sua ac tvt s;n(jicato 
vio dc fundos ou outros bens de sua pertenç , 
reserva-se ao direito de se constituir em parte c.vtl e 
justiça qualqúer membro independente da sua função e c

Edifício n.° 83; l.° andar, conforme procuração dalaíí 

de 28 de Novembro de 2014, devidamente reconhecida 
'. Notária de Queluz, Ana Maria Taborda, Cartório Privada^ 

aos 28 de Novembro de 2014, com a conta registada soM 
n.° 185, selado com selo branco, constituída uma sociedaày

, , tf 
•por quotas de responsabilidade limitada, que se regera |W 
cláusulas e condições dos artigos seguintes: |

ARTIGO l.° I
A sociedade adopta a denominação de «S.M.S.GL 

Filhos, Limitada», com a sua sede social na Cidade 
Benguela, Zona F, Bairro da Santa Teresa-Cavaco, pod^| 

transferi-la livremente para qualquer outro local doterrit^J 

nacional, bem como abrir filiais, sucursais ou outras 

de representação dentro e fora do Pais. I
ARTIGO 2.° . J

. Primeiro: - Santana Miguel Sebastião, J 
natuml do Nzeto, Província do Zaire, residente hab %J 

em Benguela, Rua Doutor Agostinho, 2.» andar> n. 

1 “de Maio; ’M
' Segundo: - Cleonice Dialundama MigUel Kj | 

teira maior, natural de Nzeto, Província do Zaire M 
habitualmente em Benguela, Rua Doutor Antónioi^ 

Neto, Zona B, Prédio 2, 2.o andar;

Terceiro: - Cláudio Vangaziala BassakWau I

; goria na organização. solteiro,maior, natural de Benguela, Província de & X
• . artigo 44.*’ ■.. • resjdente habitualmente em Benguelà, na Urbanizai
(Disposições finais do regulamento) • $ * ZonaÀ' M

1. Compete à Assembleia Geral do Sindicato a aprovaçao. ~rto._je]son Bertvindo Bassakuau Miguel t l .1 

do regulamento a renovação de mandatos do qua con . Nzet pr0Víncia do Zaire, residenul
■ os d= c.mpc.ê.c» d. — d. fonna . •

. Pro^sso. ■■ ' ■ Edificio 83, 1andar; . . ’ 1
> ~ ■ ■ • Q'^o: - Graça Nadeige Dinvalukidi Kiabala, J

i- • 1. Compete o Conselho Provincial do Sindicato a prova- . teira, maior, natural de Benguela, residente habitual^

< • ção do regulamento eleitoral que constarão os respectivos em Lisboa, nai Avenida Jose EI tas Garcia, rr.“4l,2.^

• requisitos de competência de mandato da comissão eleitoral. Esquerdo, 2.745-147, representada neste acto, pelo

■ 2. O regulamento eleitoral poderá ser revisto ou alte- irmão Jelson Benvindo Bassakuau Miguel, solteiro,^
rado mediante proposta do Secretario Geral/Secretariado natural do Nzeto, Província do Zaire, residente habitu^

Executivo ou, pelo menos 2/3 dos seus filiados em pleno mente em Luanda, na Urbanização Nova Vida, Rua^
9 a | • "•/V r-" J - T — — O O O • 1 O *4 /“* **»-*^% ZX J _ « I í>

gozo dos seus direitos o qual devera indicar-se com. precisão
, as disposições a rever e será dotado em sessão do Conselho 

Provincial, desde que estas sejam parciais.

' ARTIGO 46.°’
(Das Siglas, Símbolos e Bandeira) •

I.Tendo  em conta que o Sindicato dispõe de personali- 
. dade jurídica nos termos da constituição e da lei, constará 

com selo branco ou carimbo a óleo, bandeira nos moldes 
estabelecidos no presente estatutos e de mais regulamentos.;

2.0 símbolo reflecte a denominação jurídica do Sindicato 
dos trabalhadores de serviços de portaria, vigilância, lim
peza, domésticos, profissões similares e actividades diversas i 
e é composta pelas siglas «STAD — Sede Provincial». ,

3. A bandeira do Sindicato é um rectângulo de cor branco < 

que no centro assenta insígnia..,
A bandeira deve respeitar as seguintes dimensões: , akhuwz.- {g

:------ 1------ --------• * . A sua duração é por tempo indeterminado, contan
início da sua actividade para todos os efeitos legais,rj 
da data da celebração da presente escritura. x I

' ARTIGO 3.° ' . ..
O objecto social consiste na construção. c,vl ’ J 

‘ PÚbljcas e su* fiscalização, agricultura, agro-pe^n\| 

cas, otelaria e turismo, comércio geral, a grosso c a . | 
ja, boutique de moda, salão de beleza, ^^ear!^ 

ana, serralharia, transportes de mercadorias, in 

agens, actividade de prestação de serviç°s’ 
n<i,a'> evenlos imobiliários, viagens, ofic'

Lu a --------- - a cargo da ma, eCan'ca e frio. mecânica - auto, informátie3’. 4
■ X í ““X* """ ?T * telecomunicações. «i«'lh>|

A beneAntonio.No.arro.Adiun.o d. referido cano,iOi“ Uai,VMda de

an*b en a ’terraplanagem, prospecção, espiei’0 L

a) Comprime duzentos e vinte quatro cm;
b) Largura de cento vinte e quatro cm;

c) Decímetro da cento setenta e sete cm.
Esta conforme o originai.
Cartório Notarial de Benguela, aos 4 de Setembro 

de 2014,—O ajudante do notário, Z/egzveZ. (15-8010-L10)

S. M. S. G. & Filhos, Limitada

Certifico, que, por escritura de 2 de Março de 2015 
lavrada com início de folhas 25 a 27verso, do livro de, 
para escrituras diversas n.° 4-C, deste Cartório á - '

Alberto António, Notário-Adjunto do referido Cart' ’ S 
entre: . - . Ono’fo*
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herdeiros do sócio falecido Jaime dos Santos de 
Carvalho Mesquita, e ainda 2 (duas) quotas iguais 
no valor nominal de Kz: 3.850,00 (três mil, oitocen
tos e cinquenta kwanzas) cada uma, pertencentes 
a cada um dos sócios, herdeiros do sócio falecido 
Jorge Mendes e Maria Amélia Santos de Carvalho 
Mesquita.

■ ' ' ■ ARTIGO 5.° • ’

A gerência e administração da sociedade e a 

representação desta, em juízo ou fora dele, activa 

e passivamente, será exercida por qualquer um dos 
sócios, Manuel José Rocha de Almeida, Ricardo 

Jorge Rocha de Matos Almeida e Ana Sófia Rocha 
de Matos de Almeida, que desde já são nomeados 

gerentes com dispensa de caução.

§ 1.° — Para que a sociedade fique validamente 
obrigada, bastará a assinatura de um gerente;

§2.° — Os sócios, quando exercerem na socie
dade actividade permanente ao serviço, terão direito 

a um subsídio especial que será acordado e constará 

em acta;

§3.° — Fica vedado aos gerentes obrigar a 

sociedade em actos e contratos estranhos aos negó

cios sociais. . - . -

ARTIGO 8.°

A cessão de quotas é livre entre sócios, quando 
feita a estranhos à sociedade, é reservado o direito 
de preferência aos sócios maioritário ou, se estes, 
não quiserem fazer uso, fica dependente do seu con

sentimento.
Assim o'disseram e outorgaram.
Instruem este acto: ' . .

a) Acta de reunião da assembleia;
b) Certidão emitida, aos 17 de Julho de 2008, pela

Conservatória da Comarca de Cabinda;
c) Procuração emitida, aos 23 de Março de 2015, pelo -

Cartório Notarial da Dra. Cármen Maria Coe
lho Mota Neves, devidamente autenticada pelo 
Ministério dos Negócios e Consulado Geral da 

República de Angola no Porto.
Esta escritura foi lida aos outorgantes e explicado o seu 

conteúdo, bem como a advertência da obrigatoriedade do 
registo deste acto, no prazo de 90 dias a contar de.hoje.

Assinados: Manuel José Rocha de Almeida, Maria de 

Fátima Santos de Carvalho Mesquita, Maurício Goma, 
Ricardo Jorge Rocha de Matos Almeida e Ana Sófia Rocha 

' de Matos Almeida. — O Notário, José Chiumbo.
É certidão que fiz extrair e vai conforme o original, a que 

^e reporto.
Cartório Notarial/Loja dos Registos de Cabinda, aos 21 

Abril de 2015 — Õ Notário, José Chiumbo.
. (15-8305-L14)
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ADRICONSULTORIA — Contabilidade, Auditoria 
e Gestão de Projectos, Limitada

Certifico que, por escritura de 21 de Maio de 2015, 
lavrada com início a folhas 75, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 25-B, do Cartório Notarial do Guiché 
Único da Empresa — ANIFIL, a cargo do Notário, Lúcio 
Alberto Pires da Costa, Licenciado em Direito, perante mim, 
Qomingos Catenda, l.° Ajudante do Notário, foi constituída 
entre:

Primeiro: — Adriano Manuel Canelas, solteiro, maior, 
natural do Soyo, Província do Zaire, residente habitualmente 
em Luanda, no Distrito Urbano do Rangel, Bairro Precol, 
Rua Arco íris, Casa n.°s 362/364;

. Segundo: Aditelma Daniel Manuel Canelas, de 14 anos 
de idade, natural do Soyo, Província do Zaire;

Uma sociedade comercial por quotas que se regerá nos 
termos constantes do documento em anexo.

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

em Luanda, 22 de Maio de 2015. — O ajudante, ilegível.

’ ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
ADRICONSULTOR1A — CONTABILIDADE, 

AUDITORIA E GESTÃO DE PROJECTOS, LIMITADA ‘

. l.° ' J •

A sociedade adopta a denominação de «ADR1CON- 
SULTORIA — Contabilidade, Auditoria e Gestão de Projectos, 
Limitada», tem a sua sede na Província e Município de Luanda, 
no Distrito Urbano do Rangel, Bairro da Precol, Rua Arco íris, 
Casa n.°s 362-364, podendo transferi-la ou abrir filiais, sucursais, 
agências ou qualquer outra forma de representação em qualquer 
parte do território nacional ou no estrangeiro onde mais conve
nha aos negócios sociais. - .

• • 2.°

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

' ■ . ' ■ 3.° •

O seu objecto social é o exercício de consultoria, gestão 
de projectos, contabilidade e auditoria empresarial, comér
cio geral a grosso e a retalho, exploração mineira, prestação 
de serviços, importação e exportação, podendo ainda dedi
car-se qualquer outro ramo de comércio ou indústria desde 
que os sócios acordem e seja permitido por lei.

4.°

O capital social é de Kz: 150.000,00 (cento e cinquenta 
mil kwanzas), integralmente realizado em dinheiro, divi
dido e representado por 2 (duas) quotas, sendo uma no valor 
nominal de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), pertencente 
ao sócio Adriano Manuel Canelas e outra quota no valor 
nominal de Kz: 50.000,00 (cinquenta mil kwanzas), perten
cente à sócia Aditelma Daniel Manuel Canelas.
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E por eles foi dito: ' > z |
Que o primeiro, segundo, terceiro e os seus j 

dos são os únicos e actuais sócios da sociedade c 
quotas de responsabilidade limitada, denominaT^M 

Mesquita & Companhia, Limitada», com sede 
como se vê, na referida certidão, com o capital CaM 

. gralmente realizado em dinheiro de Kz: 2.007 7|°C,aM 

milhões, sete mil e setecentos e onze kwanzas) 
pondente à soma das quotas dos sócios, cuja d‘ f C°M 
está feita do seguinte modo: uma quota no va|S 

nal de Kz: 1:976.905,00 (um milhão, novecentos 
seis mil, novecentos e cinco kwanzas), pertencente . I 
Manuel José Rocha de Almeida, três quotas iguais n° 
nominal de Kz: 7.702,00 (sete mil, setecentos e doisV^I 

zas) cada uma, pertencentes a cada um dos sócios foi 
dé Fátima Santos de Carvalho Mesquita, Maurício Gom^í 

herdeiros do sócio falecido Jaime dos Santos de Carvaly 
Mesquita, e ainda duas quotas iguais no valor nominal H 
Kz: 3.850,00 (três mil, oitocentos e cinquenta kwanzas)! 

cada uma, pertencentes a cada um dos sócios, Maria AméV l 
Santos de Carvalho Mesquita e herdeiros do sócio falecido | 
Jorge Mendes. .. |

Pela presente escritura, o sócio Maurício Gomacedeal 
totalidade da sua quota, pelo valor nominal, apartando-se da I

quaisquer ónus ou encargos, tendo já recebido e que se deu | 
quitação. I

Pela mesma escritura, o sócio Manuel José Rochade | 
Almeida, doa duas quotas iguais no valor nominal de I 
Kz: 524.047,00 (quinhentos e vinte e quatro mil e quarenta | 
e sete kwanzas), uma para cada um dos seus filhos Ricardo í 
Jorge Rocha de Matos Almeida e Ana Sófia Rocha de Matos

Cessão de quotas, doação, admissão de novos sócios 
e alteração parcial do pacto social da sociedade «Mendes 

Mesquita & Companhia, Limitada».
‘ . No dia 16 de Abril de 2015, no Cartório Notarial/Loja

dós Registos de Cabinda, sito na Rua das Forças Armadas, 
a cargo do Notário, José Chiumbo, perante mim, Sandra 
Amélia Baptista da Cruz Ngongo, 2.a Ajudante do referido 

Cartório, compareceram como outorgantes:
? ■ Primeiro: — Manuel José Rocha de Almeida, natural de

Vila Nova de Gaia, de nacionalidade portuguesa, residente 
em Cabinda/Angola, no Bairro Deolinda Rodrigues, titular 

.. da Autorização de Residência n.° 0004141B08, emitido pelo 
j Serviço de Migração e Estrangeiros, aos 27 de Março 

de2014; .
Segundo: — Maria de Fátima Santos de Carvalho 

Mesquita, natural de Cabinda, Província de Cabinda, onde 
reside, no Bairro 4 de Fevereiro, titular do Bilhete de 
Identidade n.° 000071740CA018, emitido pelo Arquivo 
de identificação Civil e Criminal de Cabinda, aos 7 de 
Fevereiro de 2013;

Terceiro: — Maurício Goma, solteiro, maior, natural do
Buco Zau, Província de Cabinda, residente em Cabinda, no
Bairro Comandante Gika, titular do Bilhete de Identidade sociedade, ao sócio Manuel José Rocha de Almeida, livrede 
n.°'001363896CA035, emitido pelo Arquivo de Identificação 
Civil e Criminal de Cabinda, aòs 17 de Junho de 2004;

Quarto: — Ricardo Jorge Rocha de Matos Almeida, 
solteiro, maior, natural da Cidade do Porto/Portugal, resi
dente em Cabinda, no Bairro Deolinda Rodrigues, titular 
do Bilhete de Identidade m° 006641223OEQ45, emitido 
pelo Arquivo de Identificação Civil e Criminal de Cabinda,
aos 21 de Abril de 2014, representado neste acto pelo pri- Almeida, 
meiro outorgante, Manuel José Rocha de Almeida, natural 
de Vila Nova de Gaia, de fiacional idade portuguesa, resi
dente em Cabinda/Angola, no Bairro Deolinda Rodrigues, 
que outorga na qualidade de procurador;

Quinto: — Ana Sófia Rocha de Matos Almeida, solteira, 
maior, natural .do Porto/Portugal, residente em Cabinda, no 
Bairro Deolinda Rodrigues, titular do Bilhete de Identidade 
n.° 0064610390E045, emitido pelo Arquivo de Identificação 
Civil e Criminal de Cabinda, aos 21 de Janeiro de 2014, 
representada neste acto pelo primeiro outorgante, Manuel 
José Rocha de Almeida, natural de Vila Nova de Gaia, de * 
nacionalidade portuguesa, residente em Cabinda/Angola, 
no Bairro Deolinda Rodrigues, que outorga na qualidade de 
procurador.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição 
dos referidos documentos, tendo verificado a qualidade.e 

suficiência de poderes para o acto, pela certidão comercial 
emitida pela Conservatória da Comarca de Cabinda, aos 17 

de Julho de 2008, os quais outorgam na qualidade de sócios 

. e sócio-gerente, em representação da sociedade comercial 

por quotas supracitada e pela procuração emitida aos 23 
de Março de 2015.

Pelos novos sócios, Ricardo Jorge Rocha de Matos 
Álmeida e Ana Sófia Rocha de Matos Almeida, foi dito: que 

aceitam a doação da quota descrita'.
E ainda, pela presente escritura, eles e os seus repte 

sentados substituem a redacção do corpo dos artigos 4., 

5.° e 8.°, ficando o mesmo redigido do modo seguinte<

ARTIGO 4.° .
’ O capital social, integralmente realizado 

dinheiro, é de Kz: 2.007.711,00 (dois milhões, sete^ 

setecentos e onze kwanzas), dividido do modo seg 
1 (uma) quota no valor nominal de Kz: 93 
(novecentos e trinta e seis mil, quinhentos e treze 
zas), pertencente ao sócio Manuel José R° 
Almeida; 2 (duas) quotas iguais no valor n0 
de Kz: 524.047,00 (quinhentos e vinte e 
mil e quarenta e sete kwanzas) cada uma, 
centes a cada um dos sócios, Ricardo Jorge 
de Matos. Almeida e Ana Sófia Rocha ^nljnal 
Almeida; 2 (duas) quotas iguais no valor n 
de Kz: 7.702,00 (sete mil e setecentos e dolSsóci0$, 
zas) cada uma, pertencentes a cada um dos 
Maria de Fátima Santos de Carvalho MesCl
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ARTIGO 3.° ■

A sociedade tem còmo objecto social o comércio geral ’ 
a grosso e a retalho, prestação de serviços, hotelaria e 
turismo e similares,’indústria, agro-pecuária, pesca, infor
mática, telecomunicações, publicidade, construção civil ê 
obras públicas, exploração mineira e florestal, comerciali
zação de telefones e seus acessórios, transporte marítimo, 
camionagem, agente despachante e transitários, cabotagem, 
rent-a-car, compra e venda de viaturas, novas ou usadas 
e seus acessórios, reparação de veículos automóveis, con
cessionária de material e peças, separadas de transporte,. 
fabricação de blocos e vigotas, comercialização de combus- 
tíveis.e lubrificantes, exploração de bombas de combustíveis 
e estação de serviço, comercialização de medicamentos, 
material cirúrgico, gastável e hospitalar, produtos químicos • 
e farmacêuticos, serviços de saúde, perfumaria, plastificação 
de‘documentos, venda de material de escritório e escolar, 
decorações, serigrafia, padaria, geladaria, pastelaria, bou
tique, representações, impressões, salão de cabeleireiro, 
agência de viagens, promoção e mediação mobiliária, rela
ções públicas, representações comerciais e industriais, 
venda de gás de cozinha, desporto e recreação, vídeo clube, 
discoteca, realizações de actividades culturais e-despor
tivas, manutenção de espaços verdes, segurança de bens’ 
patrimoniais, colégio, creche, educação e cultura, escola 
de condução, ensino, saneamento básico, jardinagem, lim
peza, desinfestação, fabricação e venda de gelo, cyber café, 
electricidade, importação e exportação, podendo ainda dedi
car-se a qualquer outro ramo do comércio ou indústria em 
que os sócios acordem e seja permitido por lei.

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 uma no valor nominal de 
Kz: 60.000,00 (sessenta mil kwanzas), pertencente ao sócio 
Domingos Alves Camelo e outra quota no valor nominal de 
Kz: 40.000,00 (quarenta mil kwanzas), pertencente à sócia 

Idania Mariete Gonçalves e 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.°
A gerência e administração da sociedade, em todos os 

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

vamente, incumbe ao sócio Domingos Alves Camelo, que 
fica desde já nomeado gerente, com dispensa de caução, bas
tando a sua assinatura para obrigar validamente a sociedade.

1.0 gerente poderá delegar num dos sócios ou mesmo 
e,T1 pessoa estranha à sociedade todos ou parte dos seus 

Poderes de gerência, conferindo para o efeito o respectivo 

Mandato.

2. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos 
e contratos estranhos aos negócios sociais 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 
8 dias de antecedência, isto quando a lei não prescreva for
malidades especiais de comunicação. Se qualquer dos sócios 

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

ARTIGO 8.°

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per

centagem para fundos ou destinos especiais criados em 

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

as perdas se as houver.

ARTIGO 9.°

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento 

de qualquer dos sócios, continuando a sua existência com o 

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou 

interdito, devendo estes nonfear 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 H.°

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

qualquer sócio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou 

providência cautelar.

ARTIGO 12.°

Para todas as questões emergentes do presente contrato, 

quer entre os sócios, seus herdeiros ou representantes, quer 

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

Comarca de Malanje, com expressa renúncia a qualquer 

. outro. - ' ’

ARTIGO 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 I4.°

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

\ / (15-8338-L02)
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' ■; ' ' ' • • . ■ 5.° ■ ' • \

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

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

6-° ‘ '

A gerência e a administração da sociedade; em todos os
, seus acto e contratos, em juízo e fora dele activa e passi

vamente, incumbem ao sócio Adriano Manuel Canelas, que 
/ dispensado de caução fica desde já nomeado gerente, bas

tando a sua assinatura para obrigar validamente a sociedade. 
LO sócio-gerente poderá delegar no outro sócio ou 

mesmo em pessoa estranha à sociedade todos ou parte dos 
seus poderes de gerência, conferindo para o efeito o respec-
tivo mandato.

2. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos 
e contratos estrànhos aos negócios sociais de sóciedade, tais 
como letras de favor, fiança, abonações .ou actos seme
lhantes. ‘

' _■ .' 7. 7.°' ■ ■

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

- 8 dias de antecedência, isto quando a lei não prescreva for
malidades especiais de comunicação. Se qualquer dos sócios 
estiver ausente de sede social, a comunicação deverá ser 
feita com tempo suficiente para que possa comparecer

• 8? • . '
’ ' f • * Z-

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per
centagem para fundos ou destinos especiais criados em 
Assembleias Gerais, serão divididos pelos sócios na propor
ção serão suportadas as perdas se as houver.
■ . . ; . ■

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. ' ,

10.° ’’ . . .

Dissolvida a sociedade pôr acordo dos sócios e nos 
demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários e 
a liquidação e partilha verificar-se-ão como acordarem. Na 
falta de acordo e se alguns deles o pretenderem, será o activo
licitado em globo com obrigação do pagamento do passivo 
e adjudicação ao sócio de melhor preço oferecer, em igual
dades de condições.

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

12.° • . j
Para todas as questões do presente contrato I 

os sócios e seus herdeiros ou representantes, Q’ 
própria sociedade, fica estipulado o Foro da CcT 

Luanda, com expressa renúncia a qualquer outro
‘ ; ,3-° • ■’ •

Os anos sociais serão os civis e os balanços se * 
em 31 de Dezembro de cada ano, devendo enc^r,

. .. ‘ ,vcrrar a3|jg
Março imediato. ’ •

‘ / .. ’ ,4-°

No omisso regularão as deliberações sociais, as d’ 
ções da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, Lei das Socied^ 

Comerciais, e demais legislação aplicável.
(15-8337-Loj)

B. R. F., Limitada

Certifico que, por escritura de 13 de Maio de 2015 
lavrada com início a folhas 17, do livro de notas para escritu
ras diversas n.° 25-B, do Cartório Notarial do Guiché Único; 
da Empresa -^ANIFIL, a cargo do Notário, Lúcio Alberto 
Pires da Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:

. Primeiro: —> Domingos Alves Camelo, solteiro, maior, 
natural de Carvalho Celorico de Basto, Portugal, residente 
habitualmente em Luanda, no Distrito Urbano da Ingombota, 
no'Bairro Azul, Rua Júlio Américo Lobato, n.° 46;

Segundo: — Idania Mariete Gonçalves e Silva, solteira, 
maior,» natural da Ingombota, Província de Luanda, onde 
reside habitualmente, no Bairro Azul, Rua Júlio Américo 
Lobato, n.° 46; • ,

Uma sociedade comercial pór quotas que se regerá nos 

termos constantes do documento em anexo..
Está conforme.
Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa —-ANlHk 

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

ESTATUTO DA SOCIEDADE 
B.R.F, LIMITADA

'- . ■ ARTIGO I.°
À sociedade adopta a denominação de «B.R.F-, Lim1 

com sede social na Província de Luanda, no Distrito r 
i Carvflin0’ 

da Ingombota, Bairro Azul, Rua Américo Júlio oe v • 
Casa n.°s 44/46, podendo transferi-la livremente Para^ajSt 

quer outro local do território nacional, bem como a^,r^e[1(Io 
sucursais, agências ou outras formas de representação 

e fora do País.

ARTIGO 2.° ' .
A sua duração é por tempo indeterminado, conta & ^.f 

início da sua actividade, para todos os efeitos legais, 

da data da celebração da presente escritura.
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ARTIGO 10.°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos 
deinais casos legais, todos os sócios serão liquidatários e 
a liquidação e partilha verificar-se-ão como acordarem. Na 
falta de acordo, e se algum deles o pretender, será o activo 
social licitado em globo com obrigação do págamento do 
passivo e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em 
igualdade de condições.

ARTIGO 11.°

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

ARTIGO 12.°

Para todas ás 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, cóm expressa renúncia a qualquer outro.

ARTIGO 13.°

Os anos sociais serão ps 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, (Te 13 de Fevereiro, que é a Lei das' 
Sociedades Comerciais, e demais legislação aplicável.

(15-8340-L03)

Liamat Angola, Limitada

Certifico que, por escritura de 22 de Maio de 2015, 
lavrada com início a folhas 81, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 25-B, do Cartório Notarial do Guiché 
Único da Empresa — ANIFIL, a cargo do Notário, Lúcio . 

Alberto Pires da Costa, Licenciado em Direito, perante mim; 
Domingos Catenda, l.°Ajudante do Notário, foi constituída 

entre: .
Primeiro: — Mateus Nguala, solteiro, maior, natural • 

do Soyo, Província do Zaire, onde reside habitualmente no 
Município do Soyo, Bairro 1.° de Maio, casa s/n.°;

Segundo: — Neves Francisco Nguala, de 5 anos de 

idade, natural do Soyo, Província do Zaire;
. Uma sociedade comercial por quotas que se regerá nos 

termos constantes do documento em anexo.
Está conforme.
Cartório Notarial dò Guiché Único da Empresa—ANIFIL, 

em Luanda, 22 de Maio de 2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTO DA SOCIEDADE 
LIAMAT ANGOLA, LIMITADA

ARTIGO l.°
A sociedade adopta a denominação de «Liamat Angola, 

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

da Ingombota, Bairro Ilha do Cabo, Casa n.° 12, 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 dó País. 1

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

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

ARTIGO 3.°

A sociedade tem como objecto social a prestação de 

serviços, comércio geral a grosso e a retalho, hotelaria e 
turismo e similares, indústria, agro-pecuária, pesca, infor

mática, telecomunicações, publicidade, comercialização 
de telefones e seus acessórios, transporte marítimo, camio

nagem, rent-a-car, compra e venda de viaturas, novas ou 
usadas e seus acessórios, reparação de veículos automóveis, 

concessionária de material e peças separadas de transporte, 
fabricação de blocos e vigotas, perfumaria, plastificação de 

documentos, vendá de material de escritório e escolar, deco

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

representações, impressões, salão de cabeleireiro, represen
tações comerciais e industriais, venda de gás de cozinha, 

importação e exportação, podendo ainda dedicar-se a qual; 

quer outro ramo dò 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 uma quota no valor nominal 

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

sócio Mateus Nguala e outra quota no valor nominal de 

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

Neves Francisco Nguala, respectivamente.

ARTIGO 5.°

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

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

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

vamente, incumbe ao sócio Mateus Nguala, que fica desde 

já nomeado gerente, bastando a sua assinatura, para obrigar 

validamente a sociedade.

I. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos 

e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 

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

. ARTIGO 7.°

A Assembleia Geral será convocada por simples cartas 
registadas, dirigidas aos sócios com pelo menos 30 (trinta) 
dias de antecedência, isto quando a lei não prescreva forma-
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Oilek, Limitada ■

Certifico que, por escritura de 30 de Abril de 2015, 
lavrada com início a folhas 17, do livro de notas para escritu
ras diversas n.° 24, do Cartório Notarial do Guiché Único da 
Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires da Costa, 
Licenciado em Direito, foi constituída entre:

Primeiro: — Kélio Renato de Vascohcelos Amarai dos 
Santos, solteiro, maior, natural da Ingombota, Província de 

• Luanda, onde residente habitualmente,, no Distrito Urbano* 
• da Maianga, Bairro do Gamek, Rua n.° 10, Casa n:° 12;

Segundo: — Fulgêncio Hélder de Jesus Andrade, da 
Conceição Pinto Amaral dos Santos, solteiro, maior, natural 
da Ingombota, Província de Luanda, ònde reside habitual
mente, no Bairro do Cruzeiro, Largo da Guiné, Casa n.° 28, 
rés-do chão; . •

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

•: ESTATUTOS DA SOCIEDADE
OILEK, LIMITADA

- _ ... / . ARTIGO I.°

A sociedade adopta a denominação de «Oilek, Limitada», . 
com sede social na Província de Luanda, Distrito Urbano da 
Maianga, Bairro Gamek, Rua 10, Casa n.°s 10/12, podendo 
transferi-la livremente para qualquer outro local do territó
rio nacional, bem como abrir filiais', sucursais, agências ou 
outras formas de representação dentro e fora do País.

' ' -- ARTIGO 2.°

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

ARTIGO 3.° / ■

• A sociedade tem como objecto social a prestação de
■ serviços; comércio geral a grosso e a retalho, hotelaria e 

turismo e similares, indústria, agro-peçuária, pesca, infor- 
mática, telecomunicações, publicidade, construção civil e 
obras públicas, exploração mineira e florestal, comerciali
zação de telefones e seus acessórios, transporte marítimo, 
camionagem, agente despachante e transitários, cabotagem, 
rent-a-car, compra e venda de viaturas, novas ou usadas e 
seiis acessórios, reparação de veículos automóveis, con
cessionária de material e peças separadas de transporte, 

, Tfabricação de blocos e vigotas, comercialização de combus
tíveis e lubrificantes, exploração de bombas de combustíveis 
e estação de serviço, comercialização de medicamentos, 
material cirúrgico, gastável e hospitalar, produtos químicos 
e farmacêuticos, centro médico, clínica, perfumaria, plas- 
tificação de documentos, venda dé material de escritório e 
escolar, decorações, serigrafia, padaria, geladaria, pastelaria,.

boutique, representações, impressões, salão de I 
agência de viagens, promoção e mediação iinob^Hi 
ções públicas, representações comerciais e *^4 

venda de gás de cozinha, desporto e recreação 
discoteca, realizações de actividades culturais 
tivas, manutenção de espaços verdes, seguran 6 
patrimoniais, colégio, creche,- educação e cultur^M 

de condução, ensino, saneamento básico, jardina 
peza, desinfestação, fabricação e venda de gelo cyb^M 

electricidade, importação e exportação, podendo ai dl 
car-se a qualquer outro ramo do comércio ou indústr* I 

que os sócios acordem e seja permitido por lei.
’ • -ARTIGO 4.°

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil 
zas), integralmente realizado em dinheiro, dividid^ 
representado por 2 (duas) quotas iguais, no valor nominal! 

de Kz: 50.000,00 (cinquenta mil kwanzas) cada uma per | 
tencentés aos sócios Fulgêncio Hélder de Jesus AndradedJ 

Conceição Pinto do Amarai dos Santos e Kélio Renato de I 

Vasconcelos Amaral dos Santos, respectivamente. I
ARTIGO 5.° I

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

de preferência, deferido aos sócios se a sociedade delenào

x quiser fazer uso. \

• ARTIGO 6.°

1. A gerência e administração da sociedade, em todos os 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passiva
mente, incumbe ao sócio, que fica desde já nomeado gerente, 
Kélio Renato de Vasconcelos Amaral dos Santos bastandoa 

sua assinatura para obrigar validamente a sociedade.
2. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos 

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

- . ARTIGO 7.°
A Assembleia Geral será convocada por simples carta5 

registadas, dirigidas aos sócios com pelo menos 30 (trin 
dias de antecedência, isto quando a lei não prescreva fon^ 

lidades especiais de comunicação. Se qualquer dos so 
estiver ausente da sede social, a comunicação devera 
feita com tempo suficiente para que possa comparecer.

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a 
centagem para fundos ou destinos especiais cr’a^^of. 

Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na P 
ção das suas quotas, e em igual proporção serão sup° 

as perdas se as houver.

_• ARTIGO 9.° edinient0
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 fale 

interdito, devendo estes nomear um, que a todos rep 

enquanto a quota se mantiver indivisa.
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quota no valor nominal de Kz: 100.000,00 (cem mil kwan
zas), pertencente ao sócio-único Sizwe Leandro de Ceita 

Martins. - .
artigo 5.°

(Cessão dc quotas)

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

ART1GO6.0
(Gerência)

"A gerência e administração da sociedade, em todós os 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passiva
mente, incumbem ao sócio-único, bastando a^ua assinatura 
para obrigar validamente a sociedade.

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

2. O sócio-único poderá nomear pessoa estranha à socie-. < 
dade para assumir as funções de gerência.*.

ARTIGO 7.°
(Decisões)

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

ARTIGO 8.°
(Dissolução)

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

ARTIGO 9.°
(Liquidação) '

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

ARTIGO 10.°
* (Balanços)

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

ARTIGO ll.°
• (OmiSso)

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

. (15-8344-L03)

. Biobasis, Limitada

Certifico que, por escritura de 20 de Maio de 2015, 
lavrada com início a folhas 87, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 25-B, do Cartório Notaria! do Guiché 
Único da Empresa — ANIFIL, a cargo do Notário, Lúcio 
Alberto Pires da Costa, Licenciado em Direito, perante mim, 
Eduardo Sapalo, Notário-Adjunto, do referido Cartório, foi 

constituída entre:

Primeiro: — Andreia Larcher Campinos Costa, solteira, 
maior, natural de Lisboa, mas de nacionalidade angolana, resi

dente em Luanda, no Distrito Urbano e Bairro da Maianga, 
Rua Marien Ngouabi', n.° 4, 1.° andar, Apartamento 11;

Segundo: — Alexandre Daniel Caldeira Garrido da 
Costa, solteiro, maior, natural do Rangel, Província de 
Luanda, onde reside habitual mente, no Distrito Urbano da 

Ingombota, Bairro Macuiusso, Rua Che Guevara, n.° 181;

Uma sociedade comercial por quotas que se regerá nos 

termos constantes do documento em anexo.
, Está conforme.

Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa—ANIFIL, 

em Luanda, 25 de Maio de 2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTO»DA SOCIEDADE 
BIOBASIS, LIMITADA

ARTIGO l.° .
(Denominação e sede) •

A sociedade adopta a denominação de «Biobasis, 

Limitada», com sede social em Luanda, Distrito Urbano e 

Bairro da Ingombota, Rua Rainha Ginga, Prédio 8-C, 6.° andar, 

Apartamento 62, podendo transferi-la livremente para qualquer 
outro local do território nacional, bem como abrir filiais, sucur

sais, agências ou outras formas de representação dentro e fora 

do País.

• ARTIGO 2.°
5 ' (Duração)^

■* - 4b

A sua duração é por tempo indeterminado, contando-se a 
sua existência jurídica, para todos os efeitos legais, a partir 
da data da celebração da escritura pública do acto de cons
tituição. .

( ARTIGO 3.° . '
(Objecto sçjcial) .

1 A sociedade tem por objecto social a construção civil 
e obras públicas, prestação de serviços, exploração, pro

dução e comercialização de recursos naturais rhineiros, 
exploração, produção e comercialização de hidrocarbo- 
netos e'diamantes, transporte de combustível, serviços de 
segurança, rent-a-car e serviços informáticos, côntratação, 
subcontratação e aluguer de plataformas e sondas, serviços 
de perfuração de poços de água e hidrocarbonetos, servi
ços de sísmica, logística geral, compra e venda de válvulas, 
indústria extractiva e transformadora, indústria de aviação, 
aeronáutica e transporte de carga aérea, importação e expor
tação, podendo igualmente dedicar-se a qualquer outro ramo 
de comércio e ou indústria, por si ou através da associação 
ou participação em sociedades em que os sócios acordem e 
seja permitido por lei.

2. Por deliberação dos sócios, a sociedade poderá adqui
rir ou alienar participações noutras sociedades, ainda que 
com actividade diferente da sua, ou em sociedades regula-
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lidades especiais de comunicação. Se qualquer dos sócios 
; estiver ausente da sede social, a comunicação deverá ser 

feita com tempo suficiente para que possa comparecer.

ARTIGO 8.°

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

ARTIGO 9.°

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

• \ ■ - ARTIGO I0.°

. Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos ■ 
demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários e 
a liquidação e partilha verificar-se-ão como acordarem. Na 
falta de acordo, e se algum deles o pretender, será o activo 
social licitado em globo com obrigação do pagamento do
passivo e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em podendo transferi-la livremente para qualquer outro local do 
igualdade de condições. 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-seo 
início da sua actividade, para todos os efeitos legais, a partir 
do respectivo registo.

— Dl^^l
Certifico que Sizwe Leandro de Ceita M I 

teiro, maior, natural de Sambizanga, Província M 
residente habitualmente em Luanda, Sarnbiza ° 
Valódia, Rua Sebastião Desta Vez, n.os 45-47, co \ 
sociedade unipessoal por quotas denominada * 
(SU); Limitada», registada sob o n.° 559/15, que^^ 

nos termos constantes do documento em anexo
Está conforme. “ •
Conservatória do Registo Comerciai de Luanda, 2 a 

do Guiché Único da Empresa — ANIFIL. I ,nnn^ Sei% 

de 2015. — O ajudante, ilegível. . .

-ANIHL, Luanda, a £4

>el. ' ’ TM

ESTATUTO DA SOCIEDADE, 
ANGOLEFF (SU), LIMITADA
/ ARTIGO l.°

(Denominação c sede)

A sociedade adopta a denominação de «Angoleff(SU) 
Limitada», com sede social na Província de Luanda, Distrito 
Urbano e Bairro da Ingombota, Rua Major Kanhangulo 
Casa n.° 110, Prédio Cirilo e Irmão entrepiso Direilo,

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 á Lei das 
Sociedades Comerciais, e demais legislação aplicável.

(15-8343-L03)

* J , . ARTIGO 11.° . '

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

• ’ . : ARTIGO 12.°

Para todas as questões emergentes do presente contrato,
quer entre os sócios, squs herdeiros óu representantes, quer ARTIGO 3.°

• entre eles e a própria sociedade, fica estipulado o Foro da . (Objecto)
Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qualquer A sociedade tem como objecto social a prestação de 
outro. serviços, comércio geral a grosso e a retalho, hotelaria e

turismo e similares, indústria, agro-pecuária, pesca, infor 
mática, telecomunicações, publicidade, construção civil Ç 
óbras públicas, exploração mineira e florestal, comerciah 
zação de telefones e seus acessórios, reparação de veiculo5 
automóveis, exploração de bombas de combustíveis e estfr 
ção de serviço; perfumaria, salão de cabeleireiro, a^nC $ 
de viagens, relações públicas, representações comerciais 
industriais, venda de gás de cozinha, desporto e recreaça 

vídeo clube, discoteca, realizações de actividades cu 
e desportivas, manutenção de espaços verdes, segu 
de bens patrimoniais, colégio, creche, educação e c 
escola de condução, ensino, saneamento básico, jardma 
limpeza, desinfestação, fabricação e venda de gelo, c 
café, electricidade, importação e exportação, poden o 
dedicar-se a qualquer outro ramo do comércio ou in 

em qiie o sócio acorde e seja permitido por lei.

. • ' ARTIGO 4.°

(Capi<a,) nZas)’
O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil 

integraímente realizado em dinheiro, representado

Angoleff (SU), Limitada

Leandra Augusto Sumbo de Almeida Gomes, Licenciada . 
em Direito, Conservadora de 3.a Classe da Conservatória do' 
Registo Comercial de Luanda, 2.a Secção do Guiché Único 
da Empresa —ANIFIL. *

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre
sentada sob o n.° 8, do livro-diário de 25 de Maio do corrente 
ano, a qual fica arquivada nessa Conservatória. x
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ARTIGO 12°
(Preferência na amortização) ' -

A sociedade reserva-sé o direito de amortizar a quota de 
qualquer sócio, quando sòbre ela recaia arresto, penhora ou 
providencia cautelar.

ARTIGO 13.°
(Foro competente)

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

' ARTIGO 14.°
(Exercício)

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! 5.° 
(Omissões)

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

. - (15-8345-L03)

NOVAFABRIL ANGOLA —Automação 
e Equipamentos Industriais, Limitada

Certifico quç, por escritura de 15 de Maiõ de 2015, 
lavrada com início a folhas 60, 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:

Maria Glória Mutuangulo, solteira, maior, natural do 
Kilamba Kiaxi, Província de Luanda, residente em Luanda, 
no Distrito Urbano da Ingombota, Bairro Ingombota, Rua 
Samuel Bernardo, n.° 54, que outorga neste acto como man
datário de Amândio Jorge Alves Martins da Costa, solteiro, 
maior, natural de Mafra, Portugal, mas de nacionalidade 
angolana, residente em Luanda, Distrito Urbano da Samba, 
casa sem número, Zona 3, e Francisco Manuel Torcato 
Soares Baptista, solteiro, maior, natural de Póvoa Lenhoso, 
Portugal,, mas de nacionalidade angolana, residente em 
Luanda, Município de Belas, Bairro Camama, Condomínio 
Vereda das Flores, Casa n.° 35;

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

CONTRATO DA SOCIEDADE ’ 
NOVAFABRIL ANGOLA —AUTOMAÇAO 

EEQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LIMITADA

ARTIGO 1°
(Denominação c sede)

1. A sociedade tem a forma de sociedade por quotas 
de responsabilidade limitada e adopta a denominação de 

«NQVAFABRIL ANGOLA — Automação e Equipamentos. 
Industriais, Limitada», e rege-se pelos presentes estatutos e 
pela legislação aplicável. •

2. A sede social é em Luanda, na Rua dos Enganos, Porta 
n.° 1, 7.° andar, Município de Luanda, Distrito Urbano da 
Ingombota, podendo a sociedade, por simples delibera
ção da gerência, estabelecer delegações, filiais, sucursais, 
agências ou outras formas de representação no País ou no 
estrangeiro, nos termos em que tal lhe for permitido por lei.

ARTIGO 2.°
(Duração)

A sociedade é constituída por tempo indeterminado.

ARTIGO 3.° .
(Objecto)

- A sociedade tem por objecto a comercialização,.concep
ção, produção, montagem e manutenção de equipamentos 
para a indústria alimentar, química e outras, a realização de 
actividades de formação, consultoria, engenharia e técni
cas afins, o desenvolvimento e produção de soluções para 
a automação e cpntrolo de processos industriais, a concep
ção e realização de projectos de execução de infra-estruturas , 
eléçtricas e de unidades industriais, o arrendamento de bens 
imóveis', bém como as suas respectivas actividades conexas, 
instrumentais ou complementares.

; . ARTIGO 4.°
(Capital)

O capital sociãl é de Kz: 100.000,00 (cem mil Kwanzas), 

dividido e representado por duas quotas iguais com o valor 
nominal de Kz: 50.000,00 (cinquenta mil kwanzas) cada 
uma, pertencentes aos sóciós Amândio Jorge Alves.Martins 
da Costa e Francisco Manuel Torcato Soares Batista, respec-. 
tivamente.

ARTIGO 5.°
(Prestações suplementares)

Poderão ser exigidas aos sócios, na proporção da par
ticipação social de cada um,- prestações suplementares de 
capital até ao valor equivalente a dez vezes o capital social 
inicial, desde que deliberado por unanimidade.

ARTIGO 6.°
(Amortização dc quotas) -

1. As circunstâncias seguintes constituem fundamento 
para a amortização das quotas em benefício da sociedade: 

a) Acordo com o sócio detentor da quota;

1 , b) Arresto, penhora ou apreensão judicial da quota;
c) Morte, insolvência ou dissolução de um sócio;
d) Cedência das quotas a terceiros, sem o consenti

mento prévio escrito da Sociedade.
. 2. A amortização efectua-se por deliberação dos sócios, 

nos termos e condições estipulados no artigo 258.° da Lei 
das Sociedades Comerciais, e toma-se eficaz mediante noti
ficação dirigida ao sócio em causa ou aos seus herdeiros.

3. A contrapartida da amortização da quota será calcu
lada nos seguintes termos:



10116

das por legislação especial e participar em agrupamentos de 
i empresas, consórcios, empreendimentos conjuntos ou outras 

formas de organização.
ARTIGO 4.°

(Capital social)

i O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwan
zas), integralmente realizado em dinheiro, dividido e 
representado por 2 (duas) quotas iguais no valor nomi
nal de Kz: 50.000,00 (cinquenta mil kwanzas) cada uma, 
pertencentes aos sócios Andreia Larcher Campinos Costa 
e Alexandre Daniel Caldeira Garrido da Costa, respecti- 
vamente.

' - ' ■ ARTIGO 5.°

(Aumentos dc capital)

1. Por deliberação dos sócios em Assembleia Geral, que 
fixará o montante, a forma e as condições de subscrição, a 
sociedade poderá efectuar aumentos de capital.

2. Em caso de aumento do capital social, os sócios têm 
o direito,a manter as respectivas percentagens, das partici

pações sociais, não podendo essas participações rio capital 
social serem diluíveis, excepto nos casos em que o sócio nao 
manifeste interesse na subscrição a que haja lugar.

3. Em caso de falta de liquidez por parte de sócios que 
queiram subscrever o aumento de capital e conservar desse 
modo a sua percentagem no capital social, nos termos e con
dições do número anterior, será conferida a esses sócios a 
possibilidade de diferir o pagamento da subscrição através 
da retenção parcial dos respectivos dividendos para amorti
zação da dívida.

4. Caso o pagamento previsto no número anterior não
. possa ser totalmente efectuado no prazo previsto na lei. ou 

na deliberação de aumento de capital, a sociedade deverá 
emprestar aos sócios o valor remanescente para o pagamento.’ 
total das acções subscritas, em condições que não sejam des- . 
favoráveis nem para a sociedade nem para os sócios.

. ARTIGO 6.°
. (Cessão dé quota?)

1. A cessão total ou parcial de quotas entre sócios é livre.
2. A cessão total ou parcial de quotas a terceiro depende 

do consentimento da sociedade, sendo ainda reservado a esta 
o direito de preferência em primeiro lugar e aos sócios em 
segundo.

3. Os sócios que quiserem ceder a sua quota a ter
ceiro, deverão comunicar tal facto por escrito à sociedade 
e restantes sócios, por carta registada com aviso de recep
ção, indicando as condições em que se propõem efectuar 
a cessão, nomeadamente, o nome do adquirente, o preço e 
condições de pagamento.

4.0 exercício do direito de preferência tem de ser comu-
• nicado ao sócio cedente, por meio de carta registada com 
aviso de recepção, no prazo máximo de trinta (30) dias, 
contados da data de recepção da comunicação prevista no 
número anterior.

————

5. Se a sociedade não exercer preferência 
sócios preferir, nos mesmos termos, na proporç^*^ * 

que detiverem. ..
. ARTIGO 7.° 

(Gerência)

1. A gerência e representação da sociedade -
acra 

ponsabilidade de pessoas singulares que serãn • . 
pelos dois sócios, em todos os seus actos é contrat 
juízo e fora dele, activa e passivamente, sendo sempre08’ I 
sário duas assinaturas para obrigar validamente a ca I a ò°cieda(je I

2. O(s) gerente(s) poderá, mediante autorização prév I 
por escrito dos sócios, delegar num dos sócios ou I

■'^sirioeui I 
pessoa estranha à sociedade todos ou parte dos seus pode I 
de gérência, conferindo para o efeito, o respectivo mandato I

3. Fica .vedado ao(s) gerente(s) obrigar a sociedadeI
actos e contratos estranhos aos negócios sociais da socie I ‘ 
dade, tais como compra e venda de património, letras de I 
favor, fiança, abonações ou actos semelhantes. I

ARTIGO 8.° I
(Assembleia Geral) I

- As Assembleias Gerais serão convocadas por simples j
cartas registadas, dirigidas aos sócios com pelo menos I 
8 dias de antecedência, isto quando a lei não prescreva for- I 
malidades especiais de comunicação. Se qualquer dos sócios | 

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

ARTIGO 9.° I
(Resultados) I

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

ARTIGO 10.° I
(Dissolução),. I

1. A sociedade dissolve-se por acordo entre os sócios e I

nos demais casos previstos na lei. I
2. A sociedade não se dissolverá por morte ou imp^1 I

mento de qualquer dos sócios, continuando a sua existênci I 

com o sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio I
eido ou interdito, devendo estes nomear um que a I
represente, enquanto a quota se mantiver indivisa. I

ARTIGO il.° I
(Liquidação) I

• • « e I Dissolvida a'sociedade por acordo dos socios I
demais casos legais, todos os sócios serão ^A0.^3^0^ I 
liquidação e partilha verificar-se-á como acordarem. I
de acordo^ e se algum deles o pretender, será o activo I 

licitado em globo com obrigação do pagamento do Pa p I 
e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em I 
dade de condições. . I
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mente para qualquer outro local do território nacional, bem 
como abrir filiais, sucursais, agências ou outras formas de

ção, bastando 1 (uma) do assinatura de gerentes para obrigar 
validamente a sociedade. .

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

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

ARTIGO 7.° ■ "' "

As Assembleias Gerais serão convocadas por simples 

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

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

ARTIGO 8.°

Ós lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per

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

ção da$ 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 a obrigação do pagamento do pas

sivo e adjudicado ao sócio1 que melhor preço oferecer, em 

igualdade de condições.

ARTIGO 11.°

A sociedade reserva-se o direito de amortizar a quota de 
qualquer sócio, quando sobre 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 serào 
dados em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar 
a 31 de Março imediato.

representação dentro ç fora do País.

ARTIGO 2®. •

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

ARTIGO 3.°

A sociedade tem como objecto social a prestação de 
serviços, comércio geral a grosso e a retalho, serralharia, cai
xilharia de alumínios, avicultura, agro-pecuária, indústria, 
pesca, hotelaria e turismo, informática, telecomunicações, 
publicidade,.construção civil e obras públicas, 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 mate
rial e peças separadas de transporte, fabricação de blocos e 
vigotas, medicamentos, material cirúrgico, gastável e hospi
talar, produtos químicos e farmacêuticos, serviços de saúde, 
perfumaria, plastificação de documentos, venda de material 
de escritório e escolar, decorações, serigrafia, impressões, 
salão de cabeleireiro, boutique, agência de viagens, promo
ção e mediação imobiliária, relações.públicas, pastelaria, 
padaria, geladaria, panificação, representações comerciais 
e industriais, venda de gás de cozinha, desporto e recrea
ção, vídeo clube, discoteca, meios industriais, realizações de 
actividades culturais e desportivas, manutenção de espaços 
verdes, segurança de bens patrimoniais, colégio, serviços de 
creche, educação e ensino, importação e exportação, sanea
mento básico, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro 
ramo do comércio ou indústria em que os sócios acordem e 
seja permitido por lei. . >

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

integralmente realizado em dinheiro, dividido e representado 
por 3 (três) quotas, sendo 1 (uma) quota no.valor nominal de 
Kz: 70.000,00 (setenta mil kwanzas), pertencente ao sócio 
Alberto Lucas Gomes, e outras duas quotas iguais no valor/ 
nominal de Kz: 15.000,00 (quinze miíkwanzas) cada uma, 
pertencentes aos sócios Amaro Lucas Custódio Gomes e 
Eliene Esperança Gomes, 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 67 •
1. A gerência e representação da sociedade, em todos os 

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

sivamente, incumbe ao sócio Alberto Lucas Gomes, que 
ficam desde já nomeados gerentes, com dispensa de cau
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ARTIGO I2.° .
(Morte ou interdição dc sócio)

A transmissão de quotas é interdita em caso de 
sócio, a qual será objecto de amortização nos temi'^0^ 
dições de avaliação previstos na cláusula 6a d™ °S e c<>n 

. ■ ^contrai 
ARTIGO 13.°
(Liquidação) •' z

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios I 

demais casos legais, todos serão liquidatários e à 
. procederão como para elas acordarem; na falta de 

se algum deles o pretender, será o activo social lic^ta^ 

globo, com a obrigação de pagamento do passivo e d- 
cado ao sócio que melhor preço oferecer em igualdad* 
condições.’ ’

a) Em caso de morte do sócio, a que resultar do valor 
apurado de acordo com um balanço especial 
reportado à data do decesso, a realizar por um 
revisor oficial de contas, externo à sociedade e a 
nomear pela gerência ou, no caso de não poder 
ser designado por esta, a indicar pela Assem- 

. bleia Geral de Sócios, mediante deliberação a 
tomar por maioria simples;

b) Nas demais situações previstas no número ante
cedente, será igual ao valor da quota segundo o 
último balanço legalmente aprovado.
' ARTIGO 7.°

(Gerência)

1. A gerência e administração da sociedade competem 
a dois gerentes nomeados por mandatos de 2 anos pela 
Assembleia Geral. /

2. Os gerentes estãò dispensados de prestar caução e terã.o 
poderes para obrigar a Sociedade ém todos os seus actos e 
contratos, em juízo e fora dele, activa e passivamente, dentro 
dos limites estabelecidos na Lei das Sociedades Comerciais

. e no presente pacto social.
3. A sociedade obriga-se: ' '

a) Pela assinatura de dois gerentes;
b) Pela assinatura detim-ou mais mandatários, nos

termos dos mandatos que lhes forem conferidos.

• ARTIGO 8.°
' (Assembleias Gerais)

1. As Assembleias Gerais serão convocadas pela gerên
cia ou a pedido de um sócio.

2. Salvo quando a lei estabeleça procedimento ou prazo 
diverso, as Assembleias Gerais serão convocadas no mínimo 
com urh aviso prévio de trinta dias, efectuado por escrito,

■ mediante envio de carta entregue por protocolo aos sócios 
ou via mensagem electrónica.

3. Os sócios terão o direito de se fazer representar nas 
Assembleias Gerais mediante carta dirigida à sociedade em 
que identifique o seu representante e indique a duração e 
âmbito dos poderes que lhe são conferidos. '

4. O sócio poderá fazer-se representar por pessoas estra
nhas à sociedade.

ARTIGO 14.°
(Casos omissos)

No omisso regularão as disposições sociais tomadas em 
forma legal e demais legislação aplicável.

Os-Wioi)

Algomes, Limitada

ARTIGO 9.°
(Deliberações dos sócios)

As deliberações dos sócios serão tomadas nos termos 
previsto pela lei em vigor.

I ARTIGO 10.’

(Ano social)

O ano social coincide com o ano civil, reportando-se o 
balanço anual a 31 de Dezembro de cada ano.

ARTIGO 11.° '
, (Distribuição de resultados)

Os lucros líquidos anuais, depois de deduzidas as quan
tias devidas à constituição ou reintegração da reserva legal, 
terão a aplicação que a Assembleia Geral livremente deter
minar, sem qualquer limitação.

Certifico que, por escritura de 20 de Maio de 2015, 
lavrada com início a folhas 25, do livro de notas paraescri- I 

turas diversas n.° 267-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: .— Alberto Lucas Gomes, casado com 
Esperança Custodio Gaspar Gomes, sob o regime de comu
nhão de adquiridos, natural do Luena, Província do Moxico, 
residente em Luanda, no Município de Viana, Bairro Santa 
Isabel, Rua 11 de Novembro, casa.sem número, que outorga 
neste acto por si individualmente e em nome e representação 
de sua filha menor Eliane Esperança Gomes, de 17 anos de 

idade, natural de Luanda e consigo convivente;
Segundo': — Amaro Lucas Custódio Gomes, solteiro- 

maior, natural do Cazenga, Província de Luanda, residente 
em Luanda, no Município de Viana, Bairro Santa lsa e’ 

Casa n.° 1;
Uma sociedade comercial por quotas que se regera 

termos constantes dos artigos seguintes.
Está conforme.

fifli

Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa» 
Luandá, 20 de Maio de 2015. — O ajudante, ilegwd-

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
ALGOMES, LIMITADA

ARTIGO I.° iIies,
A sociedade adopta a denominação social de<<A

Limitada», com sede social na Província de || 

Município de Viana, Bairro Santa Isabel, Km 
de Novembro, casa sem número, podendo transfen
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. c) Certidão comercial da sociedade;

d) Procuração. - .
Ao outorgante, em voz alta e na sua presença, fiz a leitura, 

desta escritura, a explicação do seu conteúdo, advertindo-o 
de que.deverá proceder ao registo obrigatório deste acto, no 

prazo de 90 dias. .
Selo do acto 200p,00.

É certidão que fiz extrair, vai conforme a original a que 

me reporto.
2.° Cartório Notarial da Comarca de Luanda, aos 20 de 

Abril de 2015. — A Ajudante do Notário, Isabel Neto Lúcio.

(15-8411-L01)

Let’S Talk Angola, Limitada •

Certifico que, por escritura de 11 de Maio de 2015, 

lavrada com início a folhas 47, do livro de notas para escrL 

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: — Raúl do Amaral Anapaz, casado com Maria 

de La Salette de Jesus Monteiro Vieira Lopes Anapaz, sob 

o regime de comunhão de adquiridos, natural de Malanje, 

Província de Malanje, residente em Luanda, no Distrito 

Urbano da Ingombota, Bairro Ingombota, Rua do Carmo, 

Prédio n.° 10, 1.° andar, Apartamento D;.

Segundo: — Maria de La Salette de Jesus Monteiro Vieira 

Lopes Anapaz, casada com Raúl do Amaral Anapaz, sob o 

regime de comunhão de adquiridos, natural do Sambizanga, 
Província de Luanda, residente em Luanda, no Distrito 

Urbano da Ingombota, Bairro Ingombota, Rua Tipografia 

MamãTita, Prédio n.° 10, l.° andar, Apartamento D;

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.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE. 
LET’S TALK ANGOLA,LIMITADA

' ; . ARTIGO l.°
A sociedade adopta a denominação social de «Let S Talk 

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

Município de Luanda, Distrito Urbano do Rangel, Bairro 
Rangel, na Avenida Hoji-ya-Henda, Torre B, Cidadela, r/c, 

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 escritura.

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

viços, formação profissional, comércio geral a grosso e 
a retalho, educação e ensino, importação e exportação, 
podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo do comér
cio ou indústria em que os sócios acordem e seja permitido 
por lei.

ARTIGO 4.°

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas) 
integralmente realizado em dinheiro, dividido e representado 
por duas quotas iguais, no valor nominal de Kz: 50.000,00 
(cinquenta mil kwanzas), cada uma pertencentes aos sócios 
Raul do Amaral Anapaz e Maria de La Salette de Jesus ; 
Monteiro.Vieira Lopes Anapaz, respectivamente..

ARTIGO 5.® ‘ .

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

ARTIGO 6.° '

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

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

mente, incumbe à ambos os sócios Raúl do Amaral Anapaz e

. Maria de La Salette de Jesus Monteiro Vieira Lopes Anapaz, 

que ficam desde já nomeados gerentes, com dispensa de cau

ção, bastando as suas assinaturas 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 sociedade em actos 

e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 

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

ARTIGO 7.°

À sociedade é reservada o direito de amortizar quo- 

tas desde que se proceda a acordos nesse sentido, a ainda 
em caso de partilha a consequente ao divórcio ou separa
ção judicial de pessoas e bens que, a quota seja objecto da 
penhora arresto ou arrolamento.

ARTIGO 8.°

Não poderão ser exigidas prestações suplementares de. 
capital, contidos os sócios poderão fazer a sociedade os 
suprimentos de que ela carecer, mediante as condições que 
estipularem, mas sempre vencendo juros a taxa legal.

, ARTIGO 9.°

As Assembleias Gerais serão convocadas por simples 
cartas registadas, dirigidas aos sócios com pelo menos 
30 dias de antecedência, isto quando a lei não prescreva for-
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ARTIGO 14?
No pmisso 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.

(I5-8358-L02)

Almi Decor, Limitada
< 1 ■

Cessão de quotas, admissão de novos sócios e alte
ração parcial do pacto social na sociedade «Almi Decor, 
Limitada». '

No dia 17de Abril 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, e Notária do referido Cartório, compa
receu como outorgante: .

Primeiro: —Lando Vi ta dos Santos Pedro, casado' 
com Celestina Félix Quiala Pedro, no regime de cómu-• 
nhão de bens adquiridos, natural de Ingombota, província . 
de Luanda, onde reside habitualmente.no Bairro Nelito 
Soares, Rua C-6 de Cima, casa s/n.°, titular do Bilhete de 
Identidade n.° 001066016LA039, emitido em Luanda, aos 
7 de Outubro de 2014, que outorga neste acto na qualidade . 
de representante de Tomasz Dowbor, casado com Vânia 
Jandira Cruz de Morais Dowbor, sob o regime de comunhão 
de adquiridos, natural de Varsóvia, Polónia, residente habi
tualmente em Luanda, na Rua Santo Rosa, Sector 1, Zona 

, 13, Distrito Urbano do Sambizanga, titular da Autorização . 
de Residência n.° 0000394A07, emitido em Luanda, aos 17 

• de Abril de 2013;
Segundo: — Vânia Jandira Cruz de Morais Dowbor, 

casada com Tomasz Dowbor, sob o regime de comunhão 
de adquiridos, natural dé Malanje, residente habitualmente 
em Luanda, Município de Belas, Distrito Urbano da Samba,. 
Condomínio Hípícos, Casa n.° 5, titular do Bilhete de 
Identidade n.° 001535469ME035, emitido aos 14 de Janeiro 

• de 2014;
. Terceiro: — Hélder de Oliveira Garcia, solteiro, maior, 

natural do Cazenga, Província de Luanda, onde reside habi
tualmente no Bairro Tala Hady, casa s/n.° zona 19, Cazenga, < 
titular do Bilhete de Identidade n.° 000126669LA029, emi
tido em Luanda, aos 27 de Novembro de 2012;

Quarto: — Fernando Domingos Mendonça dos Santos, 
solteiro, maior, natural de Malanje, Província de Malanje, resi
dente habitualmente em Luanda, no Bairro Golf II, Kilamba 
Kiaxi, titular do Bilhete de Identidade n.° 003072521ME034, 
emitido em Luanda, aos 28 de Fevereiro de2013.
> Verifiquei a identidade do oútorgante pelo documento de 
identificação acima referido; bem como certifico a qualidade 
em que intervém pelo documento que no final menciono e 
arquivo.

E, pelo outorgante foi dito:
Que, seus representados, Tomasz Dowbor e Vânia 

Jandira Cruz de Morais Dowbor, são actuais sócios da socie-

—--------------------—--------------

dade por quotas de responsabilidade limitada 
denominada «Almi. Decor, Limitada», com sedeClUall,|''|ii 

Luanda, no Bairro da Maianga, Rua de Sousa 
constituída por escritura de 9 de Maio de 2008 e 'S 
início a folhas 57, do livro de notas para escritur^^ 

n.° 963- B, do ICartório Notarial desta Çorn 
culada na Conservatória dó Registo ComerciaU^’ 

sob o n.° 566-08, Contribuinte Fiscal n.° 54011677 
0 capital social do actual de Kz: 100.000,00 ( °’Co’l| 
kwanzas), integralmente realizado em dinheiro1" 

dido e representado por duas quotas sendo uma ’ 
nominal de Kz: 60.000,00 (sessenta mil kwan?»^*8'01 

tencente ao sócio Tomasz Dowbor, e outra no 
nominal de Kz:.40.000,00 (quarenta mil kwanzas/^ 
tencente a sócia Vânia Jandira Cruz de Morais Do^ 
respectivamente. °r’

Que, em sessão da Assembleia Geral, realizada aos 10^ 
Março de 2015, os sócios deliberaram o seguinte:

a) Autorizar a cessão de quota e entrada de novos
sócios;

b) Alteração parcial do pacto social.
' Nesta conformidade, pela presente escritura, usando dos 

poderes que lhe foi conferido, cede a quota do seu represen
tado, Tomasz Dowbor, no valor nominal de Kz: 60.000,00 
(sessenta mil kwanzas), a favor do seu representado, Hélder 
de Oliveira Garcia, e a quota da sua representada, Vânia 
Jandira Cruz de Morais Dowbor, no valor de Kz: 40.000,00 
(quarenta, mil kwanzas), a favor do seu representado, 
Fernando Domingos Mendonça dos Santos, pelo mesmo 
valor, que aceita para eles, com todos os correspondentes 
direitos e obrigações, pelo que lhes dá a corresponde quita
ção, afastando-os definitivamente da sociedade, nada mais 

tendo dela a reclamár.
Que, sendo agora seus representados, Hélder de 

Oliveira Garcia e Fernando Domingos Mendonça dos 
Santos, os actuais sócios da sociedade e em consequência 
dos actos supra descritos, altera parcial mente o paçto socia, 
do artigo 4.°, qúe passa a ter a seguinte nova redacção....

ARTIGO 4.° ; ■ , c

O capital social é integralmente subscrito 
realizado em dinheiro no valor de Kz: 100. 
(cem mil Kwanzas), dividido e representado 

duas quotas sendo uma no valor nomm 
Kz: 60.000,00 (sessenta mil kwanzas), Pe^ 
cente ao sócio Hélder de Oliveira Garcia,.e 
no valor nominal de Kz: 40.000,00 (9uaf . 

mil kwanzas), pertencente ao sócio r 
Domingos Mendonça dos Santos, respe 

mente.
Que, as demais cláusulas não alteradas por esta e 

continuam firmes e válidas.
Assim o disse e outorgou.
Arquivo os seguintes documentos: .

a) Acta avulsa da sociedade;
•b) Certidão de escritura;

habitualmente.no
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tação e exportação, 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° ’
> (Capital)

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

ARTIGO 5.°
, (Cessão dc quotas) .

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

ARTIGO 6.°
(Gerência) ‘ ■ ' *

A gerência e administração da sociedade, em todos os 

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

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

para obrigar validamente a sociedade. f

1. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos 

e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 

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

lhantes.

2. O sócio-único poderá nomear pessoa estranha a socie

dade para assumir as funções de gerência.

ARTIGO 7.°
(Decisões)

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

ARTIGO 8?

. (Dissolução)

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedi

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

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou 

interdito, devendo estes nomear um que a todos represente, 

enquanto a quota se mantiver indivisa:

ARTIGO 9.°
(Liquidação)

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

x ARTIGO 10.°
(Balanços)

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

a 31 de Março imediato. .

ARTIGO 11.°
(Omisso) :

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

(15-8425-L02)

PPVM — Prestação de Serviços, Consultoria 
e Auditoria, Limitada

Certifico que, por escritura de 21 de Maio de 2015, 
lavrada com início a folhas 42, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 267-A, do Cartório Notarial do Guiché 
Único da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires 

da Costa, Licenciado em Direito, foi lavrada a escritura 
entre:

José Gola Barroso Gunza, solteiro, maior, natural 
da Maianga, Província de Luanda, onde reside habi
tualmente, no Distrito Urbano da Maianga, Bairro da 
Calemba, Rua 91, Casa n.° 14, que outorga neste acto como 
mandatário de Pereira Carlos Mendonça, solteiro, maior, 
natural do Cazengo, Província do Kwanza-Norte, residente 
habitualmente em Luanda,-no Município dõ Cazenga, Bairro 
'Tala Hadi, casa s/n.° e em nome e representação da filha 
menor do mandante Milãnia Suama Mendonça, de 3 anos de 
idade, natural do Huambo e consigo convivente;

Uma sociedade comercial de responsabilidade limitada 
que se regerá nos termos dos artigos seguintes.

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

Luanda, aos 22 de Maio de 2015. — O auxiliar, ilegível.

ESTATÚTOS DA SOCIEDADE
PPVM — PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSULTORIA 

E AUDITORIA, LIMITADA

ARTIGO l.°

A sociedade adopta a denominação social*de «PPVM — 
Prestação de Serviços, Consultoria e Auditoria, Limitada», 
com sede social na Província de Kwanza-Norte, Município 
do Cambambe, Bairro Satec, casa s/n.°, podendo transferi-la 
livremente para qualquer outro local do território nacional, 
bem como abrir filiais^ sucursais, agências ou outras formas 
de representação dentro e fora do País.

ARTIGO 2.°

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

ARTIGO 3.°

A sociedade tem como objecto social, 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, comercialização de telefones e seus acessó
rios, transporte marítimo, camionagem, agente despachante 
e transitários, cabotagem, rent-a-car, compra e venda de 
viaturas, novas ou usadas e seus acessórios, aluguer de via
turas, com ou sem condutor, venda e reparação de veículos 
automóveis, concessionária de material e peças separadas de 
transporte, fabricação de blocos e vigotas, medicamentos.
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malidades especiais de comunicação. Se qualquer dos sócios Certifico que Aloisio José Marques da S’i 
estiver ausente da sede social a comunicação deverá ser feita solteiro, maior, de nacionalidade angolana 

Malanje, Província de Malanje, residente e 
no Município de Malanje, Centro da Cidade^ 

de Ama, Casa n.° 34, constituiu uma socied 
soai por quotas denominada «INFORAP a e 

Limitada», registada sob o n.° 2.646/15 n..« ê°la(sÚi 
Hue se * 

pelo disposto no documento em anexo. re&
Está conforme. 1 ■ ‘ ■
Conservatória do. Registo Comercial de Luanda, 2a 

do Guiché Único da Empresa, em Luanda, .Sec^ 

de2OI5. — Oajudante,ilegível. .

com tempo suficiente para que possa comparecer. .

• - ARTIGO I0.°

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 dás suas quotas, e em igual proporção serão suportadas 

<j-. as perdas se as houver.
j ARTIGO 11.°

J :. A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento 

I de qualquer dos sócios, continuando a sua existência com o
í sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou
í interdito, devendo estes nomear um que a todos represente, 
í enquanto a quota se mantiver indivisa. .

< ARTIGO 12.° ’

(' ■ 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 I3.°

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

. providência cautelar. >

ARTIGO 14.°

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 Fòro dá 
Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qualquer 
outro.

aos22^

í ' - ARTIGO 15.° •

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. í;

ARTIGO 16.°

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

Sociedades Comerciais e demais legislação aplicável.
(I5-8424-L02)

• ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
INFORAP —ANGOLA (SU), LIMITADA

ARTIGO I.°
(Denominação c sede)

A sociedade adopta a denominação de «INFORAP-. 
Angola (SU), Limitada», com sede social na Provínciade 
Luanda, Município de Viana, Vila Pacífica, Bairro Zango | 

podendo transferi-la livremente para qualquer outro local do | 
território nacional, bem eomo abrir filiais, sucursais, agên
cias ou outras formas de representação dentro e fora do País.

' • ‘ ARTIGO 2.°
(Duração) k

A sua duração é por tempo indeterminado contando-seo 
início da sua acti vidade, para todos os efeitos legais, a partir 

. do respectivo registo.

ARTIGO 3.° t-
■ . * (Objecto)

A sociedade tem como objecto social, prestação de ser
viços, consultoria, formação profissional, comércio geral 

a grosso e a retalho, serralharia, caixilharia de alumínios, 
avicultura, agro-pecuária, indústria, pesca, hotelaria c 
turismo, restauração, informática, telecomunicações, pubh 

cidade, construção civil e obras públicas, consultora 
. exploração mineira e florestal, comercialização de tee 

nes e seus acessórios, transporte marítimo, camionag^ 
.agente despachante e transitários, cabotagem, rent^ 
compra e venda de viaturas, novas ou usadas e seuS^à0 
sórios, venda e reparação de veículos automóveis, 
de serviços, recauchutagem, concessionária de 
peças separadas de transporte, fabricação de 
tas, comercialização, de medicamentos, material c,a^cOs, 

, INFORAP —Angola (SU), Limitada ’ , gastável e hospitalar, produtos químicos e fan^aíerial 
perfumaria, plastificação de documentos, venda dó 

de escritório e escolar, decorações, serigrafia, iw 
salão de cabeleireiro, boutique, agência de viagens, p 

ção e mediação imobiliária, perfumaria, relações 

pastelaria, padaria, geladaria, panificação, 
comerciais e industriais, venda de gás de cozinha, 
recreação, vídeo clube, discoteca, meios industriais,

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

Satisfazendo ao que me foi requerido ém petição apre
sentada sob o n.° 37, do livro-diário de 22 de Maio do 
corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.
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pessoal por quotas denominada «N’GAZUA — Kiadikeito 
(SU), Limitada», registada sob o n.° 2.647/15, que se vai 
reger pelò disposto no documento em anexo. z

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

do Guiché Único da Empresa, em Luanda, aos 22 de Maio 

de 2015. — O Ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
N’GAZUA — KIADIKEITO, (SU), LIMITADA 

ARTIGO 1.” 
(Denominação c sede)

A sociedade adopta a denominação de «N’GAZUA — 
Kiadikeito, (SU), Limitada», com sede social na Província 
de Luanda, Município de Luanda, Distrito Urbano, do 
Kilamba Kiaxi, Rua Alípio Brandão, Casa n.° 2, Zona 12, 
Bairro Neves Bendinha, podendo transferi-la livremente 
para qualquer outro local do território nacional, bem como 
abrir filiais, sucursais, agências ou outras formas de repre
sentação dentro e fora do País.

ARTIGO 2.° 
(Duração) .

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

ARTIGO 3.° 
(Objecto)

A spciedade tem como objecto social comércio geral a 
grosso e a retalho, restauração, prestação de serviços, con
sultoria,. publicidade e marketing, actividade industrial, 
auditoria, construção civil e obras públicas, fiscalização 
de obras, serralharia, serviço de carpintaria, produção e 
venda de caixilharia de alumínio, promoção e mediação 
imobiliária, serviços de informática, de telecomunicações 
e electricidade, fabricação e comercialização de materiais 
de construção, participação em investimentos financeiro 
de serviços petrolíferos, recrutamento de pessoal especia
lizado e não especializado, manutenção meta mecânica, 
exploração de bombas de combustíveis, comercializa
ção de combustíveis e lubrificantes, segurança industrial e 
ambiental, comercialização de medicamentos, agro-pecuá
ria, pescas, hotelaria, turismo, agenciamento de yiagens, 
serviços de transportes aéreo, marítimo e terrestres, de 
passageiros ou de mercadorias, camionagem, transitários, 
despachante, rent-a-car, oficina auto, venda de material de 
escritório e escolar, modas e confecções, botequim, serviços 

de saúde, comércio de medicamentos, material e equipamen
tos hospitalar, serviços de ourivesaria, indústria pasteleira e 
panificadora, exploração de parques de diversões, realização 
de eventos culturais, recreativos e desportivos, exploração 
mineira e florestal, exploração de bombas de combustíveis 
Ou estação de serviço, comercialização de petróleo e seus 

derivados, representações comerciais, prestações .de servi
ços, educação e ensino, infantário, importação e exportação, 
podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo do comér
cio ou indústria em que os sócios acordem e seja permitido 
por lei.

ARTIGO 4.°
(Capital)

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

integralmente realizado em dinheiro, representado por uma 
quota no valor nominal de Kz: 100.000,00 (cem mil kwan
zas), pertencente áo sócio-único Joaquim Domingos João.

ARTIGO 5.°
(Cessão dc quotas)

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

ARTIGO 6.° . '
(Gerência) .

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

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

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

ARTIGO 7.°
(Decisões)

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

ARTIGO 8.°
(Dissolução)

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

ARTIGO 9.°
(Liquidação)

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

ARTIGO 10.°
(Balanços)

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

. a 31 de Março imediato.

ARTIGO 11.°
(Omisso)

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

(15-8428-L02)
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comercialização de combustíveis e lubrificantes, venda 
de material de escritório e escolar, decorações, serigra-

material cirúrgico, exploração de bombas de combustíveis, ARHGO8.
Os lucros líquidos apurados, depois de ded 

centagem para fundos ou destinos especiais 
fiã, impressões, salão’de cabeleireiro, boutique, agência - Assembleia Ger^^ 

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 
V -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 kwan- 
• zas), integralmente realizado em. dinheiro, dividido e 

representado por duas quotas sendo uma no valor nominal 
de Kz: 75.000,00 (setenta e cinco mil kwanzas), perten
cente ao sócio Pereira Carlos Mendonça e outra quota 
no valor nominal de Kz: 25.000,00 (vinte e cinco mil 
kwanzas) pertencente à sócia Milãnia Suama Mendonça, 
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.°

anti 
cr%s, 
na ção das suas quotas, e em. igual proporção serão ^“to

as perdas se as houver. •
ARTIGÒ9.” ’ ' I

A sociedade não se dissolverá por morte ou i I 

de qualquer dos sócios, continuando a sua existênci"s 
sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio fale •°'110I 
interdito, devendo estes nomear um que a todos eCK*0oa 
enquanto a quota se mantiver indivisa. rePresente

ARTIGO 10.”

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios 
demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários^ 

liquidação e partilha verificar-se-á como acordarem. Nafafe 
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 igua|. 
dade de condições. . *

ARTIGO 11.°'

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

. , . ARTIGO I2.°

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

. outro.

ARTIGO 13.°

Os anos sociais serão os civis e os balanços serão 
I .A gerência e administração da sociedade, em todos os dados em 31 de ..Dezembro de cada ano, devendo encerrar 

seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passi- a 31 de Março imediato.
vamente, incumbem ao sócio Pereira Carlos Mendonça, que z *. artigo 14° '
fica desde já nomeado gerente, com dispensa de caução, bas- No omisso regularão as deliberações sociais, as dispo-

> tando a assinatura do gerente, para obrigar validamente a
sociedade.
• ■ 2. O gerente poderá delegar num dos sócios ou mesmo 

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

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

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

(15-8427-L02)

N’GAZUA—Kiadikeito, (SU), Limitada

Bárbara Celeste Ferreira Gamboa, Conservadora-A^u^ 

da Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 2. 

do Guiché Único da Empresa. //
Satisfazendo ao que me foi requerido em petiça° 

sentada sob o n.° 39, do livro-diário de 22 de 
corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatór^

Certifico que Joaquim Domingos João, divorproVfnci8 
nacionalidade angolana, natural da Ingombota, 
de Luanda,t residente em Luanda, no Distrito^ ^ve$

ARTIGO 7°

As Assembleias Gerais serão convocadas por simples 
cartas registadas dirigidas aos sócios com pelo menos 
30 dias de antecedência, isto quando a lei não prescreva for
malidades especiais de comunicação. Se qualquer dos sócios 
estiver ausente da sede social a comunicação deverá ser feita do Kilamba Kiaxi, Município do Luanda, BairFJa(|euní'
com tempo suficiente para que possa comparecer. / Bendinha, Casa n.° 2, Zona 12, constituiu uma socie
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ARTIGO 9.»

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento 
de qualquer dos sócios, cbntinuando a sua existência com o <• 
sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou 
interdito, devendo estes nomear um qué 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 algtim deles o pretender será o activo social 
licitado em globo com obrigação do pagamento do passivo 
e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em igual
dade de condições.

ARTIGO 11.°

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

ARTIGO 12.°

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

(15-8429-L02)

Ngwikó, Limitada

Certifico que, por escritura de 13 de Maio de 2015, 
lavrada com início a folhas 89, 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: — Ester Silvestre Massocolo Matondo, casada 

com Nzonza Victor Matondo, sob o regime de comunhão de 
adquiridos, natural de Luanda, Província de Luanda, onde 
reside habitualmente, no Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi, 
Bairro Neves Bendinha, Rua António Lisboa, Casa n. 176,

Segundo: — Maria Nanguengue, solteira, maior, natural

Huambo, Província do Huambo, residente habitualmente 
em Luanda, no Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi, Bairro 

Camama, casa s/n.°;
Uma sociedade comercial por quotas de que se regerá 

°os termos constantes dos documentos em anexo.
Está conforme.
Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, em 

Luanda, aos 22 de Maio de 2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTO DA SOCIEDADE 
NGWIKÓ, LIMITADA.

ARTIGO 1°
A sociedade adopta a denominação social de «Ngwikó, 

Limitada», com sede social na Província de Luanda, 
Município de Belas; Bairro Camama, Rua Direita do 
Camama, Adjacente ao Posto Policial, casa s/n.°, podendo 
transferi-la livremente para qualquer outro local do territó
rio nacional, bem como abrir filiais, sucursais, agências ou 
outras formas dé representação dentro e fora do País.

ARTIGO 2.°

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

ARTIGO 3.°

. A sociedade tem como objecto social comércio geral a 
grosso e a retalho, empreitadas de construção civil e obras 
públicas; promoção e mediação imobiliária; venda de 
equipamentos dos serviços de segurança privada; presta- . 
ção de serviços de segurança privada; infantários, creches; 
importação e comercialização de medicamentos, produtos 
hospitalares, equipamentos laboratoriais diversos, fabrico 
e distribuição de medicamentos, equipamentos e produ
tos hospitalares, manutenção e assistência a equipamentos 
diversos; educação, ensino geral, colégios, escola de lín
guas, desporto e cultura, escola de condução, informática, * 
telecomunicações, hotelaria e turismo, restauração, casinos, 
indústria pesada e ligeira, pescas, agro-pecuária, indústria 
de panificação, camionagem, transitários, cabotagem, rent- 
~a~car, compra e venda de viaturas novas e usadas, aluguer 
de viaturas com ou sem condutor, transporte de passagei
ros, transporte de mercadorias, oficina auto, oficina de frio, 
fiscalização de obras públicas, venda de material de escri
tório e escolar, venda è instalação de material industrial, 
venda e assistência a viaturas, comercialização de mate
rial de construção, comercialização de lubrificantes, salão 
de cabeleireiro, barbearia, botequim, comercialização de 
gás de cozinha, petróleo iluminante, peças sobressalentes, 
perfumaria, artigos de toucador e higiene, ourivesaria, relo
joaria, agência de viagens, farmácia, centro médico, clínica 
geral, geladaria, exploração de parques de diversão, explo
ração mineira, exploração florestal, exploração de bombas 
de combustíveis, estação de serviço, representações comer
ciais, serralharia, carpintaria, marcenaria, prestação de 
serviços, importação e exportação, podendo ainda dedicar- 
-se a qualquer outro ramo do comércio ou indústria em que 
os sócios acordem e seja permitido por lei.

ARTIGO 4.°

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas) 
integralmente realizado em dinheiro, dividido e representado 
por duas quotas iguais no valor nominal de Kz: 50.000,00 ' 
(cinquenta mil kwanzas) cada uma, pertencentes às sócias 
Ester Silvestre Massocolo Matondo e Maria Nanguenuue, 
respectivamente.
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Jommichor, Limitada . K ’

- Certifico que, por escritura de 21 de Maio.de 2015, 
lavrada com início a folhas 56, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 267-A, do Cartório Notarial do Guiché 
Único da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires 
da Costa, Licenciado em Direito, foi lavrada a escritura 
entre:

Primeiro: — João Osvaldo Maria Manuel Inácio, sol
teiro, maior, natural de Malanje, Província de Malanje, onde 
reside habitualmentè, no Município de Malanje, Bairro 

i Centro da Cidade, Rua Comandante Dangeréux, casa s/n.°;
Segundo: — Manuel Ferreira Inácio, solteiro, maior, 

natural de Malanje, Província de Malanje, onde reside habi
tualmente, no Município de Malanje, Bairro Centro da 
Cidade, casa s/n.°;

Uma sociedade comercial de responsabilidade limitada, 
que se regerá nos termos dos artigos seguintes.

; . Está conforme. :
Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, ém 

Luanda, aos 22 de Maio de 2015. — O auxiliar, ilegível.

maria, plastificação de documentos, venda de 
escritório e escolar, decorações, sêrigrafia, im 
de cabeleireiro, boutique, agência de viagens SSÔes«s^ 
mediação imobiliária, relações públicas, pastelar^Sj 
geladaria, panificação, representações comerei Pada^| 
triais, venda de gás de cozinha, desporto e rec 6 ÍnM 

clube, discoteca, meios industriais; realizações de 
des culturais.e desportivas, manutenção de espaço^^| 

segurança de bens patrimoniais, colégio, creche d 
cultura, escola de condução, ensino, importação 
ção, saneamento básico, fabricação e venda de gelo^ 

café, electricidade, podendo ainda dedicar-se a 
outro ramo do comércio òu indústria em aue nc ?a ^al^er 

H cuss°ciosacQr 
dem e seja permitido por lei. 1

ARTIGO 4.°

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwan 
integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen 
tado por duas quotas, sendo uma quota no valor nominal de 
Kz: 9Q;00Ó,00 (noventa .mil kwanzas) pertencente ao sócio 

João Osvaldo Maria Manuel Inácio e outra quota no valor 

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

' sócio Manuel Ferreira Inácio.

. ■ ’ . 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.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
JOMMICHOR, LIMITADA

' ARTIGO I.°

A sociedade adopta a denominação social de «Jommichor, 
Limitada», com sede social na Província de Malanje, 
Município de Malanje, Bairro Azul, Rua Comandante 
Dangereux, Edifício Cheguevara, 5.° andar. a esquerda, ‘ 

, 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.
. • ARTIGO2.0 • ' -

A sua duração é por tempo indeterminado contando-se o
■ início da sua actividade, para todos os efeitos legais, a partir 1 ‘ u.gerente Poaera «legar num oos soou, 

da data da celebração da nreSe.nM>serif„ra em pessoa estranha à sociedade parte dos seus podere
/ gerência, conferindo para o efeito, o respectivo manda 

2.. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos 

e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, a 
como, letras de favor, fiança, abonações ou actos-semelhanteS

‘ ' ARTIGO 7.° . • les
As Assembleias Gerais serão convocadas porsl 

cartas registadas, dirigidas aos sócios com pelo m 
30 dias de antecedência, isto quando a lei não PrescreV^cjOs 
malidades especiais de comunicação. Se qualquer dos s 

-q ser re

guer de viaturas, com ou sem condutor, venda e reparação com temP° suficiente para que possa comparecer. 

de deduzM» > £

Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios

• ... ARTIGO 6.° ' . <•

A gerência e representação da sociedade, em todos os 

seus actos e contratos, em juízo e Fora dele, activa e pas
sivamente, incumbe ao sócio João Osvaldo Maria Manuel 

Inácio, que fica-desde já nomeado gerente, com dispensa de 
. caução, bastando a sua assinatura, para obrigar validamente 

a sociedade.
1.0 gerente poderá delegar num dos sócios ou mesmo

da data da celebração da presente escritura.

/ - . - ARTIGO 3.°

A sociedade tem como objecto social, comércio geral a ' 
grosso e a retalho, prestação de: serviços, serralharia, caixi
lharia de alumínios, agricultura e 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 

f despachante e transitários, cabotagem, rent-a-car, compra e .
venda de viaturas, novas ou usadas e seus acessórios, alu-, eSt’ver ausente da sede social a comunicação deve

de veículos automóveis, concessionária de material e peças artigo 8?
separadas de transporte, fabricação de blocos e vigotas, Os lucros líquidos apurados, depois 
comercialização de combustíveis e lubrificantes, exploração . centagem para fundos ou destinos especiais c < 

de bombas de combustíveis e estação de serviço, medica- ,
mentos, material cirúrgico, gastáveí e hospitalar, produtos ção das suas quotas, e em igual proporção serão sup 

químicos e farmacêuticos, centro médico, clínica, perfu as perdas se as houver.

Maio.de
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ARTIGO 2.” •
(Duração)

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

ARTIGO 3.°
(Objecto)

1. A sociedade tem como objecto social o comércio e 
prestação de serviço na área de alimentação, gestão de res- * 
taurantes, consultoria e gestão de projectos, serviços de 
nutrição especializada, gestão de restaurantes em ambiente 
hospitalar, terceirização de serviços de cozinha e projectos 

de governo.
2. Os serviços podem ser especificados, distribuídos nas 

seguintes áreas: restaurantes, capacitação, treinamentos, 
auditorias, inspecções, diagnósticos, análise de riscos, con
sultorias e planos de trabalho.para plataformas de petróleo, 
refinarias, minas., hospitais e afins, meio ambiente, treina
mento, capacitação, diagnósticos, auditorias,monitoramento 
e planos de trabalho e de emergência e monitoramento nas 
actividades de petróleo, minas e afins, podendo ainda dedi
car-se a qualquer outro ramo de comércio e serviço ligados 
à actividade.

3. A sociedade pode ainda dedicar-se a outras activida
des que sejam permitidas por lei, importação e éxportação, 
associar- se ou adquirir participações sociais em outras 
empresas, mediante deliberação dos sócios.

ARTIGO 4.°
(Capital social)

O capital social da sociedade é de Kz: 200.000,00 

(duzentos mil kwanzas), inteiramente realizados em 
dinheiro, dividindo em 'duas quotas, sendo uma quota no 
valor de Kz: 180.000,00 (cento e oitenta mil kwanzas), cor
respondente a 90% dò capital social, pertencente ao sócio 
Enoque da Silva Bastos e a outra no valor de Kz: 20.000,00 
(vinte mil kwanzas), correspondente a 10% do capital 

social, pertencente ao sócio Cimião Soares de Souza. .

ARTIGO 5.°
< (Suprimentos)

Não serão exigíveis prestações suplementares de capital, 
mas os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de 
que ela carecer, nos termos e condições que estabelecerem.

■ - ' AR,TIGO6.°
(Gerência c forma de obrigar)

1. A administração e gerência da sociedade em todos os
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passiva
mente, incumbe aos dois sócios que designaram o respectivo 

gerente. ' .
2. Fica desde já nomeado gerente, corn dispensa de, 

caução, sendo bastante a sua assinatura para obrigar valida

mente a sociedade ao sócio Enoque da Silva Bastos.
3. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos 

e contratos estranhos aos negócios sociais, designadamente 

letras de favor, fianças, abonação ou documentos seme 
lhantes.

4. A remuneração do gerente será acordada por delibera
ção dos sócios.

5. O gerente nomeado pode delegar em outrem todos ou 
parte dos respectivos poderes de gerência, outorgados para o 
efeito o respectivo mandato. .

ARTIGO 7.° •
(Cessão de quotas)

1. A cessão total ou parcial de quotas entre os sócios e ou 
o seu usufruto é livre, ficando desde já autorizada a divisão 
nos casos de cessão parcial, quer aos sócios, quer a estra
nhos.

2. A cessão total ou parcial de quotas, a estranhos à
sociedade, depende sempre do consentimento deste dado em 
Assembleia Geral, sendo dado à sociedade o direito de pre
ferência. ’ '

ARTIGO 8.°
(Amortização de quotas)

É permitida a amortização de qualquer quota, quer por 

acordo com o respectivo titular, quer quando a quota ou 
parte dela seja objecto de penhora, arresto, arrolamento ou 
por qualquer meio envolvida em procedimento judicial, fis-^ 
cal, administrativo ou outro.

•.' ARTIGO 9.°
(Distribuição de lucros)

1. Os lucros líquidos apurados em cada exercício são dis
tribuídos entre os sócios, salvo deliberação da Assembleia 
Geral aprovada por todos os sócios.

, 2. A fixação do montante do lucro líquido a dividir pelos 
sócios na proporção das suas quotas é antecedida da dedução, 
dos encargos fiscais e de cinco por cento dos lucros apurados 
destinados ao fundo de reserva legal da sociedade.

3. O fundo de reserva legal da empresa não poderá exce
der vinte por cento do capital social, sendo reintegrado todas 
as vezes que por qualquer motivo se achar reduzido.

ARTIGO 10.°
(Assembleia Geral)

1. A Assembleia Geral reunirá ordinariamente uma vez 
por ano para aprovação dos respectivos exercícios.

2. Extraordinariamente a Assembleia Geral relinirá sem
pre que necessário e mediante solicitação de um dos sócios.

3. A convocatória das Assembleias Gerais será feita por 
carta com aviso de recepção no domicilio dos sócios, com 
antecedência de oito dias.

4. Caso alguém não possa comparecer, este poderá fazer- 
-se representar por pessoa estranha à sociedade, devendo 
comunicar por escrito à Assembleia Geral da sua decisão.

ARTIGO II.°
(Dissolvição da sociedade)

1. A sociedade não se dissolverá por morte ou interdi
ção de qualquer dos sócios, continuando a sua existência 
com os sobrevivos e os herdeiros ou representantes do sócio 
falecido ou interdito, devendo este nomear um que a todos 
represente, enquanto a quota se mantiver indivisa.
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.. ARTIGO 5.° ARTIGO 12.°: . . , |
A cessão de quotas a estranhos fica dependente do con- Para todas as questões emergentes do' preSen I 

. sentimento da sociedade à qual é sempre reservado o direito quer entre as sócias, seus herdeiros ou, represe^ COnM 
de preferência deferido às sócias se a sociedade delas não entre elas e a própria sociedade, fica estipuia^11^’ M 
quiser fazer uso. * Comarca de Luanda, com expressa renúncia

outro. a
; ’ ARTIGO6.0 ’

- A gerência e administração da sociedade, em todos os 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passi
vamente, incumbem um ou mais sócios ou não, eleitos em 

4 Assembleia Geral, com dispensa de caução, bastando a assi-
j natura do gerente sendo o caso de gerência singular e no

caso de gerência plural a assinatura de qualquer uma das 
.! gerentes para obrigar validamente a sociedade.

. .i LA (as) gerente (s) poderá (ão) delegar numa das sócias 
ou mesmo em pessoa estranha à sociedade parte dos seus 

j poderes de gerência, conferindo para o efeito, o respectivo 
. T . mandato.

í 2. Fica vedado à (s) gerente (s) obrigar a sociedade em 
H • actos e contratos estranhos aos negócios sociais da socie- 
L dade, tais como, letras de favor, fiança, abonações ou actos 
> semelhantes.

• ARTIGO I3.° \

Os'balanços serão dados em 31 de Dezembr 
ano, devendo estar aprovado até 31 ‘ 
diato.

ARTIGO 14.°
No omisso regularão as deliberações sociais • ! 

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

■ ' - ' ' 05-8436-1(12)

ARTIGO 7.° ■ ’ \

i A Assembleia Geral será convocada por simples cartas .
• • registadas dirigidas às sócias com pelo menos 30 dias de

antecedência, isto quando a lei não prescreva formalidades 
especiais dê comunicação. Se qualquer das sócias estiver 
ausente da sede social a comunicação deverá ser feita com 
tempo suficiente para que possa comparecer. -

. ARTIGO.8.0 ’

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per- • 
centagem para fundos ou destinos especiais criados em 
Assembleia Geral, serão divididos pelas sócias na proporção 
daa suas quotas, e em igual proporção serão suportadas as 

. perdas se as houver. z , •

ARTIGO9?

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento
< de qualquer daa sócias, continuando a sua existência com o 

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

. enquanto a quota se mantiver indivisa.

Nutrisaúde Gastronomia Especializada, Limitada

Certifico que, por escritura de 18 de Maio de 2015 
lavrada com início a folhas 46 do livro dê 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:
Primeiro: — Enoque da Si 1 va Bastos, casado com Flávia 

Borges de. Lima Bastos, sob o regime de comunhão de 

adquiridos, natural do Rio de Janeiro, Brasil, de naciona

lidade brasileira, residente.em Luanda, no Distrito Urbano 

do Kilamba Kiaxi, Bairro Golf, Condomínio dos Cajueiros, 

Zona n.° 20;
Segundo: — Cimião Soares de Souza, casado com Raquel 

Bernardina de Oliveira Souza, sob o regime de separação de 

bens, natural do Rio de Janeiro, Brasil, de nacionalidade bra
sileira, residente em Luanda, no Distrito Urbano do Kilamba 

Kiaxi, Bairro Golf, Condomínio dos Cajueiros, Rua C,Casa 

n.° 18.
Uma sociedade comercial por quotas que se regera 

termos constantes dos artigos seguintes.

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

Luanda, aos 22 de Maio de 2015. — O ajudante, ile&ve

ARTIGO I0.°

Dissolvida a sociedade por acordo das sócias e nos 
. demais casos legais, todas as sócias serão liquidatárias e a 

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

’ ARTIGO 11.° . '

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

< ESTATUTO DA SOCIEDADE .
NUTRISAÚDE GASTRONOMIA ESPECIAL^

LIMITADA . .

ARTIGO 1."
(Denominação c sede)

A sociedade adopta a denominação de 
Gastronomia Especializada, Limitada/, tem a sua 
visória em Luanda, no Condomínio Bellàs Business 
Bairro do Talatona, Município de Belas, podendo a r . 

e sucursais, onde e quando convier aos interesses



IIl SÉRIE — N.° 120 — DE 24 DE JUNHO DE 2015 :
_—-— -------- ; ----------------— ------- -

, a) Uma quota com o valor nominal de Kz: 50.000,00 
(cinquenta mil kwanzas), correspondente.a 50% 
(cinquenta por cento) do capital social da socie- 
•dade, pertencente ao sócio Ivan.Cliff Pinto Libe- 
rato;

b) Uma quota com o valor nominal de Kz: 50.000,00 
(cinquenta mil kwanzas), correspondente a 50 % 

(cinquenta por cento) do capital social da socie
dade, pertencente ao sócio António Gonçalves 
Major.

2; Compete aos sócios deliberarem sobre os aumentos
* do capital social. Nos aumentos de capital, os sócios terão 

direito de preferência na subscrição, jde acordo com a pro
porção da sua participação no capital social. ’’

3. A sociedade poderá adquirir e alienar quotas próprias, 
por deliberação dos sócios. Sendo adquiridas quotas pró- 

’ prias, os direitos sociais a elas inerentes ficarão suspensos 
enquanto estas permanecerem na titularidade da sociedade, 
exceptuando-se o direito de participar nos aumentos de capi
tal por incorporação de reservas e o direito à participação 

. nos lucros.

ARTIGO 5.°
(Prestações suplementares dc capital e suprimentos) (

Não são exigidas prestações suplementares de capital, 
mas os sócios poderão fazer empréstimos à sociedade, na 
modalidade de suprimentos, conforme venha a ser delibe- 

. rado pela Assembleia de Sócios, na qual serão ainda fixados 
os termos e condições a que ficam sujeitos, designadamente 
no que se refere ao prazo de reembolso è à sua eventual one- 

rosidade. .

ARTIGO 6.° 
(Cessão de quotas)

1. A cessão de quotas entre os sócios, ou a sua divisão em 
caso de cessão parcial, é livre e não carece do consentimento 

prévio da sociedade.
2. Não obstante o disposto no número anterior, a socie

dade autoriza desde já a cedência dá totalidade ou parte das 

quotas para quem os sócios vierem a indicar.

ARTIGO 7.° .
(Amortização dc quotas)

A sociedade pode amortizar qualquer quota, sem o con
sentimento do seu respectivo titular, quando tenha ocorrido 

? um dos factos a seguir enumerados, desde já considerados 
fundamento suficiente para a amortização compulsiva.

a) Fraude ou qualquer outra acção e/ou omissão, 

devidamente comprovada, lesiva de direitos ou 

do bom-nome da sociedade ou dos sócios;
1 b) Interdição, inibição, falência ouinsolvência do titu

lar de qualquer das quotas, bem como penhora, 
confisco, arrematação ou adjudicação judicial de 
quotas, ou ainda venda em execução ou transfe 

rência da titularidade da quota imposta por meio 

judicial ou administrativo; f
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c) Condenação do sócio em processo judicial movido
pela sociedade ou em que se comprove a prática . 

de actos contra a sociedade- *
d) Quando a quota seja dada em garantia de qualquer

obrigação estranha à sociedade ou sem autoriza

ção da mesma;
e) Em caso de transmissão da quota sem observância

do disposto no artigo 6.°

ARTIGO 8.°
(Assembleia Geral)

1. As Assembleias Gerais serão convocadas pelos geren
tes, por meio de carta registada com aviso de recepção, 
ou enviada sob protocolo, expedida com uma antecedên
cia mínima de 15 dias da data fixada para a realização da 
Assembleia Geral, salvo quando a lei dispuser de forma 
diferente. '

2. Os sócios quê não possam comparecer em determi
nada Assembleia Geral poderão fazer-se representar por 
outro sócio ou por qualquer outra pessoa, nos termos da lei, 
nomeadamente mediante carta mandato dirigida à socie
dade, onde conste a identidade do representante, a qual só 
poderá ser usada uma vez.

3. São permitidas as deliberações unânimes por escrito.

• ARTIGO 9.°
(Gerência)

1. A gerência da sociedade será exercida por um ou mais 
gerentes, sócios ou não sócios, eleitos em Assembleia Geral, 
que exercerão os.cargos com ou sem remuneração, con
soante o que for deliberado.em Assembleia Geral. •

2. A Sociedade obriga-se:

a) Pela assinatura de um ou mais gerentes nomeados

em Assembleia Geral;

b) Pela assinatura de um procurador e de um gerente
nos termos e limites dos respectivos mandatos;

c) Pela assinatura conjunta de dois procuradores nos
termos e limites dos respectivos mandatos.

3. A sociedade, e os gerentes- poderão constituir pro
curadores ou mandatários, os quais poderão ser pessoas 
estranhas à sociedade, com poderes para a prática de deter
minados actos ou categoria de actos.

4. É inteiramente vedado à gerência fazer por conta da 

Sociedade, operações alheias ao seu fim social e ao seu 
objecto, ou pór qualquer forma obrigar a sociedade por essas 
operações, sob pena de imediata destituição e sem prejuízo 
da sua responsabilidade pessoal e solidária por todos os pre
juízos que daí decorram para a sociedade ou para terceiros.

ARTIGO 10.°
(Lucros)

1. Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de 
deduzida, nos termos legais, a percentagem para a reserva 
legal, será dado o destino que vier a ser deliberado em 
Assembleia Geral.
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ESTATUTOS DA SOCIEDABR
GRUPO LIBERGON, LIM1TADA 

ARTIGO l.° 
(Denominação e duração)

1. A sociedade adopta o tipo de sociedade 
denominação de «Grupo Libergon, Limitada»^^Olas«i

2. A sociedade durará por tempo indeterní 
tando-se o seu início, para todos os efeitos !e c°n.

2. Na hipótese de dissolução, por acordo dos sócios ou
nos demais casos previstos na lei, os três sócios serão liqui
datários e à liquidação e partilha, procederão como para ela 

acordarem. .
3. Na falta de acordo e se algum dos sócios o pretender,

será o activo licitado em globo, como obrigação de paga
mento do passivo e adjudicado ao sócio que melhor preço 

oferecer em igualmente de condições. - . . data de celebração da escritura pública do
ARTIGO 12* ' tuição. - °de

i v (Exoneração e exclusão) -

A exoneração e exclusão de sócio podem dar-se nos
' casos e nos termos previstos na lei.

• ’ • . - ARTIGO I3.° ■
(Eleição dó foro)

Para dirimir as questões emergentes do presente con
trato, quer entre- sócios, seus herdeiros ou representantes, 
quer entre eles e a própria sociedade,' fica desde já estipulado 
o Foro do Tribunal da Província de Luanda, com expressa sucursais, filiais, ou quaisquer outras formas de representa- 

renúncia de qualquer outro. ’ . . - '

ARTIGO 14.°
(Omissões)

No omisso regularão as disposições da Lei das 
Sociedades Comerciais, as deliberações sociais e demais 
legislações aplicáveis.

' \ ARTIGO 2.° ‘
I (Scdc social) . ' •|

1. A sociedade tem a sua sede social na Pr0V' 
Luanda, Distrito Urbano da Ingombota, Rua dato- I 
Prédio h.° 93, 7.° andar C. !

• 2. A gerência, por simples deliberação, poderá transfe 
rir a sede social para qualquer outro local, dentro da mesm 
província ou para províncias limítrofes, bem como criar

(I5-8437-L02)

ção, no território nacional ou no estrangeiro. I
ARTIGO 3.° |

(Objecto social)

. 1. A sociedade tem como objecto principal a prestação de 

serviços,.elaboração e gestão de projectos de investimentos, 
estudo de viabilidade económica, importação e exporta-1 

ção, formação na área de informática, serviços no âmbito 

das tecnologias de informação, auditoria, recursos humanos, 

• . prestação de serviço na área de limpeza, higiene e segurança 

no local de trabalho, comércio geral a grosso e a retalho de 

electrodomésticos diversos, construção civil e obras públi

cas, venda de matérias de construção civil, móveis, material 

eléctrico, vénda de bens alimentícios diversos, venda de 

automóveis, peça auto e acessórios, oficina de reparaçaoe 

manutenção de auto.
2. A sociedade poderá, ainda, dedicar-se à importaçãoe 

comercialização de material :cerâmico, granito e seus deriva 

dos no âmbito da sua'actividade comercial.
3. A sociedade poderá associar-se a outras entidades 

vista à constituição de sociedades, agrupamentos co 

mentares de empresas, parcerias, consórcios e asso
• ■ em em participação, bem como adquirir participações 

quer sociedade, mesmo com objecto social diferen 
referido no número anterior e mesmo em sociedades r g 

das por leis especiais. ,
4. A sociedade, por deliberação dos sócios, podeiA 

car-se a outro ramo de actividade permitido porte1-

\ < ARTIGO4.0 -
(Capital social) ^^0

1.0 capital social, integralmente subscrito e r
em dinheiro, é de Kz: 100.000,00 (cem mil kvvanZ^’anos), 

data equivalente a USD 1.000,00 (mil dólares fort113* 
dividido e representado por duas quotas, da segui

Grupo Libergon, Limitada

Certifico que, por escritura de 10 de Junho de 2015, ' 
lavrada com início a folhas 87, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 26-B, do Cartório Notarial do Guiché 
Único da Empresa — ANIFIL, a cargo do Notário, Lúcio 

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

Domingos Catenda, I.° Ajudante do Notário no referido 
Cartório, foi constituída entre:

Primeiro: — Ivan CliíT Pinto Liberato, solteiro, maior, 
natural da Ingombota, Província de Luanda, residente habi
tualmente em Luanda, no Distrito Urbano do Sambizanga, ' 
Bairro Comandante Valódia, Rua Sebastião Desta Vez;

Segundo: — António Gonçalves Major, casado com 
Carla Marisa Pereira da Silva Major, sob regime de comu
nhão de adquiridos, natural de Muxaluando, Província do 

| Bengo, residente habitualmente em Luanda, no Distrito 
Urbano da Ingombota, Bairro Ingombota, Rua Dr. António 
Agostinho Neto, n.° 15; '

Uma sociedade comercial por quotas que se regerá nos 

termos constantes do documento em anexo. ...

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

em Luanda, aos 10 de Junho de 2015. — O ajudante, ilegível.
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ARTIGO 6.° .
(Decisões)

As decisões do sócio-único de natureza igual as delibera
ções da Assembleia Geral deverão ser registadas em acta por 
ele assinada e mantida em livros de acta. -

ARTIGO 7.° .
(Ano social) ': ' ■

O ano social corresponde ao ano civil, fechando-se as 
contas sociais e efectuado o balanço do exercício, com data 
reportada a 31 de Dezembro de cada ano.

artigo 8.° ' , ' ■

(Casos omissos)

No omisso regularão as deliberações sociais tomadas 
em Àssembleia Geral, as disposições da Lei das Sociedades 

, Comerciais, Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro e demais legis
lação aplicável na República de Angola.

(15-9720-L03) •

METHEORS SYSTEMS — Engenharia, Tecnologia 
de Informação e Comunicação, S. A.

Certifico que, por escritura de 2 de Maio de 2014, 
lavrada com início a folhas 38 do respectivo livro de notas . 
para escrituras diversas n.° 986-B, do l.° Cartório Notarial 

de Luanda, a cargo do Notário,. Licenciado Amorbelo 
Vinevala Paulino Sitôngua, foi celebrada uma escritura 
de «Alteração parcial do estatuto da sociedade «Metheors 
Systems, S. A.», com sede em Luanda, Avenida Talatona, 
Via I s/n.°, Condomínio Belas Business Park, Edifício 
Empresarial, Lote 1, Fracção 307, Município de Belas, cons
tituída por escritura datada de 9 de Julho de 2013, lavrada 
com início a folhas 10 a 12, do livro de notas para escritu
ras diversas n.° 480-F, do 4.° Cartório Notarial, matriculada ; 
na Conservatória do Registo Comercial de Luanda, sob o 
n.° 194.2013, N.I.F: 5420001691, sendo esta a sua primeira 
alteração, com o capital social de Kz: 2.000.000,00 (dois 

milhões de kwanzas), integralmente realizado em dinheiro, 
dividido e representado por 100 acções com o valor de 
Kz: 20.000,00 (vinte mil kwanzas), que se regerá pelas cláu

sulas constantes dos artigos seguintes:
Qué, pela presente escritura e conforme Acta da 

Assembleia Geral, n.° 001 /MS/2014, de 23 de Abril de 2014, 
decidem os accionistas alterar parcialmente o estatutp da 

referida sociedade nos seus artigos 1.° e 2.°, os quais passam 
doravante a ter as Seguintes novas redacções:

ARTIGO l.°
A sociedade adopta a tipo de sociedade anónima 

com denominação de «METHEORS SYSTEMS 

— Engenharia, Tecnologia ^de Informação e 
Comunicação, S. A.», tem a sua sede em Luanda, na 

Avenida Talatona, Via 1, Condomínio Belas Business 
Park, Edifício Empresarial, Lote 1, Fracção 307, ao 

Município de Belas.

ARTIGO 2.°
A sociedade tem por objecto a prestação de 

serviços e actividades de telecomunicações, como 
telefonia básica local e de longa distância, servi- . 
ços móveis, redes internas televisionados, serviços 
satélite e de. televisão nas suas diferentes modali
dades, desenvolvimento de sistemas e tecnologias 
de informação, fornecimento de ..equipamentos, 
tratamento e armazenamento de dados, e monta
gem de redes estruturadas; assumir qualquer forma 
associativa de colaboração empresarial com pes
soas naturais ou jurídicas, para executar actividades 
relacionadas conexas e complementares com o seu 
objecto social.

■ E disseram: ■
Que, continuam firmes e válidas as demais disposições 

do pacto social não alteradas pela presente escritura.
Está conforme.
É certidão que fiz extrair e vai conforme o original. . •.

‘ l.° Cartório Notarial de Luanda, em Luanda, aos 2 
de Junho de 2015. — À Ajudante, Sandra Domingas J. de 
Lemos Pinheiro. - (15-6415-L01)

v Fundação Ad Gloriam

Certifico que, com início a folhas 42, do livro de notas 
para escrituras diversas n.° 993-A, do l.° Cartório Notarial 
da Comarca de Luanda, se encontra lavrada a escritura do 
teor seguinte:

Constituição da «Fundação Ad Gloriam».
No dia 29 de Abril de 2015, em Luanda e no 1,° Cartório 

Notarial, perante o respectivo Notário, Licenciado, Amorbelo 
•Vinevala Paulino Sitôngua, compareceram como outorgantes:

Primeiro: — Maria Marcelina Lucanda Pascoal, sol
teira, maior, natural de Benguela, Província de Benguela, 
residente habitualmente em Benguela, Bairro Heróis da 
Liberdade, Baía-Farta, casa s/n.°, titular do Bilhete de 
Identidade n.° 003288303BA037, emitido pela Direcção 
Nacional de Identificação, em Luanda, aos 25 de Julho de 2008;

Segundo: — Alcibíades Sebastião Efraim Elavoko 
Kopumi, casado, natural do Kuito, Província do Bié, residente - 

•habitualmente em Luanda, no Distrito Urbano do Kilamba 
. Kiaxi, BairroNova Vida, Rua 49, E-75, Apartamento 4, rés-do- 
-chão, titular do Bilhete de Identidade n.° 000157363BE013, 
emitido pela Direcção Nacional de Identificação, em Luanda, 
aos 9 de Dezembro de 2013;

Terceiro: — Emesto Mines Tadeu, solteiro, maior, 
natural do Huambo, Província do Huambo, residente 
habitualmente em Luanda, Bairro Nelito Soares, Rua da 
Liberdade, n.° 87, Zona 11,- titular do Bilhete de Identidade 
n.° 000029542H001.1, emitido pela Direcção Nacional de 
Identificação, em Luanda, aos 20 de Maio de 2013.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos menciona
dos documentos.

E por eles foi dito:
Que, pela presente escritura, é constituída a «Fundação 

Ad Gloriam», com sede em Luanda, Bairro Cassenda, Rua 15, 
Casa n.° 73-B;
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ESTATUTOS DA SOCIEDÁDF 
: ' GESTRADING — PRESTAÇÃO

DE SERVIÇOS (SU), LIMITA^ ' 

ARTIGO l.° . ’
(Denominação e duração)

I. A sociedade adopta o tipo de sociedade n '•*. r. ------------- ovuieaaae uhine
quotas e a denominação de «GESTRADING 
de Serviços (SU), Limitada».

2. A sociedade durará por tempo indetefnf 
tando-se o seu início,’ para todos os efeitos legais^ 

da data dè celebração da escritura pública do acto’/ 
tituição. ° eC0lls'

2. No decurso do exercício, poderão ser feitos adianta- ■ 
mento sobre lucros, nos termos legais, mediante deliberação 
da Assembleia Geral e parecer favorável do órgão de fisca
lização, caso exista.

ARTIGO II.° ;

(Dissolução c liquidação)

I. A sociedade dissolve-se nos casos legalmente previs
tos, ou por acordo dos sócios, por deliberação tomada em 
Assembleia Geral por maioria de 3/4 dos votos correspon
dentes ao capital social, na qual se nomeará o liquidatário.

2. Salvo deliberação em contrário da Assembleia Geral,
• a liquidação da Sociedade será feita extrajudicialmente, 

competindo aos membros da Gerência eirrexercício a fun
ção de liquidatários.

ARTIGO 12.° . .... . . --«ue
- (Órgão dc fiscalização) / Luanda,.Município de Luanda, Distrito Urbano da Sam^

Ax.otiirlo O 1 rlíi lanoirn o/t-i O /:   ..

A fiscalização da sociedade compete, quando obrigató
ria por lei ou quando assim for deliberado em Assembleia 
Geral, a um fiscaLúnico, a designar pela Assembleia Geral, 
por mandatos de 3 anos.

ARTIGO 13.° .
(Ano social)

O ano social corresponde ao ano civil, fechando-se as 
‘ , contas sociais e efectuado o balanço do exetcício, com data 

reportada'a 31 de Dezembro de cada ano.

ARTIGO 14.°'
(Casos omissos)

-No omisso regularão as deliberações sociais tomadas
em Assembleia Geral, as disposições da Lei da Sociedade . e actividades conexa^.

Comerciais e demais legislação aplicável na República de
Angola.

. , ARTIGO 2.° "
(Sede social)

1. A sociedade tem a sua sede social na Provín •
. .............................. . _  uvmcia dj

Avenida 21 de Janeiro, casa s/n.°, r/c, (junto ao Kero) "
2. A sociedade poderá transferir a sede social para 

qualquer outro local, dentro da mesma província ou para 
províncias limítrofes, e bem assim criar sucursais, agências 
filiais, delegações ou outras formas de' representação em 
Angola ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.°
(Objecto social)

1. A sociedade tem como objecto social principal a 
prestação de serviços de saúde, formação de médicos, enfer
meiros e técnicos paramédicos angolanos, em particularna 
área oftalmológica, com vista à abertura, gestão e exploração 
de uma clínica, comércialização de equipamento hospitalar

(15-9339-L03)

GESTRADING — Prestação de Serviços (SU), Limitada

2. A sociedade não poderá associar-se a outras entidades 
com vista à constituição de sociedades.

. 3. A sociedade, por deliberação do sócio, poderá dedicar- 
-se a outro ramo de actividade permitido por lei.

ARTIGO 4.° .
(Capital social)

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwa^ 
zas), correspondendo a uma quota, no valor nominal e 
Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas) pertencente ao sócio- 
-único Luís Mártiriho Francisco e encontra-se realizado e 

dinheiro.

Leandra Augusto Sumbo de Almeida Gomes, Licenciada z 
em Direito, Conservadora de 3.a Classe da Conservatória do 
Registo Comercial de Luanda, 2.a Secção do Guiché Único 
da Empresa —ANIFIL.

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre
sentada sob o n.° 8 do livro-diário de 16 de Junho do corrente 
ano, a qual fica arquivada nessa Conservatória.

Certifico que Luís Martinho Francisco, solteiro, maior, 
residente em Luanda, Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi, 

| Bairro Golf II, casa s/n.°, Zona 20, constituiu uma socie
dade unipessoal por quotas denominada «GESTRADING 
— Prestação de Serviços (SU), Limitada», registada sob o 
n.° 670/15, 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 — ANIFIL, em Luanda, aos 

J 6 de Junho de 2015. — O ajudante, ilegível.

ARTIGO 5.°
(Gerência)

1. A administração e representação da soc’e^a^c’argo

• tódqs os actos e contratos, em juízo e fora dele, fica a
• de quem vier a ser nomeado gerente pelo sócio-úmco.

2. Para obrigar a sociedade é necessária a assina 
um gerente, ou da maioria dos gerentes, em caso de g

’ ciaPluraL ' or conta
3. É inteiramente vedado à gerência fazer, P

da sociedade, operações alheias ao seu fim social e sa$ 

objecto, ou por qualquer forma Obrigar a sociedade p 
operações, sob pena de imediata destituição e sem 
da sua responsabilidade pessoal e solidária por to^ceiros- 

juízos que daí decorram para a sociedade ou para
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6. Alterar os presentes estatutos por deliberação de 
dois terços dos seus Membros sob propostas dos membros ‘ 

Fundadores;
7. Exercer as demais competências que são atribuídas 

pelos presentes estatutos;
8. Acompanhar pontualmente a execução’ dos programas 

anuais da Fundação através de informação que lhe será pres
tada pelo Conselho de Administração. •

ARTIGO 9.°
(Reunião da Assembleia Geral)

1 .AAssembleia Geral reúne-se ordinariamente de 3’em 3 
meses e, extraordinariamente, sempre que o seu Presidente; 
metade dos seus Membros ou o Conselho de Administração 
o convoquem.

2. A convocação será feita por meio de publicação num 
jornal, meios electrónicos, cartas registadas ou pessoal
mente, entregue 15 dias antes da reunião, mencionando-se 
a agenda de trabalhos.

3. Os membros da Assembleia; Geral podem fazer-se 
representar uns pelos outros mediante carta mandadeira diri
gida ao Presidente e devidamentè assinada.

ARTIGO 10.° *
(Quórum da Assembleia Geral)

1. A Assembleia Geral pode deliberar desde que este
jam presentes, pessoalmente ou por representação, mais de 
metade dos seus membros.

2. No caso de não se atingir o quórum previsto no ponto 
anterior, a Assembleia Geral reúne-se meia hora depois com 
os membros presentes.

3. Desde que os estatutos nada estabeleçam em contrário, 
as deliberações da Assembleia Geral são tomadas, maioria 
simples dos votos expressos.

ARTIGO ll.°
(Conselho dc Administração)

1. O Conselho de Administração é composto pelo 

Presidente, um Vice- Presidente e um número de vogais não; 

superior a 3 e de maneira a quê tenha sempre um número 
impar de titulares, sob proposta do PÇÁ. <

2. O Mandato dos Membros do Conselho. de 

Administração é de 3 anos renováveis.

3. Os Membros de Conselho de Administração poderão 

s^r remunerados. '
4. O Presidente orienta a actividade do Conselho de 

Administração e representa a Fundação em juízo ou fora 

dele, activa ou passivamente, podendo confessar, desis-

ou transigir e. com prometer-se em árbitro. Em caso de ; 
^Pedimento, tais funções serão desempenhadas pelo Vice- 

presidente. '

5. Os vogais poderão ter funções específicas, a determinar 

Pelo próprio Conselho de Administração, correspondendo 

Sempre à necessidade do melhor desempenho do Conselho 

de Administração.
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ARTIGO 12.°
(Competência do Conselho dc Administração)

I. Compete ao Conselho de Administração:
a) Elaborar e apresentar à Assembleia Geral até ao dia 

30 de Novembro de cada ano o Plano de activi

dade e o Orçamento para o ano seguinte;
b) Desenvolver e aplicar em cooperação com a 

Assembleia Geral õ programa de negociação e 
obtenção de fundos e doações;

c) Elaborar e apresentar ao Conselho Fiscal o relató
rio, balanço e contas de cada exercício até ao dia 

15 de Fevereiro do ano seguinte;
’ d) Dar execução ao plano anual de actividades e às 

deliberações da Assembleia;
. e) Superentender e organizar os serviços dà Funda

ção, contratar, despedir e fixar os vencimentos 
dos funcionários;

J) Criar e contratar direcções para a execução de pro
jectos a executar pela Fundação;

g) Criar ou aprovar grupos de estudos e designar os 
respectivos coordenadores;

h) Administrar e dispor do património da Fundação;
i) Exercer as competências que expressa ou implicita

mente lhe são atribuídas pelos presentes estatu
tos, a fim de prosseguir os objectivos definidos.

ARTIGO 13.°
(Reunião do Conselho de Administração)

O Conselho de Administração reúne-se ordinariamente,
• mensalmente e, extraordinariamente, sempre que convocada 

pelo Presidente e ou por 3 dos seus Membros.

. ARTIGO 14.°
(Quórum do Conselho de Administração)

1.0 Conselho de Administração terá capacidade de deli
beração sempre que estiverem presentes mais de metade dos 
seus membros, incluindo o Presidente.
. 2. As deliberações do Conselho da Administração são 
tomadas por maioria de votos expressos, tendo o Presidente, 
em caso de igualdade, voto de qualidade. •

ARTIGO 15.°
(Conselho Fiscal)

1. O Conselho Fiscal é composto por três a cinco mem
bros, sendo três eleitos de entre os membros da Assembleia 
Geral, que escolhem'entre si o Presidente e os restantes 
podendo ser estranhos à Fundação desde que sócios de asso
ciação de revisores de contas ou organismo equiparado.

2. O mandato dos Membros do Conselho Fiscal é de 
3 anos renováveis.

ARTIGO 16.°
(Competência do Conselho Fiscal)

Compete ao Conselho Fiscal acompanhar a adminis
tração da Fundação e dar parecer até 1 de Março de cada 
ano, sobre o relatório, balanço e contas apresentados pelo 
Conselho de Administração.
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ARTIGO 4.°
(Património)

1. O património da Fundação é constit ' 
fundo inicial próprio de Kz: 10.000.000,00 (// C°\ 

kwanzas) equivalente a USD 100.000,00 (Cern 
norte-americanos) subscrito no acto de constitúf 
membros fundadores da Fundação, pelos rendin/° 

bens que venham a adquirir e pelos subsídios 
doações, heranças ou legados que vierem a ser ’

2. A Fundação poderá adquirir, alienar ou o^ra^ 

quer bens imóveis ou móveis no âmbito da nmo
. seu objecto. P ^4

Que èsta fundação vai reger-se pelos respectivos esta
tutos, que faz parte integrante desta escritura, que é um 

* documento elaborado em separado, nos termos e para os 
! . efeitos do n.° 2 do artigo 78.° do Código do Notariado, com 

a redacção que lhe foi dada pelo artigo 55.° da Lei n.° 1/97, 
de 17 de Janeiro, cujo conteúdo eles, outorgantes têm per
feito conhecimento, pelo que é dispensada a sua leitura.

' . Assim o disseram e outorgaram.
Instruem este acto: •. .

. ‘ a) Certificado de admissibilidade, emitido pelo Gabi-
■ nete Jurídico do Ministério da Justiça, aos 6 de
i Fevereiro de 2015;

b) Acta constituinte da fundação;
' , c) .Relação nominal dos membros fundadores;

d) Ô documento complementar a que atrás se fez alu- 
. são.

j Aos outorgante e na sua presença, fiz em voz alta a lei
tura desta escritura a explicação do seu conteúdo.

1.° Cartório Notarial da Comarca de Luanda, em Luanda, 
í aos 29 de Abril de 2015, — O notário, ilegível.

ESTATUTOS DA
FUNDAÇÃO AD GLORIAM (PELO PROGRESSO 

SÓCIO-ECONÓMICO E DEMOCRACIA)

ARTIGO l.°
(Denominação)

E constituída uma fundação sem fins lucrativos deno
minada « Ad Gloriam» (Pelo Progresso Sócio-Económico 
e Democracia), adiante designada por «Fundação Ad 
Gloriam», que se regerá pelos, presentes estatutos e pelas 
leis angolanas aplicáveis e, a sua duração é por tempo inde
terminado.

ARTIGO 2.° ' ■

(Sede)

1. A Fundação tem a sua sede em Luanda, Bairro 
• Cassenda, Rua 15, Casa n.° 73-B, podendo abrir delegações 

no território angolano e podendo a sede ser transferida para 
qualquer outro local em território angolano, por deliberação 

% do Conselho de Administração:

ARTIGO 3.° 
(Fins) . '

1. A Fundação tem por fim contribuir para o progresso e 
desenvolvimento económico-e social de Angola através da 
investigação científica, técnica, cultural, educativa, comer
cial e empresarial.

2. Para assegurar a prossecução deste fim, a Fundação 
deverá programar, realizar e prestar assistência a actividades 
que visem a modernização da economia angolana, a ade
quação do seu quadro jurídico-legal, o aumento dos níveis 
de investimento e exportação, a promoção de associações 
empresariais entre os sectores privados nacionais e estran
geiros, o apoio, a actividades que promovam uma forma 
adequada de desenvolvimento e cooperação global.

' ’ ' ARTIGO 5.°
(Fundo permanente de investimento)

1. A Fundação terá um fundo permanente de ’ 
mento, constituído pelos rendimentos e bens que paraTl 

fim forem em cada momento afectados pelo Conselhofc 
Administração e aprovado pela Assembleia Geral.

• 2. O Fundo Permanente de investimento não poderáscr 
aplicado em despesas de funcionamento da Fundação

ARTIGO 6.° ...
(Órgãos da Fundação)

São órgãos da Fundação:
a) A Assembleia Geral;
b) O Conselho de Administração;
c) O Conselho Fiscal.

ARTIGO 7.°
(Assembleia Geral)

1. A Assembleia Geral é constituída por todos os mem
bros da Fundação.

2. São membros da Fundação todos, os subscritores da 
sua criação e todos aqueles que, por proposta do Conselho 
dé Administração, sejam admitidos por este, por uma maio
ria de dois terços em votação.

3. A Assembleia Gerai é presidida por uma Mesa fa 
mada pelo Presidente e 2 Secretários eleitos de entre os se» 
membros, por indicação do presidente, por.um peno
3 anos renováveis. *

ARTIGO 8.°
(Competência da Assembleia Geral)

Compete à Assembleia Geral:.
1. Aprovar até ao dia 31 de Dezembro o plano e

vidades e o orçamento para o ano seguinte, elabora 

Conselho de Administração; . • tra^’
2. Apreciar o relatório do Consélho de ^^rn,/njlmi3' 

relativo ao balanço e às contas de cada exercício, 
mente com o parecer do Conselho Fiscal, até ->1

do ano seguinte; .
3. Definir o valor da quota mensal a ser paga Pe

bros da Fundação; pjsca|;
4. -Eleger, entre os seus membros, o Conselho

5. Dissolver a Fundação por deliberação 
tos dos seus meiribros, incluindo o voto de q 
Presidente do(Conselho de Administração, nome 

tários e decidir sobre o destino a dar aos bens,
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ARTIGO 8.° ,
(Emissão dc obrigações)

por deliberação da Assembleia Geral aprovada por maio
ria absoluta exigida nos termos da lei, a sociedade poderá 
emitir, nos mercados internos e externos, obrigações ou 
qualquer outro tipo de título de dívida legalmente permitido, 
em diferentes séries e classes, incluindo obrigações conver
tíveis em acções e obrigações com direito de subscrição de 

acções. . . ’

• CAPÍTULO III 
Órgãos Sociais

SECÇÃO 1
Disposições Gerais

ARTIGO 9.° •
(Órgãos sociais)

A sociedade tem os seguintes órgãos sociais:
a) Assembleia Geral;
b) Conselho de Administração;
c) Conselho Fiscal.

SECÇÃO 11
Assembleia Geral

ARTIGO 10.° _ '•
(Composição c convocatória)

1. A Assembleia Geral é constituída pelos accionistas 
titulares de acções presentes na data marcada para a reunião.

2. A Assembleia Geral é dirigida por uma mesa composta 
por um presidente e um secretário, que podem ser accionis-

x tas ou não, e terá lugar na sede da Sociedade ou em qualquer 
outro lugar indicado no aviso convocatório da reunião.

3. A Assembleia Geral reúne-se ordinariamente uma vez 
em cada ano, nos primeiros três meses depois de findo o 
exercício anterior. A Assembleia Geral reúne-se extraordina
riamente sçmpre que necessário, por decisão do Presidente 
da Mesa ou a pedido do Conselho de Administração, do 
Conselho Fiscal ou de um ou mais accionistas que dete
nham, pelo menos, I % (um por cento) do capital social da 
Sociedade.

4. ’ A Assembleia Geral ordinária ou extraordinária é 
convocada por publicação num dos jornais mais lidos na 
República de Angola com, pelo menos, 30 (trinta) dias de 
antecedência, indicando a data, hora, local, ordem de trabá- 
íhos e outros elementos considerados relevantes.

5. Sem prejuízo do disposto no número anterior, a 
Assembleia Geral poderá reunir-se sem necessidade de con
vocatória ou quaisquer outras formalidades prévias, desde

- que estejam presentes ou representados todos os accionistas 
e os mesmos acordem em reunir sem aquelas formalidades e 
s°bre os assuntos a discutir. ,

ARTIGO li.°
(Funcionamento e quórum)

E Qualquer accionista com direito de voto pode ser 
Apresentado na Assembleia Geral por outro accionista com 
direito de voto, por um administrador da sociedade ou qual 

quer outra pessoa especial mente mandatada para o efeito, 
mediante carta de representação dirigida ao Presidente da 
Mesa, devendo tal comunicação ser recebida na sede da 
sociedade até aq último dia útil que antecede a respectiva 
reunião da Assembleia Geral.

2. A Assembleia Geral será considerada devidamente

constituída e poderá deliberar validamente sé estiverem pre
sentes ou representados accionistas detentores de mais de 

metade do capital social da sociedade. ’ >
3. Assembleia Geral pode deliberar validamente em 

segunda convocatória independentemente do capital social 
presente ou representado, desde que no aviso convocatório 
inicial seja expressamente fixada uma data para a segunda 

sessão, caso não se verifique quórum constitutivo na data 
de primeira convocação e entre a primeira data e a segunda 

medeiem mais de 15 (quinze) dias.

ARTIGO I2.°
(Deliberações)

1. Excepto nos casos em que a lei ou o contrato de 
sociedade exigirem um número mais elevado de votos favo
ráveis, as deliberações da Assembleia Geral serão válidas e 

eficazmente tomadas com a maioria absoluta dos votos cor
respondentes ao capital social da sociedade (mais- do que 
50% do capital social). ’•

2. Nos casos de Assembleia Geral em segunda convoca

tória, indicados no artigo 11.°, n.° 3 dos presentes estatutos, 

as deliberações serão áprovadas mediante o voto favorável 
da maioria dos votos presentes na respectiva sessão.

ARTIGO 13.° 
(Competência)

A Assembleia Geral tem competência para deliberar 

. sobre as matérias que lhe sejam exclusivamente atribuídas 

por lei ou pelos presentes estatutos.

SECÇÃO iii ,
Administração

ARTIGO 14.°
(Natureza e composição da administração)

1. Sem prejuízo do disposto no n.° 2. infra a sociedade 

será representada e administrada por um administrador- 

-único.
- 2. Por deliberação da Assembleia Geral, pode ser desig

nado um Conselho de Administração, composto por um 

número ímpar de 3 (três) ou 5 (cinco) meirçbros (administra

dores), eleitos na referida Assembleia Geral, para mandatos 

renováveis de 4 (quatro) anos.

3. A deliberação que nomear os membros do Conselho 

de Administração poderá indicar o administrador que exer

cerá o cargo de Presidente do Conselho de Administração.

4. Os administradores podem ser remunerados, conforme 

seja deliberado pela.Assembleia Geral e estão dispensados 

de prestar caução.
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ARTIGO 17.°
(Reunião do Conselho Fiscal)

O Conselho Fiscal reunir-se-á ordinariamente de 6 em 6 
meses e extraordinariamente sempre que o seu presidente o 
convoque, por sua iniciativa ou a requerimento dos demais 
órgãos da Fundação.

' . ARTIGO 18.°
(Cooperação)

1. A Fundação poderá associar-se, filiar-se ou cooperar, 
mediante deliberação da Assembleia Geral, com associações 
ou organismos nacionais oú internacionais que prossigam 
fins idênticos aos seus.
. 2. A Fundação poderá cooperar com associações ou 
organismos nacionais ou internacionais, no desenvolvi
mento ou execução de projectos específicos aprovados no 
quadro do seu piano de acção anual, mediante deliberação 
dos Conselhos de Administração. -

. ' 3: A Fundação não poderá associar-se ou filiar-se em 
associações de natureza política.

■ ARTIGO 19.°
(Período de exercício)

O período de exercício coincide com o ano civil.
(15-92824.01)

ARTIGO 2.° x
(Sede)

1. A sède da sociedade situa-se na Provín *
Município de Luanda, Distrito Urbano e Bairr 
na Rua Marien Ngouabi, Edifício n.° 85 - EstreT
l.°Piso.  . adaMai^

2. A sociedade pode mudar a sua sede social I 
local dentro do território nacional ou estabelece/^ 
rar filiais, sucursais, agências ou qualquer outra ? 

representação, em Angola ou no estrangeiro, med' 
beração do Conselho de Administração. ’

ARTIGO 3.” 
(Objecto)

I. A sociedade tem por objecto a prestação de«. •
, i . . . , y • e servia

de engenharia, serviços de arquitectura, serviços em
~ . . . • . y cm geral

gestão imobiliana, comércio geral, construção civil obra- 
públicas, turismo e mediação imobiliária.

■ 2. A sociedade pode adquirir participações, maioritárias 

ou minoritárias, em sociedades de responsabilidade limj. 
tada oujiimitada, angolanas ou estrangeiras, cujo objecto 

seja igual ou diferente do referido na presente cláusula,a 

aquisição pela Sociedade de participações em sociedades 

reguladas por leis especiais, bem como a participação da

Mesquita de Sousa, S. A.

Certifico que, por escritura de 21 de Maio de 2015, 
lavrada com início a folhas 44, do livro de notas para escritu- 
ras diversas n.° 267-A do Cartório Notarial do Guiché Único 
da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires da 
Costa, cujo texto integral fica depositado nesta Conservatória 
nos termos dos n.?s 3,4 e 5 do artigo 169.° da Lei n.° 1 /97, foi 
constituída uma sociedade anónima denominada, «Mesquita 
de Sousa, S.A.», com sede em Luanda, no Distrito Urbano 
e Bairro da Maianga, Rua Marien N’Gouabi, Edificio n.° 85 
— Estrela da Maianga, 1.° Piso, que tem por objecto e capital 
social o estipulado nos artigos 3.° e 5.° do seu estatuto, que 
esta sociedade se vai reger pelo documento complementar 
elaborado nos termos do artigo 8.° do Código do Notariado, 
que fica a fazer parte integrante desta escritura e cujo con
teúdo é perfeitamente conhecido de todos os outorgantes. .

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

Luanda, aos 22 de Maio de 2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
MESQUITA DE SOUSA, S.A.

CAPÍTULO I
Firma, Sede, Objecto e Duração

ARTIGO l.° •
(Firma)

A sociedade adopta a forma de sociedade anónima e a 
denominação social de «Mesquita de Sousa, S. A.».

sociedade em agrupamentos de empresas e consórcios.

ARTIGO 4.°
(Duração)

A sociedade durará por tempo indeterminado.

CAPÍTULO II .
Capital Social, Acções e Capitalizações

ARTIGO 5.°
(Capital social)

O capital social da sociedade é de Kz: 2.000.000,00(dois ■ 
milhões de kwanzas), integralmente realizado em dinheift 
dividido e representado por 2.000 (dois mil) acções, ca 

.uma com o valor nominal de Kz: 1.000,00 (mil kwanzas).

ARTIGO 6.°
(Representação do capital social) 

'■* 1.0 capital social é representado por acções ao porta

convertíveis nos termos da lei.
2. As acções poderão ser representadas por títulos

1.0, 50, 100, 500, 1.000, 10.000, respectivos múltip^ à 

mais acções, substituíveis ou agrupáveis a todo o^ 

escolha e a expensas do seu titular. •
3. Os títulos de acções serão assinados por 1 (UI11

nistrador. . *

ARTIGO 7.°
• (Aumento do capital social)

O capital social poderá ser aumentado por e qq(c^ 
dinheiro, até ao limite máximo de Kz: 100.000 
milhões de kwanzas), equivalente a USD 1- £(•$)•
(um milhão de dólares dos Estados Unidos da 
mediante deliberação do Conselho de AdministraÇ
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4 o Conselho de Administração poderá reunir a qual
quer momento, sem convocatória por escrito,- desde que 
todos os administradores estejam presentes ou representa
dos e acordem unanimemente na realização da reunião e 
na respectiva ordem de trabalhos. Quaisquer assuntos não 
incluídos na ordem de trabalhos distribuída podem ser acres
centados, desde que todos os Administradores presentes ou 
representados prestem o seu consentimento.

5. O Conselho de Administração pode deliberar vali
damente quando a maioria dos Administradores estejam 
presentes ou representados. As deliberações do Conselho 
de Administração serão aprovadas por maioria absoluta dos 
votos dos Administradores presentes ou representados.

6. Qualquer administrador que esteja impedido de com
parecer a uma reunião do Conselho de Administração pode 
delegar os seus poderes noutro administrador, ou qual
quer outra pessoa estranha à sociedade, mediante carta 
de representação dirigida ao Presidente do Conselho de" 
Administração.

7. Podem comparecer às reuniões pessoas qualificadas 
que o Presidente do Conselho de Administração decida con
vidar, ou cuja presença seja solicitada por um Administrador, 
mas tais pessoas apenas podem participar nos trabalhos na 
medida em que sejam convidadas a fazê-lo e sem direito de 
voto.

8. Será lavrada acta de cada reunião, incluindo a ordem
de trabalhos e uma descrição sumária das discussões, as 
deliberações adoptadas, os resultados da votação e outros 
factos relevantes que mereçam ser registados. A acta deverá 
ser elaborada nos 10 (dez) dias seguintes ao da reunião e 
deverá ser aprovada e assinada na reunião subsequente, sem 
prejuízo da implementação imediata das deliberações toma
das. . . •

9. O Conselho de Administração poderá ainda tomar 
deliberações unânimes por escrito,.assinadas por todos os 
Administradores.

ARTIGO 18.° 
(Forma de obrigar)

1 • A sociedade obriga-se pelas assinaturas de:

a) 1 (um) dos administradores;

b) Mandatário constituído por procuração, no âmbito

dos poderes conferidos.

SECÇÃO IV ;
Órgão Fiscal

ARTIGO 19.° ’
(Composição)

, l- O Órgão de Fiscalização pode consistir num Fiscal 
Utueo ou num Conselho Fiscal conforme o que for delibe

ro ern Assembleia Geral, nos termos e dentro dos limites 

Xados pela lei angolana.
2. No caso do Órgão de Fiscalização consistir num 

°nselho Fiscal, o mesmo deve ser constituído por três mem- 
r°s efectivos e dois suplentes. Pelo menos, um membro 

SuPlente e um membro efectivo devem ser peritos contabi-

listas ou uma sociedade de contabilistas, caso em que, um 
sócio de tal sociedade deve ser nomeado para exercer as 
suas funções. Os membros do Conselho Fiscal não podem 
ser membros do Conselho de Administração.'Os membros 
do Conselho Fiscal devem ser nomeados pela Assembleia 
Geral de Accionistas. . .

3. No caso do Órgão de Fiscalização consistir num Fiscal 
Único, deve ser também eleito um suplente, e o Fiscal Único 

e o suplente devem ser peritos contabilistas registados.
4. Os membros do Órgão de Fiscalização devem ser elei

tos por períodos de quatro anos, podendo ser reeleitos, e os 
seus mandatos terminam logo que sejam eleitos novos mem
bros do Órgão de Fiscalização.

5. Qualquer vaga no Órgão de Fiscalização deve ser 
suprimida temporariamente por um membro suplente. Os 
membros assim indicados devem’manter-se em funções até 
à próxima reunião da Assembleia Geral de Accionistas que 
suprirá tal falta de forma definitiva.

ARTIGO 20.°
(Reuniões e competência do órgão fiscal)

1.0 Órgão de Fiscalização é responsável, nos termos da ' 

lei angolana, pela inspecção da actividade, operações e con
tas da Sociedade e demais matérias definidas na lei.

2. No caso do Órgão de Fiscalização consistir num 

Conselho Fiscal, deve reunir pelo menos uma vez em cada 
trimestre e as suas deliberações são tomadas por maioria 
simples dos votos.

3. O Órgão de Fiscalização responde perante a 
Assembleia Geral de Accionistas relativamente a quaisquer 
assuntos relacionados com sua responsabilidade e dá opi
nião sobre todos os assuntos que lhe forem colocados pela 
Assembleia Geral de Accionistas. •

4. O Órgão de Fiscalização deve informar a Assembleia 

Geral de Accionistas, pelo menos uma vez por ano, sobre as 
suas actividades.

5. Ò Fiscal Único ou os membros do Conselho Fiscal, 

consoante o caso,’ podem assistir às reuniões da Assembleia 
Geral de Accionistas e participar nos debates, sem direito a 
voto. A pedido do Conselho de Administração, os membros 
do Conselho de Fiscalização ou o Fiscal Único, consoante 

o caso, podem participar nas reuniões do Conselho de 
Administração..

CAPÍTULO IV

Exercício Social e Lucros

ARTIGO21? '
(Exercício anual)

O ano social da sociedade coincide com o anô civil.

ARTIGO 22.°
(Distribuição de dividendos)

1. A Sociedade distribuirá dividendos, pelo menos, uma 
vez por ano, até Abril, após a elaboração das demonstrações 
financeiras anuais, nos termos em que venham a ser delibe
rados pela Assembleia Geral.



10138
— - - -

2. No caso de ser designado um Con 
nistraçao nos termos do artigo 14.° 2 0 °^Adh). 
Administração pode delegar a gestão corrente d°nSe1110 
num ou mais administradores delegados ou 
são executiva, devendo neste caso definir a sua^ % 
competências e modo de funcionamento? C°n^°s%

3.0 administrador único-e/ou Conselho de Ad • 
xpode ainda criar determinados cargos e/ou *T1,nÍStra% 

gestão e estratégia a quem serão conferidos 
competências. Os cargos e comissões de gestão 
zação referidas neste parágrafo podem ser ex 
terceiros ou por administradores, sendo que em °$ 
ceiros, os respectivos poderes serão conferidos porpr^^ 

outorgada nos termos dos presentes estatutos.

. . ARTIGOI6.0
(Competências do Presidente do Conselho dc Administração) 

Para além dos poderes que lhe são concedidos aoab' 
da lei e dos estatutos, no caso de se adoptar a estrutura prç 

• vista no Artigo 14,°, n.° 2, o Presidente do Conselho à 
Administração tem às seguintes responsabilidades e pode- 

res:
a) Convocar as reuniões do Conselho de Administra- 

ção e definir a ordem de trabalhos;
. b) Presidirás reuniões, conduzir os trabalhoseasse

gurar a discussão ordeira e a votação dos pontos 

da ordem de trabalhos;
c) Assegurar que toda a informação estatutariameme

requerida seja prontamente fornecida a todosos 

Administradores; z
d) Em geral, coordenar as actividades do Conselho

de Administração e assegurar 0 respectivo fun

cionamento; e
e) Assegurar que sejam lavradas actas das reuniões

do Conselho de Administração e que as mesma* 
sejam transcritas no respectivo livro, assinando-

• -as. ‘

ARTIGO 17.°
(Reuniões c Quórum do Conselho dc Administração). *

1. No caso de se adoptar a estrutura prevista no Artig0 
n.° 2,0 Conselho de ^dministração reunirá ordinariament^ 

vezes por ano e extraordinariamente sempre qué 0
tado por qualquer dos Administradores ou Conselho^ *

2. O Presidente do Conselho de Administração^^ 
convocar as reuniões por escrito, através de carta 
com aviso de recepção assinado pelo adminis 
tinatário, indicando a data, a hora e 0 local e a 
trabalhos. A convocatória deverá ser enviada com u 
cedência mínima de 15 (quinze) dias, sendo Pern 

prazo mais curto no.caso de reuniões urgentes. aSSllnio5
3. A ordem de trabalhos incluirá, além 

decididos pelo Presidente do Conselho de Adl^taíja 
quaisquer outros cuja inclusão tenha sido soj 
algum Administrador anteriormente à notifiçaça

de trabalhos. , •

ARTIGO 15.°
(Poderes do administrador-único ou do Conselho dc Administração)

l. O Administrador Único ou o Conselho de Administração 
terão todas as competências que não estejam atribuídas em 
exclusivo à Assembleia Geral pela lei ou por estes estatutos, 

. nomeadamente:
a) Dirigir e representar a sociedade perante as auto

ridades competentes e zelar pelo estrito cumpri-
- mento por parte da sociedade das disposições 

legais vigentes na República de Angola;
b) Dar cumprimento às deliberações da Assembleia

Geral; . - .
c) Elaborar a estratégia geral da actividade e plano de

acção da sociedade e submetêylos à aprovação 
da Assembleia Geral, se versar sobre matérias 
sujeitas a deliberação da assembleia geral;

d) Assegurar a gestão corrente da sociedade;
e) Elaborar os relatórios e contas anuais do exercício

e submetê-los à apreciação do Conselho Fiscal e 
à aprovação da Assembleia Geral;

' J) Vincular a sociedade, em juízo e fora dele, activa e 
' passivamente;

g? Aprovar regulamentos internos, em matéria disci
plinar e organizativa, ou quaisquer outros regu
lamentos, normas ou directrizes que se mostrem 
necessárias ou úteis para a actividade da Socie
dade;

Ji) Alienação, oneração e disposição de bens imóveis;
i) Constituição de sociedades comerciais e bem assim 

a aquisição e/ou subscrição de participações em 
sociedades comerciais existentes ou a constituir, . 
cujo objecto seja idêntico ou distinto, total ou 
parcialmente, ao da sociedade, de .responsabili
dade limitada;

j) Prestar o consentimento da sociedade, relativa
mente a transmissões de acções a favor de ter
ceiros e oneração;

k) Contrair empréstimos, pactuar com devedores e >
credores, desistir, transigir e confessar em quais
quer pleitos e comprometer-se em arbitragens,.

. após autorização expressa da Assembleia Geral;
l) Celebrar, rescindir, denunciar, resolver e alterar

quaisquer contratos e praticar os actos relativos 
à aquisição de equipamentos, à realização de 
obras e à prestação de serviços a terceiros;

m) Assinar, aceitar, sacar, endossar e receber letras,
cheques e livranças ou qualquer outro título de 
crédito, desde que decorra da execução do orça
mento e do plano de investimento aprovado pela 
Assembleia Geral;

(n) Abrir e operar contas bancárias da Sociedade; e
o) Praticar quaisquer actos e/ou categorias de actos 

que não sejam da exclusiva e absoluta compe
tência da Assembleia Geral da Sociedade. •
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ARTIGO 2.° ' ,
(Sede c formas locais dc representação)

] A sociedade tem a sua sede em.Luanda, no Distrito 
Urbano da Samba, Município de Belas, Rua Gamek a 
Direita, Condómino Gepa/Sonangol, Bairro Morro Bento II, 

Moradia n.° 127.
2. Por deliberação dos sócios, a sede da sociedade poderá -

‘ ser, transferida para outro local, dentro do território ango

lano. , . " ■ '
3. Por deliberação dos sócios, a sociedade poderá ainda 

abrir ou encerrar quaisquer filiais, sucursais, delegações, 
agências, escritórios de. representação ou quaisquer outras 
formas de representação social, em território nacional ou no 

estrangeiro.
, ARTIGO3.0 ' , .

(Objecto social)

1. A sociedade tem como objecto social:

a) Consultoria, formação, desenvolvimento ambien

tal e entidade formadora;

b) Comércio, prestação de serviços, importação e

exportação.

2. Por deliberação dos sócios, a sociedade poderá 
adquirir participações sociais no capital de outras socieda
des, nacionais ou estrangeiras, independentemente do seu 
objecto social, e em sociedades reguladas por leis especiais, 
assim como participar em agrupamentos complementares de 
empresas, agrupamentos de interesse económico, consórcios 
ou outros quaisquer tipos de associação, temporária ou per
manente. .

3. A alteração do objecto social da sociedade está sujeita 
à deliberação, por unanimidade, dos sócios reunidos em 
Assembleia Geral.

CAPÍTULO II , . • /

Capital Social

• ARTIGO 4.°
(Capital social, quotas, prestações suplementares e suprimentos)

1- O capital social da sociedade é de Kz: 100.000,00
(cem mil kwanzas), representado por 2 (duas) quotas, distri
buídas da seguinte forma: •

à) Uma quota no montante de Kz: 70.000,00 (setenta 

mil kwanzas), representativa de 70% (setenta 
por cento) do capital social, pertencente ao sócio 

Artur Jorge Alberto Gonçalves;
b) Uma quota no> montante de Kz: 30.000,00 (trinta 

. mil kwanzas), representativa de 30% (trinta por 
cento) do capital social, pertencente ao sócio 

Paulo Manuel Mujinga.
2- P°r deliberação da Assembleia Geral, adoptada por 

^^oria dos votos correspondentes ao capital social, poderão

r exigidas aos sócios a realização de prestações suplemen 
tares. '

3. Não é permitida a divisão de quotas, excepto na situa
ção prevista no n.° 7, do artigo 5.° destes estatutos, para a 
qual não é necessário o consentimento da sociedade.

4. As quotas dos sócios só poderão ser oneradas mediante 
deliberação prévia, por unanimidade dos sócios reunidos em 
Assembleia Geral da sociedade na qual se consinta a realiza
ção do acto de oneração pretendido. Para esse efeito o sócio 
interessado em onerar a sua quota deverá notificar previa- . 
mente a sociedade sobre os termos em que o pretende fazer, 
sendo esta informação disponibilizada aos restantes sócios 
aquando da realização da Assembleia Geral.

ARTIGO 5.° 
(Cessão de quotas)

1. E livre a cessão de quotas entre sócios, ou em bene
ficio de:

a) Sociedade controlada pelo sócio cedente;

b) Sociedade que detenha o cóntrolo sobre o sócio;
cedente; ou

c) Sociedade controlada por qualquer sociedade que
detenha o controlo sobre o sócio cedente.

2. Para efeitos do disposto no anterior n.° 1 «controlo» 
significa o poder efectivo de tomar decisões nas delibera
ções dos sócios e de eleger a maioria dos administradores 
de uma sociedade, desde que esse poder seja efectivamente 
utilizado na persecução do interesse social e em garantir o 
regular funcionamento dos órgãos sociais de tal sociedade.

3. Sem prejuízo do disposto no número anterior deste 
artigo, a cessão de quotas a terceiro(s) não depende do con
sentimento da sociedade, mas só poderá.efectuar-se com 
prévio consentimento escrito do(s) outro(s) sócio(s), os • 
quais gozam de direito de preferência.

4. O sócio que pretenda ceder a sua quota deverá comu
nicar a sua intenção aos restantes sócio(s), por meio de carta 
registada, no prazo máximo de trinta dias (30) a contar da 
data da recepção da proposta de aquisição formulada por 
terceiro. Da referida comunicação, deverão constar a iden
tificação do potencial cessionário e todas as condições que 
hajam sido propostas ao cedente, designadamente, o preço - 
e o modo de pagamento. Se existirem propostas escritas 
apresentadas pelo potencial cessionário, deverão ser juntas 
à referida.carta registada cópias integrais e fidedignas das 

mesmas.
5. Os outros sócios deverão exercer o seu direito de 

preferência no prazo de trinta (30) dias a contar da data de 
recepção da referida carta registada, através de comunicação 
escrita dirigida ao sócio cedente..

6. Pretendendo vários sócios preferir na aquisição da 
quota, proceder-se-á ao rateio entre os mesmos, na propor
ção das respectivas quotas.

7. Caso o(s) sócio(s) não exerçam o seu direito de pre
ferência, ou tendo exercido sem que a respectiva cessão se 
concretize, pôr motivos imputáveis àquele(s), no prazo de 
quinze (15) dias a contar da data da notificação dò exercício 
de preferência, o sócio cedente poderá, nos trinta (30) dias
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2. O; Conselho de Administração poderá propor à 
Assembleia Geral o pagamento de dividendos antecipados, 
hos termos e nos limites definidos na lei.

CAPÍTULO V
Dissolução e Liquidação

ARTIGO 23.° . _
(Dissolução e liquidação da sociedade)

1. A sociedade dissolve-se por deliberação dos accionis
tas aprovada por maioria qualificada exigida nos termos da 
lei e nos demais casos previstos na lei, servindo de liquida
tários os administradores em exercício à data em que ocorrer 
a dissolução, salvo se a Assembleia Geral deliberar de outra 
forma.

2. A Assembleia Geral que* deliberar a dissolução da 
sociedade aprovará o procedimento a seguir na liquidação.

CAPÍTULO VI 
Disposições Finais

ARTIGO 24.*°
(Lei aplicável) ’

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

. (15-8439-L02)

DEVELOPMENT SKILLS ANGOLA — Consultoria, 
Formação e Desenvolvimento Ambiental, Limitada

Certifico que, com início a folhas 86, do livro de notas 
para escrituras diversas n.° 990-A, do 1.° Cartório Notarial 
da Comarca de Luanda, se encontra lavrada a escritura do 
teor seguinte: .

Constituição da sociedade «DEVELOPMENT SKILLS 
ANGOLA — Consultoria, Formação <e Desenvolvimento 
Ambiental, Limitada».

No dia 3 de Março de 2015, em Luanda, e no 1.° Cartório 
Notarial, perante mim, o Notário Licenciado. Amorbelo 
Vinevala Paulino Sitôngua, compareceram como outorgantes:

Primeiro: — Artur Jorge Alberto Gonçalves, casado
com Sandra da Conceição Gomes da Cruz Gonçalves, 
sob o regime de comunhão de bens adquiridos, natural do 
Sambizanga, Província de Luanda, titular do Bilhete de 
Identidade n.° 00005269! LAO 10, emitido pela Direcção 
Nacional do Arquivo de Identificação Ciyil e Criminal, 
aos 2 de Maio de 2012, residente habitualmente em Luanda, 
Rua Francisco P. Mane, n.° 22, Z,-Bairro e Distrito Urbano 
da Ingombota;

Segundo: — Paulo Manuel Mujinga, casado com - 
Constância Joaquim Mateus Mujinga, sob o regime de comu-. 
nhão de bens adquiridos, natural da Maianga, Província de 
Luanda, titular do Bilhete de Identidade n.° 000021889LA013, 
emitido pela Direcção Nacional do Arquivo de Identificação 
Civil e Criminal, aos 15 de Agosto de 2013, residente habi-

—=.

tualmente em Luanda, Rua 144, Casa n 0 29 
Kifica, Distrito Urbano da Samba. ’ ^°na \

Verifiquei a identidade dos outorgantes ' • *
tos acima referidos. °s

E por eles-fõi dito:
Que, pela presente escritura constituem 

sociedade comercial por quotas de responsa^ 
tada, sob a denominação de «DEVELOPMENT^ 

ANGOLA — Consultoria, Formação e Dese 
Ambiental, Limitada», com sede em Uianda^0^11 

Urbano da Samba, Município de Belas, Rua 
Direita, Condomínio Gepa/Sonangol, Bairro Morr 

. Moradia n.° 127;
Que a referida sociedade tem por objecto social 

pulado no artigo 3.° do estatuto, e possui 0 capitai° 
de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), como referenT 
artigo 4.° do estatuto. Cla°

Que, esta sociedade vai reger-se pelo respectivo estatui 
que faz parte integrante desta escritura, que é um documeii 
elaborado em separado, nos termos e para os efeitos don°)| 
do artigo 78.° do Código do Notariado, com a redacção qJ 

lhe foi dada pelo artigo 55.° da Lei n.° 1/97, de 17 de Janeiro, 
cujo conteúdo eles outorgantes têm perfeito conhecimento, 
pelo que é dispensada a sua leitura.

Assim'0 disseram e outorgaram.
Instruem este acto:

a) Documento complementar que acima se fez alu
são;

b) Certificado de admissibilidade,, emitido peb
Ficheiro Central de Denominações Sociais,aos 
5 de Fevereiro de 2015;

c) Bordeaux Bancário comprovativo da realizaçãotb

capital social;
d) Cópias de identificação pessoal dos sócios para3

inteira validade deste acto.
Aos outorgantes e na presença simultânea de todos, 

em voz alta a leitura desta escritura, a explicação do seu 
teúdo e a advertência da obrigatoriedade do registo doa 

no prazo de noventa 90 dias.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
DEVELOPMENT SKILLS ANGOLA— 

CONSULTORIA, FORMAÇÃO E DESENVOLVI 
AMBIENTAL, LIMITADA

•CAPÍTULO I t0
Forma, Duração, Denominação, Sede e

'ARTIGO l.°
. (Forma, duração c denominação)

A sociedade assume a forma de sociedade P 
durará por tempo indeterminado e adopta a e pgulto^ 

«DEVELOPMENT SKILLS ANGOLA — 
Formação e Desenvolvimento Ambiental, Lim* a
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^ Apresentação à falência e pedido de declaração de 
falência da sóciedade;

b) Constituição de sociedade ou aquisição de partici- damente letras de favor, avales, fianças, abonações e actos '

4. Em caso algum a sociedade poderá ser obrigada em 
actos ou operações de interesses alheios aos sócios, nomea-

pação social noutra sociedade comercial;
. . c) Prestação de garantia de qualquer espécie pela ■ 

sociedade a favor de terceiro, salvo quando rela
cionada com dívidas da própria sociedade;

d) Celebração de qualquer acordo, contrato oú docu
mento de qualquer natureza que resulte na assun
ção de responsabilidades ou obrigações para a 

• • sociedade em que participe, directa ou indirec-
tamente, qualquer um dos sócios da sociedade; ‘

e) Aprovação das contas elaboradas pelo gerente e
demonstrações financeiras da sociedade;

j) Alteração do contrato de sociedade;
; g) Fusão, cisão, transformação, e dissolução da socie

dade;

h) Aumento ou redução do capital social da socie
dade; •'

i) Definição da política da distribuição de dividendos

e/ou da aplicação dos lucros da sociedade;
j) Contratação de empréstimos, financiamentos,

arrendamentos comerciais e a realização de 

transaeções conexas que, individual ou conjun
tamente, impliquem a assunção de responsabili-

. ' dades para a sociedade, durante um período até 

dezoito (18) meses, num valor superior a trinta 
por cento (30%) do activo líquido da socie

dade, excepto se previsto no orçamento anual da 

sociedade.

ARTIGO ll.°
(Quórum)

Para a Assembleia Geral poder deliberar validamente, 
devem estar presentes ou representados os sócios que pos

suam, pelo menos, quotas que representem setenta por cento. 
(70%) do capital social da sociedade, salvo quando a lei exi
gir quórum superior.

ARTIGO 12.° .
. (Gerência)

. 1 • A gerência e administração da sociedade, em todos os 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e pas
sivamente, será exercida por ambos os sócios, ou terceiros 

nomeados em Assembleia Geral, na qual ficarão nomeados 
gerentes com dispensa de caução, sendo sempre necessárias 
^Uas assinaturas para obrigar validamente a sociedade.

2. Em assuntos de mero expediente que não obrigue a 
sociedade, bastará a assinatura do Director Geral.

3. Os Directores poderão delegar entre si, a outro sócio, 

/u ern Pessoa estranha a sociedade, mediante procuração, 
todos ou alguns dos seus poderes de gerência. Sempre que 

a Alegação de poderes for a pessoas estranhas à sociedade

everá haver consentimento escrito dos demais directores,

semelhantes.

ARTIGO 13.°
(Competência dos gerentes)

1. Cabe aos gerentes:
d) Administrar e gerir a sociedade, praticando todos . 

os actos, negócios e transaeções relacionados 
com 0 objecto social da sociedade, incluindo, 
mas não limitando, a venda, permuta, dação em 
pagamento ou oneração, independentemente da 

. - forma, dos imóveis da sociedade, bem como a
■ r. constituição de direitos sobre os mesmos, deter- 

. . minando as respectivas condições, incluindo o
preço;

b) Autorizar a celebração de escrituras públicas, con
tratos, acordos, consórcios, e quaisquer outros 
documentos que resultem na assunção de res
ponsabilidades ou obrigações por parte da socie
dade, incluindo, mas não limitando, a compra 
e venda de activos da sociedade, assunção 
de responsabilidades perante outras socieda
des comerciais para fins específicos, títulos de 
dívida, fianças, letras, livranças, cheques, ordens 
de pagamento, entre outros; e

. c) Representar activa e passivamente a sociedade, em 
juízo ou fora dele.

ARTIGO 14.°,
(Procuradores) /

1. Mediante decisão unânime dos sócios, a sociedade
pode nomear e constituir mandatários ou procuradores da 
sociedade, conferindo-lhes os poderes necessários à prá
tica de determinados actos ou categorias de actos, fixando o 
âmbito e duração do respectivo mandato, o qual, com excep
ção das procurações outorgadàs a favor de advogados para 
fins judiciais, não poderá ultrapassar o período de quatro (4) 
anos. '

2. Os poderes conferidos ao abrigo do número anterior 
deste artigo, podem incluir, entre outros, o de vincular a 
sociedade e de substabelecer com reserva.

3. Independentemente do fim a que se destina a procu
ração, não é permitida a outorga de poderes especiais para 
receber citações em nome da sociedade.

• ARTIGO 15.°
(Remuneração)

Os gerentes têm direito à uma remuneração mensal, a 
fixar por deliberação dos sócios, tendo em conta a situação 
económico-financeira da sociedade.

ARTIGO 16.° 
(Forma de obrigar)

Sem prejuízo de outros casos especialmente previs
tos nestes estatutos, a sociedade obriga-se pela assinatura 

conjunta dos seus gerentes, ou procurador, nos termos e no 
âmbito da respectiva procuração.
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2. A quota amortizada figurará no bal 
podendo os sócios deliberar, posteriorrnentTÇ° COnS 

uma ou mais quotas, com um valor nominal* 

tendo em vista a suã alienação a sócios ou a ter
3. Salvo acordo em contrário dos sócios a f ^08' 

contrapartida da-amortização de quota, serão 
termos previstos nos artigos 258.° e 259 ° e s •
das Sociedades Comerciais. tes^

• 4. A amortização não prejudica o direito do 
lar da quota amortizada, aos dividendos já distrib^ 

reembolso de prestações suplementares ou suprimen 
termos definidos nas respectivas deliberações e/ou 
celebrados para o efeito. - COntrai^

CAPÍTULO III 
Órgãos Sociais

subsequentes ao termo desse prazo, transmitir a quota em 
causa ao potencial cessionário, por um preço não inferior e 
em condições não mais favoráveis do que as constantes da 

” citada carta. '
’ 8. Decorrido o prazo de trinta (30) dias previsto no ante

rior n.° 8, sém que a quota haja sido cedida, ou caso qualquer 
dos termos da proposta do potencial cessionário sofra alte
rações, o não exercício do direito de preferência pelo(s) 
sócio(s) deixa de produzir efeitos, devendo o sócio cedente 
reiniciar os procedimentos dos números anteriores caso pre
tenda transmitir a referida quota.

. ’ • ARTIGO 6.°
(Transmissão dc quotas por morte)

1. A sociedade não se dissolverá por morte ou interdição 
de qualquer dos sócios, continuando com os sobreviventes e 
os herdeiros ou representantes do sócio falecido ou interdito, 
devendo estes nomear um que a todos represente, enquanto a 
quota se mantiver indivisa.

'. ARTIGO 7.° • ,
(Direito dc preferencia nos aumentos de capital)

1. Os sócios gozam do direito de preferência nos aumen
tos de capital social a realizar em dinheiro, cabendo a cada 
um deles um montante proporcional ao das quotas que já 
detiverem. • -

2. À alienação do direito de preferência referido no 
'número anterior é aplicável o disposto no artigo 5.° dèstes 
.estatutos, com as necessárias adaptações.

3. O prazo para o exercício do direito de preferência para 
a aquisição do direito de subscrição de aumento de capi
tal, será igual a dois terços (2/3) do prazo determinado pela 
Assembleia Geral para, a concretização desse aumento de 
capital.

4. Terminado o prazo definido no número anterior, o
direito de subscrição do aumento de capital poderá ser alie
nado a terceiro(s). •

ARTIGO 8.° : '
(Amortização dc quotas)

1. É permitido à sociedade, em reunião da Assembleia
Geral, especialmente convocada para o efeito, deliberar onde se indique a duração e o âmbito dos poderes 
amortizar a quota de qualquer um dos sócios, nos seguintes 
casos de: 1

a) Liquidação, falência, insolvência ou interdição de
qualquer um dos sócios;

b) Arresto, arrolamento ou penhora da quota, risco
' de alienação judicial ou, ainda, a ocorrência de

qualquer outro motivo que retire a quota da dis- forma estabelecida na 
ponibilidade do seu titular, excepto se esta ocor- . sem reunião da Assembleia Geral, 

rência resultar de uma deliberação dos sócios . ‘ ARTIGO 10.°.

adoptada nos termos do n.° 4, do artigo 4.°, des

tes estatutos;
c) Violação pelo sócio do disposto no artigo 5.°;
d) Acordo entre a sociedade e o sócio;
e) Condenação do sócio ou de representantes seus,

em acção interposta pela sociedade.

cin*

ARTIGO 9.° 
(Assembleia Geral)

1. A Assembleia Geral, constituída por todos os sociosjl 
convocada pelo Gerente ou por qualquer um dos seus sócios, | 

mediante convocatória expedida, por carta registada, faxoa 
aviso entregue pessoalmente, para os contactos previstosonl 

notificada à sociedade nos termos do artigo 22.° com uma 

antecedência de quinze (15) dias rèlativamente à datada 

reunião, com indicação expressa da respectiva ordem detra- 
balhos.
z 2. As reuniões da Assembleia Geral serão presididase 

secretariadas por um Presidente e um Secretário, respectiva- 

mente, escolhidos pelos sócios presentes.
3. Os sócios podem reunir-se em Assembleia GefaUerc 

observância das formalidades prévias, nos termos do dis
posto no artigo 57.° da Lei das Sociedades Comerciais. 
‘ 4. Os sócios podem aprovar deliberações unânimes 
escrito, com ou sem reunião da Assembleia Geral.

5. Os sócios poderão conferir poderes representai 
a outro sócio ou a advogado, mediante simples carta-i 
dato, dirigida ao Presidente da Mesa da Assembleia e J

são conferidos, para os representarem em qualquer reu 

da Assembleia Geral. A referida carta-mandato 
anexa à acta da reunião de Assembleia Geral e arqu1V | 

respectivo livro da sociedade. .
6. Às actas das reuniões das Assembleias Gerais 

ser lavradas no respectivo livro, no qual devem co 
lei, outras deliberações apr

(Competência da Assembleia Geral) ■
• i pnte u

Além das matérias que lhe estão especiaim 
das por lei, ou por outros artigos destes estatutos^ 
dos segúintes actos depende da deliberação aPr°^enOs,c’|V 
voto favorável dos sócios que representem, Pe’° cieda^ 
quenta e um por cento (51 %) do capital social da
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emitido Pela Direcção Nacional de Identificação, aos 31 de 

Março de 201.1;
Quinto: — Eurico Hélder Reis de Sousa Brito, casado . 

sob o regime de comunhão de bens com Maria Edite 
Ribeiro Proença Brito, natural de Katchiungo, Província do i 
Huambo, residente em Luanda, na Rua Cónego Manuel das 
Neves, n ° 5, 4/ Esquerdo, titular do Bilhete de Identidade 
n o 0020031904H0034, emitido em Luanda, pela Direcção 
Nacional de Identificação, aos 14 de Fevereiro de 2006;

Sexto: — Marta dos Santos Sousa, solteira, maior, natu
ral da Ingombota, Luanda, residente na Rua 9, Casa n.° 25, 
Zona 20, Vila Residencial Gamek, Kilamba Kiaxi, titular do 
Bilhete de Identidade n.° 000305479LA033, emitido pela 
Direcção Nacional de Identificação, aos. 25 de Outubro 

de 20H-;
Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos referidos 

documentos de identificação que exibiram.
E, pelos primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto 

outorgantes foi dito:
Que são os únicbs e actuais sócios da sociedade comer

cial por quotas denominada «Baía Village, Limitada», com 
sede em Luanda, na Rua Marechal Broz Tito, n.° 35-37, 10.° A, 
com o capital social de Kz: 500.000,00 (quinhentos mil 
kwanzas), Contribuinte Fiscal n.° 5401182317, matriculada 
na Conservatória do Registo Comercial de Luanda, sob o 
n.° 321 -2012, constituída por escritura lavrada no dia 20 de 
Julho de 2012, a folhas 5 a 6 do livro de notas para Escrituras 
Diversas n.° 475-B do 4.° Cartório Notarial da Comarca de 

■ Luanda, estando o seu capital social distribuído e represen
tado em cinco quotas da seguinte forma: uma quota com o 
valor nominal de Kz: 287.500,00 (duzentos e oitenta e sete 
mil e quinhentos kwanzas), pertencente ao primeiro outor
gante; uma quota com o valor nominal de Kz: 75.000,00 
(setenta e cinco mil kwanzas), pertencente ao segundo 

outorgante; uma quota de Kz: 100.000,00 (cem mil kwan-. 
zas), pertencente ao terceiro outorgante; uma quota com o 
valor de Kz: 12.500,00 (doze mil e quinhentos kwanzas), 

pertencente ao quarto outorgante e finalmente uma quota 
com o valor nominal de Kz: 25.000,00 (vinte e cinco mil 
kwanzas), pertencente ao quinto outorgante.

Polo primeiro outorgante foi dito:
Que, pelo presente instrumento notarial, com a autoriza

ção da sociedade, manifestada por deliberação adoptada em 

assembleia geral universal datada de 26 de Janeiro de 2014, 
d°s seus consócios e da sua cônjuge, divide a sua quota com 

0 valor nominal de Kz: 287.500,00 (duzentos e oitenta e sete 
e quinhentos kwanzas), em três novas quotas, sendo uma 

de Kz: 187.500,00 (cento e oitenta e sete mil e quinhentos 
banzas), e outras duas de Kz: 50.000,00 (cinquenta mil 

. kwanzas) cada.

Que, reserva para si a nova quota de Kz: 50.000,00 (cin 
quenta mil kwanzas), e cede, pelo respectivo valor nominal, 

W recebido e do qual dá aqui a competente quitação, a nova 

quota de Kz: 187.500,00 (cento e oitenta e sete mil e qui
nhentos kwanzas), ao terceiro outorgante. *
. Que, cede, pelo respectivo valor nominal, já recebido e do 

qual dá aqui a competente quitação, a quota de Kz: 50.000,00 
(cinquenta mil kwanzas), à sexta outorgante. '

E pelo segundo outorgante foi dito:
Que, pelo presente instrumento notarial, também com a 

autorização da sociedade, dos seus consócios e da sua côn
juge, divide a sua quota com o valor nominal de Kz: 7^.000,00 < 
(setenta e cinco mil kwanzas), em duas novas quotas, sendo 
uma com o valor nominal de Kz: 25.000,00 (vinte e cinco mil, 
kwanzas), e outra com o valor nominal de Kz: 50.000,00 (cin
quenta mil kwanzas).

Que reserva para si a nova quota de Kz: 50.000,00 (cin
quenta mil kwanzas), e cede, pelo respectivo valor nominal, 
já recebido, dando aqui a competente quitação, a quota de , 
Kz: 25.000,00 (vinte e cinco mil kwanzas), à sexta outor
gante. . ’' '

E, pelo terceiro outorgante foi dito:
Que aceita a cessão de quota ora efectuada nos exactos 

termos sobreditos e que unifica a quota de Kz: 187.500,00 
(cento e oitenta e sete mil e quinhentos kwanzas), ora adqui
rida, à sua quota de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), 
numa única quota de Kz: 287.500,00 (duzentos e oitenta e * 
sete mil e quinhentos kwanzas).

E pela sexta outorgante foi dito:
Que aceita, as cessões de quotas ora efectuadas, nos 

exactos termos sobreditos.
E que, unifica as quotas ora adquiridas, nomeada

mente .a de Kz: 50.000,00 (cinquenta mil kwanzas), e.a de 
Kz: 25.000,00 (vinte e cinco mil kwanzas), numa única ' 
quota com o valor nominal de Kz: 75.000,00 (setenta e 
cinco mil kwanzas). •- ‘

E pelos outorgantes foi dito:
Que na sequência das divisões, cessões e unificações de 

quotas, alteram parcialmente o ,pacto social da sociedade, 
mas propriamente o artigo 4.°, que, passa a ter a redacção 
seguinte:

ARTIGO 4.°
(Capital social)

O capital social integralmente subscrito e realizado 
em dinheiro é de Kz: 500.000,00 (quinhentos mil kwan
zas), dividido e representado por seis quotas distribuídas 
da seguinte forma:

I. Uma quota com o valor nominal de Kz: 287.500.00 
(duzentos e oitenta e sete mil e quinhentos kwanzas), per
tencente ao sócio Paulo Jorge Veríssimo Guilherme*

II. Uma quota com o valor nominal de Kz: 75.000,00 
(setenta e cinco mil kwanzas), pertencente à sócia Marta* 
dos Santos Sousa;

III. Uma quota com o valor nominal de Kz: 50.000,00 
(cinquenta mil kwanzas), pertencente ao sócio José da 
Conceição Guilherme;
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CAPÍTULO IV
Exercício ,

. ARTIGO 17.°
(Exercício)

O exercício anual da sociedade coincide com o ano civil.

ARTIGO 18.° .
(Contas de exercício)

O relatório anual de gestão e as contas de cada exercício 
anual da sociedade serão preparados pelos gerentes e sub
metidos à aprovação da Assembleia Geral, que ocorra nos 
termos previstos na Lei das Sociedades Comerciais.

Os lucros dê exercício serão distribuídos de acordo corri 
a decisão tomada pelos sócios reunidos em Assembleia 
Geral convocada para esse efeito sendo permitidos adianta
mentos sobre luqros no decurso do exercício.

■ ‘ CAPÍTULO V
Dissolução e Liquidação

ARTIGO I9.°, ' -
(Dissolução e liquidação)

1. Para além dos casos previstos na lei, a sociedade 
dissolve-se por deliberação dos sócios, em reunião da 
Assembleia Geral especificam ente convocada para o efeito.

2. Salvo deliberação em contrário da Assembleia Geral, 
a liquidação do património-social será efectuado por um ou 
mais liquidatários que será(ão) nomeado(s) pelos sócios.

' 3. A remuneração dos liquidatários é fixada na delibera
ção dos sócios que delibere sobre a dissolução e a liquidação 
da sociedade e constitui um encargo desta. •,

- 4. Os sócios podem deliberar, por unanimidade, que os 
bens resultantes da liquidação sejam distribuídos, em espé
cie, pelos sócios, nà proporção das respectivas quotas.

CAPÍTULO VI
Disposições Finais

ARTÍG0 20.0

(Acordos parassociais) , . '

1. Os sócios poderão celebrar acordos parassociais.
2. Os acordos parassociais obrigarão tanto os sócios, 

seus signatários, como a sociedade, desde que não contra
riem o presente contrato.

ARTIGO 21.° '
(Resolução de litígios) .

1. Qualquer litígio entre sócios, ou entre estes e a socie
dade, em relação aos presentes estatutos, ou ao cumprimento 
de alguma das suas disposições, será resolvido mediante 
acordo entre as partes.

2. Caso as partes em litígio não consigam alcançar um 
acordo no prazo de sessenta (60) dias a contar da data em 
que foi trocada a primeira correspondência sobre a existên
cia de um litígio, o mesmo será submetido a arbitragem, nos 
termos da Lei n.° 16/03, de 25 de Julho, que aprova o regime 

jurídico da arbitragem voluntária.

3. A arbitragem terá lugar em Luanda, send
a língua da instância arbitrai. ’ 0°Pott|1

4. A decisão arbitrai é definitiva e vincula
a sociedade, podendo ser executada por qUai ^'«s 
competente ou apresentada em tal tribunal, a 
cialmente confirmada. ser

5. Em caso de execução da decisão arbitrai 
confirmação judicial, instaurada em Tribunal co ’ °U 
sócios renunciam aos seus direitos de oposição"11**61"''1! 
em que tal seja permitido pela legislação aplicáve"3

Está conforme. . ' .
É certidão que fiz extrair e vai conforme o origjn

1 “ Cartório Notarial da Comarca de Luanda, em L 
aos 5 de Março de 201.5. — A Ajudante, Luzio J’!* *1'

Baía Village, Limitada
•

Certifico que, com início a folhas a 96 do livro de notas 
para escrituras diversas n.° 983-B dp l.° Cartório Notaria] 
da Comarca de Luanda, se encontra lavrada a escritura do 
teor seguinte:

Escritura pública de divisão, cessão e unificação de quo
tas e alteração do pacto social da sociedade comercial «Baía 
Village, Limitada».

. No dia 27 de Janeiro de 2014, em Luanda, no l.°Cartório 
Notarial -da Comarca, perante mim, Amorbelo Vinevala 
Paulino Sitôngua, respectivo Notário, compareceram como 
outorgantes:

Primeiro: — José da Conceição Guilherme, casado sob 
õ regime de comunhão de bens, com Beatriz da Conceição 
Veríssimo, natural de Portugal e1 de lá nacional, resi
dente em Luanda, no Condomínio do Gepa, n.° 73, Bairro 
Morro Bento, Samba, titular da Autorização de Residência 
n.° 0001022T02, emitido pelo Serviço de Migraçãoe 

Estrangeiros, em Luanda, aos 22 de abril de 20b;
Segundo: — Stevelanio dos Santos António de Sou& 

casado sob o regime de comunhão de adquiridos, 
Gizela Aríete Manuel Dias de Sousa, natural de Luan 

o Rairro onde reside, no Município da Samba, Rua 
Gamek, Casa n.° 925, titular do Bilhete de 
n.° 000990235LA036, emitido pela Direcção Nacio"3 

Identificação, aos 18 de Outubro de 2010;
Terceiro: — Paulo Jorge Veríssimo Guilherme, 

sob o regime de separação de bens com Rute Mansa 
Brito Guilherme, natural de Portugal è de lá na^. 

dente em Luanda, no Condomínio do Gepa, n. » 
Morro Bento, Samba, titular da Autorização de e 
n.° 000I052T02, emitido pelo Serviço de M'g 
Estrangeiros em Luanda, aos 22 de Abril de 2013, 

' Quarto: — Eurico Hélder Proença Brito, sol^(j0iníi’il' 
natural do Huambo, residente em Luanda, no 0 

Conchas ,de Talatona, n.° 61, Bairro Talatona, 
Samba, titular do Bilhete de Identidade n.° 002210
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1 Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos • 
ontratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais

como letras de favor, fiança, abonações ou actos semelhantes.
2 O sócio-único poderá nomear pessoa estranha à socie

dade para assumir as funções de gerência.

. ARTIGO 7.° •
/ (Decisões) •'

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

ARTIGO 8.°
(Dissolução)

A’ sociedade não se dissolverá por morte ou impedi
mento do sócio-único, continuando a sua existência com o 
sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou 

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

ARTIGO 9.°
(Liquidação)

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

ARTIGO 10.°
(Balanços)

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

’ ARTIGO ll.°
(Omisso)

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

(15-8-175-L02)

Orange Graphics, Limitada

Certifico que, por escritura de 19 de Maio de 2015, 
lavrada com início a folhas 13, do livro de notas para escri

toras diyersas n.° 267-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: — Lauriana Carla dos Santos de Almeida, sol- 
teira> maior, natural do Rangel, Província de Luanda, onde 
reside habitualmente, no Distrito Urbano do Rangel, Bairro 
Rangel, Rua da Kwelela, Casa n.° 20;

Segundo: — Ademar Helena João Cauica, solteiro, 
toaior, natural do Chitato, Província da Lunda-Norte, resi- 
dente habitualmente em Luanda, no Distrito Urbano da 

aianga, Bairro Mártires de Kifangondo, Rua 18, Bloco 66, 

ãndar, direita.
Terceiro; — Mpinda Simão Nsita, solteiro, maior, natural 

° Cazenga, Província de Luanda, onde reside habitual- 

ente> no Município do Cacuaco, Centralidade do Cacuaco, 
Oc° 12, Prédio 16, 3.° andar, Apartamento n.° 302;

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

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

Luanda, 20 de Maio de 20-15. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
ORANGE GRAPHICS, LIMITADA

ARTIGO l.° . ■
(Denominação e sede)

A sociedade adopta a denominação social de «Orange 
Graphics, Limitada», com sede social na Província de 
Luanda, na Centralidade de Sequele, Bloco 12, Prédio 16 B,
3.°  andar, Porta n.° 302, Município de Cacuaco, podendo 
ainda, por deliberação da Assembleia Geral, abrir e encerrar 
sucursais, filiais, agências ou quaisquer outras formas locais 
de representação social em território nacional ou no estran
geiro. * <

ARTIGO 2.° 
(Do prazo)

A sociedade durará por temípo indeterminado, contando- 
-se o seu início, para todos os efeitos legais, a partir da data 
da escritura de constituição da sociedade.

ARTIGO3.0 
' (Objecto)

1. A sociedade tem por objecto social, prestação de ser
viços jia área gráfica, comunicação e imagem, estúdio e 
editora, a realização de estudos e planeamentos, concepção 
e execução de projectos de unidades de produção industrial, 
transformação, transporte e armazenamento, distribuição 
e comércio dè produtos cultural, acções que desenvolverá 
directamente ou em cooperação com outras entidades que 
fizerem necessários ao objecto social, bem como a partici
pação no capital social de outras sociedades em Angola ou 
no exterior.

' 2. A sociedade poderá, por deliberação da Assembleia 
Geral, criar ou tomar participações em empresas sectoriais 
ou associar-se a empresas nacionais ou estrangeiras, cuja 
finalidade seja a formação, incluindo todas as actividades 
ligados à produção de gráfica e à indústria transformadora, 
bem como participar directa ou indirectamente em projectos 
de desenvolvimento que de alguma forma concorram com o 
objecto da sociedade.

ARTIGO 4.°
(Capital)

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), 
integraimente realizado em dinheiro, dividido e represen
tado em 3 (três) quotas, sendo uma no valor nominal de 
Kz: 50.000,00 (cinquenta mil kwanzas), pertencente à sócia 
Lauriana Carla dos Santos de Almeida, outra quota no valor 
nominal de Kz: 25.000,00 (vinte e cinco mil kwanzas), per-
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IV. Uma quota com o valor nominal de Kz: 50.000,00 
(cinquenta mil kwanzas), pertencente ao sócio Stevelanio 
dos Santos António de Sousa;

V. Uma quota com o valor nominal de Kz: 25.000,00 
(vinte e cinco mil kwanzas), pertencente ao sócio Eurico 
Hélder Reis de Sousa Brito;

VI. Uma quota com o valor nominal de Kz: 12.500,00 
(doze mil e quinhentos kwanzas), pertencente ao sócio 
Eurico Hélder Proença Brito.

Mais disseram os Outorgantes: ■ .
Que designam gerentes da sociedade "os sócios Paulo 

Jorge Veríssimo Guilherme, Stevelanio dos Santos António 
de Sousa e Eurico Hélder Proença Brito.

Finalmente, disseram os outorgantes que se mantêm 
válidas e inalteradas todas as outras cláusulas não alteradas 
por esta escritura.

Assim o disseram e outorgaram:
Instruem este acto os documentos seguintes:

a) Uma certidão do registo,comercial;
b) Acta da assembleia geral universal da «Baía -

Village, Limitada», datada de 24 de Janeiro de
• ' 2014;

c) Escritura pública de constituição da «Baía Village,
Limitada»;

d) Duas autorizações de cônjuges;
e) Uma autorização de descendente. .

Final mente aos outorgantes e na sua presença, fiz em voz 
. alta a leitura desta escritura e a explicação do seu conteúdo 
e adverti-os da necessidade de procederem ao registo deste . 
acto no prazo 90 dias. — O Notário, Amorbelo Vinevala 
Paulino Sintôngua.

Está conforme. • .
1.° Cartório Notarial de Luanda, em Luanda, àos 26 de 

Setembro de 2014. — A Ajudante, Maria Isabel Gaspar 
Lopes. ’ ' (15-7903-L01)

Farmácia Alicba Aryela (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 Emptesa.

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre
sentada sob o n.° 93, do. livro-diário de 18 de Maio do 
corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.

Certifico que Nsungo Manuel Zola Lombo, solteiro, maior, 
de nacionalidade angolana, natural do Cazenga, Província de 
Luanda, residente em Luanda, no Distrito Urbano do Kilamba 
Kiaxi, Bairro Golf, Rua D, Casa n.° 110, Zona 20, constituiu 
uma sociedade unipessoal por quotas denominada «Farmácia 
Alicha Aryela (SU), Limitada», registada sob o n.° 2.536/15, 

que se vai reger pelo disposto no documento em anexo.
Está conforme.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 2.a Secção 

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

O ajudante, ilegível.

—-—-—

ESTATUTO DA SOCIEDADP
FARMÁCIA ALICHA ARYELA (SU) L|M 

artigo 1.» .
(Denominação e sede)

1 A sociedade adopta a denominação de «Farnv . 
Aryela (SU); Limitada», com sede social na"Alit|«I 

Luanda, Município de Luanda, Distrito Urbano 
Kiaxi, Bairro Golf, Rua D, Casa n.° lio, Zona^o" 

transferi-la fivremente para qualquer outro IOça| 
rio nacional, bem como abrir filiais, sucursais -° 
outras formas de representação dentro e fora dò Pa^’1

ARTIGO 2.° 
(Duração)

A sua duração é por tempo indeterminado, contando- 
início da sua actividade, para todos os efeitos legais 
do respectivo registo. . ’ W

ARTIGO 3.°
(Objecto)

A sociedade tem como objecto social a comercializa, 

ção de medicamentos e de produtos farmacêuticos, serviços 

de saúde, prestação de serviços, comércio geral a grosso 

e a retalho, construção civil e obras públicas, consultoria. I 

exploração mineira e florestal, comercialização de telefo

nes e seus acessórios, transporte marítimo, camionagem, 
agente despachante e transitários, cabotagem, rent-a-car, | 

compra e venda de viaturas, venda e reparação de veículos 

automóveis, concessionária de material e peças separadasde 

transporte, agência de viagens, promoção e mediação imo
biliária, representações comerciais e industriais, vendaík 

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

meios industriais, realizações de actividades culturaisedes
portivas, manutenção de espaços verdes, segurança de beiu 
patrimoniais, importação e exportação, podendo aindadedi 

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

que o sócio acorde e seja permitido por lei.

ARTIGO 4.° 
(Capital)

O capital social é de Kzf 100.000,00 (cem mil k | 

zas),.integralmente realizado em dinheiro, represen a 

uma (1) quota no valor nominal de Kz: 1 
kwanzas), pertencente ao sócio-único Nsungo Manu 

Lombo. < ' .
' ARTIGO 5.° ’

(Cessão de quotas)
A cessão da quota implica a saída do sócio cede 

transformação da mesma em sociedade pluripesso

artigo 6:° .
(Gerencia)

A gerência e administração da sociedade, en^^^ 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele,act,va 
mente, incumbem ao sócio único, bastando a.sua 

para obrigar validamente a sociedade.

todo®*
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Quarto: — Desidério Fingênio Esperança Rui Elísio, 
tural do Tchitato, Província da Lunda-Norte, titular do 

njhete de Identidade n.° 4037011, emitido no Dundo, aos 9 
d fevereiro de 2000, residente no Nzagi-Cambulo;

6 Quinto: — Herculano Esperança Muamba Elísio, natu- 

I do Tchitato, Província da Lunda-Norte, titular da Cédula 
Pessoal n.° 213, a folhas 3, do Livro n.° 2, de 2000, residente 
habitualmente no Dundo-Tchitato; .

’ Sexto: — Dinis Esperança Muamba Elísio, natural , 
do Tchitato, Província da Lunda-Norte, titular da Cédula 
Pessoal n.° 277 a folhas 3, verso do Livro n.° 2, de 2000, 
residente habitualmente no Dundo-Tchitato;

Sétimo: — Hermenegilda Esperança Muamba Elísio, 
natural do Cambulo, Província da Lunda-Norte, titular da * 
Cédula Pessoal n.° 245, a folhas 27, verso do Livro n.° 2, do ' 
ano 2000, reSidente habitualmente no Dundo-Tchitato;

Oitavo: — Paulo Esperança Muamba Elísio, natural 
do Cambulo, Província da Lunda-Norte, titular da.Cédula 
Pessoal n.° 157, a folhas 89, do Livro n.° I, do ano 2002, 
residente habitualmente no Dundo-Tchitato;

Nono: — Hélder Esperança Muamba Elísio, natural 
do Tchitato, Província da Lunda-Norte, residente habitual- 
menté no Dundo-Tchitato;

Verifiquei e certifico a identidade dos outorgantes em 
face dos seus documentos supra mencionados.

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

sociedade por quotas de responsabilidade, limitada sob a 
denominação de «Sociedade P.D.H. & Filhos, Limitada», 
que têm a sua sede social no Nzagi, Município do Cambulo, 
Província da Lunda-Norte.

Que, a sociedade tem por objecto social o estipulado no 
artigo 3.° do estatuto, e possui o capital social do montante 
dé Kz: 225.000,00 (duzentos e vinte cinco mil kwanzas), 

como.referencia o artigo 4.° do estatuto.
Que, esta sociedade vai reger-se pelos respectivos esta

tutos que faz parte integrante desta escritura, que é um 
documento elaborado em separado, nos termos do n.° 2 do 
artigo 78.° do Código do Notariado, com a redacção que lhe 
foi dada pelo artigo 55.° da Lei n.° 1/97, de 17 de Janeiro, 

cujo conteúdo eles outorgantes têm perfeito conhecimento, 
Pdo que, é dispensada a sua leitura.

Assim o disseram e outorgaram.
Instruem este acto: -

a) O documento complementar a que atrás se fez alu

são;
^9 Fotocópias dos bilhetes de identidade e da cédula 

pessoal;
c) Requerimento reconhecido dirigido à notária.

Aos outorgantes fiz em voz alta e na presença simultânea 
todos, a leitura desta escritura e a adverti sobre a necessi- 

ade da publicação em Diário da República.

a certidão que fiz extrair vai conforme o original e que 
aporto.
A Notária, Maria da Conceição Ngusso Miranda.

PACTO SOCIAL DA SOCIEDADE
P. D. H.& FILHOS, LIMITADA

. CAPÍTULO I • . .
Disposições Gerais

‘ ARTIGO l.°
(Denominação, natureza e sede)

A sociedade adopta a denominação de «Sociedade P.D.H. 
& Filhos, Limitada», tem a sede social no Dundo, Município 
do Tchitato, Província da Lunda-Norte, podendo abrir filiais, 
sucursais, agências ou outra forma de representação social 
em território nacional e estrangeiro de acordo os seus inte-* 
resses sociais.

ARTIGO 2.° 
(Duração)

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

ARTIGO 3.°
(Objecto Social)

Ò seu objecto social é o exercício de comércio geral, 
venda a grosso è retalho, educação, hotelaria e turismo, • 
agro-pecuária, construção civil, venda de medicamentos, 
importação e exportação, podendo ainda dedicar-se a outro 
ramo de actividade comercial e industrial, desde que os 
sócios acordem e seja permitido por Lei Comercial.

ARTIGO 4.°
(Capital social)

O capital social é de Kz: 225.000,00 (duzentos e vinte 
e cinco mil kwanzas), integralmente realizado em dinheiro, 
dividido e representado por 9 (nove) quotas iguais.

. ARTIGO 5;° '
(Suprimentos) *

Não serão exigíveis prestações suplementares de capital, 
. mas os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de 

que ela necessitar mediante os juros que estipularem.
’ ' ARTIGO 6.°
(Cessão de quotas)

A cessão de quotas entre os sócios é livre, mas quando 
feita a estranho à sociedade fica dependente do consenti
mento dela, à qual é sempre reservado o direito de preferência 
deferido à qual não quiser fazer uso. :

ARTIGO 7.°
(Gerência e administração)

A gerência e a administração da sociedade bem como a 
sua representação em todos os seus actos e contratos, juízo 
e fora dela, activa e passivamente será exercida pelo sócio 
Paulo Muamba, que dispensada de caução fica desde já 
nomeado gerente, bastando a assinatura dele para fazer valer 
a sociedade.

ARTIGO 8.°
(Assembleia Geral)

As Assembleias Gerais quando a lei não prescreva outras 
formalidades legais, serão convocadas por meio de cartas; 
bilhetes registados e enviadas por via mais rápida com pelo 
menos quinze dias de antecedência.
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tencénte ao sócio Ademar Helena João Cauica e a outra 
quota no valor nominal de Kz: 25.000,00 (vinte e cinco mil 
kwanzas), pertencente ao sócio Mpinda Simão Nsita.

ARTIGO 5.°
(Dos suprimentos de capital social)

Não serão exigíveis prestações suplementares de capital, 
mas os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de 
que ela .necessitar, mediante juró e nas condições que esti
pularem.

--- ----------------------—

do sócio falecido ou interdito, devendo estes 
a todos represente enquanto a quota estiver 

• 2. Dissolvida a sociedade por acordo do^V-Sa 

demais casos legais, ambos serão liquidatário S°CÍ°Sci^ 
ção e partilha realizar-se-á como acordarem^ * 

acordo e se algum dos sócios pretender, será 
licitado em globo, com obrigação do pagament^0^ 
e adjudicando o sócio que melhor prêço ofere ° 
dade de condições. ' . etl1

ARTIGO 6.° m . .
(Cessão e quotas)

A cessão de quotas a estranhos fica dependente do con
sentimento da sociedade à qual é sempre reservado o direito 
de preferência deferido os sócios se a sociedade dele não 
quiser fazer uso. '
/ ; ' . ARTIGO 7.°

(Gerencia)

1. A gerência e administração da sociedade, em todos os 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passi- 
yamente, será exercida por um ou mais gerentes, a serem 
nomeados em reunião de Assembleia Geral, ficando desde já 
dispensados de caução, bastando a assinatura/ou as assinatu
ras do (s) gerente (s) para obrigar validamente a sociedade.

2. O(s) gerente (s) poderá(ão) delegar parte dos seus 
poderes de gerência a pessoa estranha à sociedade, confe
rindo para o efeito o respectivo mandato.

3. A sociedade pode constituir mandatários/procurado- 
res da própria sociedade, para a prática de actos específicos.

4. E vedado aos gerentes e mandatários obrigarem a
sociedade em actos e contratos estranhos ao seu objecto 
social, tais como letras de, favor, fianças, abonações ou 
actos semelhantes, sob pena de os infractores serem respon
sáveis, pessoal, solidária e ilimitadamente, pelos actos ém 
que intervierem, sendo, além disso, responsáveis para com a 
sociedade pelos prejuízos que, com essa actuação, lhe cau
sarem. ,

ARTIGO 8.° . '
, ■ (Assembleia)

As Assembleias Gerais, quando a lei não prescreva 
outras formalidades, serão convocadas por meio de cartas 
ou bilhetes-postais registados, dirigidos os sócios, com trinta 
dias de antecedência.

ARTIGO 9.° 
(Divisão dos lucros)

%
Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per

centagem para fundos ou destinos especiais criados em 
Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na mesma 
proporção das suas quotas e em igual proporção serão supor
tadas as perdas se as houver.

ARTIGO 10.°
(Dissolução e liquidação)

I. A sociedade não se dissolverá por morte ou interdi; 
ção de qualquer um dos sócios, continuando a sua existência 
com os sobrevivos ou capaz e os herdeiros ou representantes

ARTIGO II.»
(Preferencia na amortização)

A sociedade reserva-se ao direito de amortizara 
qualquer sócio, quando sobre ele recaia arresto n 
providência cautelar. ’

ARTIGO 12.°
(Foro competente)

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

.entre eles e a própria sociedade, fica estipulado o Foroi 
Comarca de Luandâ, com expressa renúncia a qualquer outro.

ARTIGO 13.°
(Balanços)

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

ARTIGO 14.°
(Omisso)

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

(15-8242-Wi

Sociedade P. D. H. & Filhos, Limitada

No dia 10 de Novembro de 2010, nesta Cidade do 
e no Cartório Notarial da Lunda-Norte no Dundo,acaigO 
Maria da Conceição Ngusso Miranda, Notária do refen^ 
Cartório, compareceram como outorgantes abaixo iden 

cados: ' . , , . .ft
Primeiro: — Paulo Muamba, casado, natural 

Província da Lunda-Norte, portador do Bilhete de 1 eIJ- 

n.°001230639LN037, emitido em Luanda, aos 
de 2010, residente em Luanda, na Avenida 21 de 

Casa n.° 33 Q3/Gamek; .
Segundo: — Esperança. Sonhi Rui Paulo, casa 

ral do Luachimo-Tchitato, Província da Lundã-Nort 
do Bilhete de Identidade n.° 004620655LN047, eíl1^^ 
Lúanda, aos 24 de Novembro de 2009, residente n 

Cambulo; • Jísj0,/
Terceiro: — Hi poli to Esperança Muam a 

teiro, natural do Tchitato, Província da Lunda- 0 .^0^ 
do Bilhete de Identidade n.° 004754947 LN043, 
Luanda, aos 18 de Maio de 2010, residente em 
Rua da Parabólica, Casa n.° 37, Bairro Morro Bc
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go, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo do 
^mércio ou indústria em que os sócios acordem e seja per
mitido por lei-

A. sociedade pode participar em agrupamentos comple
mentares de em presas* e, bem assim, adquirir originária ou 
subsequéntemente, acções ou quotas em sociedade de res
ponsabilidade limitada, que seja o objecto destas.

CAPITULOU
Capital Social, Acções e Obrigações

ARTIGO 4.°
(Capital social c constituição)

1. O capital social, integrálmente subscrito e realizado 
é de Kz: 2.000.000,00(dois milhões de kwanzas), dividido 
em 2000 acções com o valor nominal de Kz: 1000,00 (mil

’ kwanzas), cada uma.
2. O capital social poderá ser elevado uma ou mais Ções e dentro dos limites autorizados por lei. 

vezes, por deliberação da Assembleia Geral, obtido o pare
cer favorável do Conselho Fiscal, fixando aquele nós termos

• legais, as condições de subscrição, as categorias de acções z 
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 tome
necessários à equilibrada expansão e gestão das actividades 
da sociedade serão deliberados em Assembleia Geral, obtido 
o parecer favorável do Conselho Fiscal.

2. Em todos os aumentos de capital social, os accionis
tas terão o direito de preferência na subscrição de novas 
acções, na proporção das que ao tempo possuírem, salvo se a 
Assembleia Geral pela maioria exigida no n.° 4 do artigo 15.° do 
presente estatuto deliberar limitar ou suprimir aquele direito, 
desde qiie o interesse social o justifique.

ARTIGO 6.°
(Representação do capital)

1. Todas acções representativas do capital social, são 
nominativas, podendo quando legal mente 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 1, 5,10, 50,100, 500,1000, 5000, 
e múltiplos de 10:000 acções, mas os accionistas podem a 
todo o tempo solicitar o desdobramento ou a concentração 
<tos títulos.

4- Os títulos são assinados por dois administradores,
Podendo as assinaturas ser por chancela, por aqueles auto
rizados. * *

5- As despesas de conversão das acções bem como as de
esd°bramento ou concentração de títulos correm por conta 
°S accjonistas que queiram tais actos, < ■ . ■

ARTIGO 7.°
(Categoria de acções)

. 1 ’ Quando permitido por lei e sob proposta do Conselho 
se Administração, a Assembleia Geral pode autorizar a 

c,edade a emitir acções preferenciais sem voto e, bem 

assim, acções remíveis, com ou sem voto definindo a forma 
de determinação do respectivo dividendo prioritário.

. 2. Nos aumentos de capital por incorporação, de reser
vas poderão, quando permitido por lei e pór deliberação da 
Assembleia Geral, ser emitidas acções preferenciais sem 
voto, proporcionais às acções desta categoria já existentes, a 
distribuir exclusivamente pelos titulares destas.
, 3. Quando permitido por lei as acções preferenciais sem 
voto podem, na sua emissão, ficar sujeitos a remissão na data 
ou prazo que for deliberado pela Assembleia Geral.

4. As acções remíveis sê-lo-ão pelo valor nominal ou 
com o prémio que for fixado pela Assembleia Geral.

ARTIGO 8.°
(Acções próprias)

A sociedade pode adquirir acções próprias, nas condi-

ARTIGO9.0
(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 
açções. J . '

; 3. As obrigações emitidas pela sociedade podem ter qual
quer modalidade de juro ou reembolso permitidos por lei.

CAPÍTULO 111 
Órgãos Sociais

ARTIGO 10.°
(Enumeração c mandatos)

1. São órgãos da sociedade:
a) Assembleia Geral;
b) Conselho de Administração;
c) Conselho Fiscal.

ARTIGO ll.°. •••' ■
. ' (Assembleia Geral)

1. A Assembleia Geral é constituída por todos os accio
nistas com direito a voto, que satisfaçam as condições 
referidas no número seguinte.

2. Só poderão participar na assembleia os titulares de 
acções averbadas em seu nome, no livro de registo de acções 
da sociedade, até quinze dias antes do dia da reunião.

3. Para os efeitos do disposto no número anterior, as 
acções deverão manter-se registadas em nome dos accio
nistas, pelo menos, até ao encerramento da reunião da 
Assembleia Geral.

4. Os accionistas sem direito a voto e os obrigacionistas 
não podem assistir as reuniões da Assembleia GeraL
- 5. Os membros do Conselho de Administração e do 

Conselho Fiscal deverão estar presentes nas reuniões da 
Assembleia Geral, podendo intervir nos trabalhos, apresen- 

. tar propostas, participar nos debates.
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ARTIGO 9.°s 
(Dissolução da sociedade)

A sociedade não se dissolverá pelo falecimento ou inter
dição de cada um dos sócios, continuando com os sobrevivos 
capazes, os herdeiros ou representante legal do sócio fale
cido, devendo estes nomear um que a todos os represente 
enquanto a quota estiver indivisa.

. ARTIGO 10.°’ 
(Liquidação litígios)

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios nos casos 
legais, os sócios serão liquidatários e partilha procederão 
como acordarem. Na falta de acordo e se alguém o pre
tender, será o activo licitado em globo com a obrigação do 
pagamento do passivo e adjudicado ao sócio que melhor 
preço oferecer em igualdade de condições.

ARTIGO Il.° 
(Ano social)

A sociedade poderá mediante as deliberações das 
Assembleias Gerais, participar em sua criação e associar- 
-se com outras entidades singulares ou colectivas, colaborar 
com elas através da sua direcção ou fiscalização e nela tomar 
interesses sob qualquer forma.

1. Para todas as questões emergentes deste contrato, fica . 
estipulado do Fóro do Cartório Notarial da Lunda-Norte no 
Dundo, com expressa renúncia a qualquer outro.

2. No omisso regularão os preceitos da Lei de 11 de Abril 
de 1901, as-deliberações tomadas em forma legal e demais 
legislações aplicável.

(15-8261-LO 1)

Esadia, S. A. 
<■ . ■ .

Certifico que, por escritura de 20 de Maio de 2015 
. lavrada, com iníeio a folhas,6I, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 25-B, do Cartório Notarial do Guiché 
Único da Empresa — ANIFIL, a cargo do'Notário, Lúcio 

Alberto Pires da Costa, Licenciado em Direito, perante mim, 
Domingos Catenda, 1.° Ajudante do Notário, cujo texto inte
gral, fica depositado nesta Conservatória nos termos dos 
n.os 3, 4 e 5 do artigo 169.° da Lei n? 1/97, foi constituída 
uma sociedade anónima denominada, «Esadia, S.A.», com 
sede em Luanda, na Rua Padre Francisco Gouveia, n.° J8, 
Apartamento B, 4.° andar, Bairro Maianga, Distrito Urbano 
da Maianga, que tem por objecto e capital social o estipu
lado nos artigos 3.° e 4.° do seu estatuto, que esta sociedade 
se vai reger pelo documento complementar elaborado nos 
termos do artigo 8.° do Código do Notariado, que,fica a fazer 
parte integrante desta escritura e cujo conteúdo é perfeita

mente conhecido de todos os outorgantes.

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

em Luanda, 21 de Maio de 2015. — O ajudante, Z/eg/W.

ESTATUTOS DA SQClEDADp ' 
’ ESADIA, S. A. e

CAPÍTULO!
Da Firma, Tipo, Sede, Duração e Gk:

Jecto Socia| 
ARTIGO I.° 1

(Natureza jurídica, denominação ç (luraçâo)

1. É constituída uma sociedade comercial sob 
sociedade anónima denominada «Esadia, S A »

’ 2. A sociedade durará por tempo indeterminad 
início para todos os efeitos legais a partir da c i?^ 
escritura pública. e e

ARTIGO 2.° . ‘
(Sede social)

L.A sociedade tem a sede ha Província\ Municí ’ 
Luanda, Distrito Urbano e Bairro da Maianga Ru ^ 

Francisco Gouveia, n.° 18, Apartamento B, 4.° andar.
2. O Conselho de Administração poderá deliberarsob» 

a transferência ou deslocação da sede social dentro do 

estabelecer delegações, filiais, sucursais, agências ouoirna 
formas de representação no interior e exterior do país, n« 

termos da legislação vigente.

ARTIGO 3.°
(Objecto)

A sociedade tem como objecto exercícios de acto 

dades escolares dos I e II ciclos, ensino a todos os mm 
(básicos, médios, técnicos profissionais, superior e pós-gra- 

duada) social, prestação de serviços, escola de conduçM 
comércio geral a grosso e a retalho, hotelaria e turismoe

similares, indústria, agro-pecuária, informática, telecow 
, nicações, publicidade, construção civil e obras públicas, 

exploração mineira e florestal, comercialização de telefones 

e seus acessórios, transpçrte marítimo, camionagem,agens 

despachante e transitários, cabotagem, rent-a-car, compi^ 

venda de viaturas, novas ou usadas e seus acessórios, Kp 
ração de veículos automóveis, concessionária de maten 

peças separadas de transporte, fabricação de blocos e 
tas, exploração de petróleo e prestação de serviço na 
petrolífera, comercialização de combustíveis e lu r 
tes, exploração'de bombas de combustíveis e estaÇ^, 

- serviço, comercialização de.medicamentos, 
gico, gastável e hospitalar e serviços na área de 

/ produtos químicos e farmacêuticos, serviços de sa 
fumaria, plastificação de documentos, venda de m 
escritório e escolar, decorações, serigrafia, Padarl3’$ sa|je 

ria, pastelaria, boutique, representações^ impres $ 
de cabeleireiro, agência de viagens, relações pu 
sentações comerciais e industriais, venda de gás j 
desporto e recreação, vídeo clube, discoteca, ^ea^eSpíi^ 
actividades culturais e desportivas, manutenção 
verdes, segurança de bens patrimoniais, c0^^n’eafH^ 

educação e cultura, escola de condução, ensino, 
básico, jardinagem, limpeza, desinfestação, a 
venda de gelo, cyber café, electricidade, impo^Ç
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a) Gerir os negócios sociais praticando todos os actos 
e operações conforme o seu objecto social; *

■ b) Nomear a direcção;
c) Elaborar os documentos provisionais da actividade

da sociedade e os correspondentes relatórios de 
execução;

d) Adquirir, onerar ou alienar quaisquer bens e direi
tos móveis ou imóveis sempre que o entenda 
conveniente para sociedade;

e) Decidir sobre a participação no capital de outras
sociedades;

fl Estabelecer a organização interna da sociedade e 
as normas de funcionamento interno e submetê- 
-las a aprovação.da Assembleia Geral, contratar 
empregados, fixar os seus vencimentos, regalias 
sociais e outras prestações pecuniárias e exercer 
o correspondente poder directivo e disciplinar;

g) Representar a sociedade em juízo e fora dele activa.
e 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 nà competência de outros órgãos;
h) Constituir mandatários para o exercício de actos

determinados e delegar os poderes rios seus 
membros, nos termos estatuários;

i) Exercer as demais competências que lhe sejam atri
buídas pela Assembleia Geral.

2. O Conselho de Administração estabelecerá as regras 
do seu funcionamento, por regulamento, incluindo a forma 
de suprir os impedimentos do seu presidente, a saber ser 

aprovado em Assembleia Geral.

ARTIGO 23.°
(Delegação dc poderes e mandatários) 1

1. O Conselho de Administração poderá delegar numa í 
comissão executiva, poderes e competências de gestão cor
rente.

2.0 Conselho de Administração poderá conferir mandatos 
temporários com ou sem a faculdade de substabelecimento 
mesmo para pessoas estranhas à sociedade para o exercício 
dos poderès ou tarefas que julgue conveniente atribuir-lhes.

ARTIGO 24.°
(Forma de obrigar a sociedade)

A sociedade fica obrigada:
a) Pelo Presidente do Conselho de Administração

' júntamente com os restantes administradores;
b) Pela assinatura do Presidente do Conselho de

• Administração, agindo dentro dos poderes que 
lhe tenham sido conferidos;

c) Pela assinatura de um procurador constituído para
prática de acto certo e determinado;

d) Nos actos de mero expediente é suficiente a assi
natura de dois membros executivos do Conselho 
de Administração a que tenham sido delegados 
poderes e competências de gestão corrente e de 
representação social ou de um procurador devi
damente autorizado para o efeito.

ARTIGO25.®
. (Remunerações) . • •

As remunerações e oiitras prestações ou benefícios com

plementares, dos membros dos órgãos sociais, serão fixados 

por uma comissão de remunerações, constituída por accio- • - 

nistas designados pela Assembleia Geral.

SECÇÃO II
Conselho Fiscal

ARTIGO 21°
' (Presidente do Conselho de Administração)

Compete especial mente ao Presidente do Conselho de 
Administração:

a) Representar o Conselho de Administração;
b) Convocar e dirigir as reuniões do Conselho de

Administração e coordenar a respectiva activi

dade; . '.
c) Exercer o voto de qualidade.

ARTIGO 22.<
(Reunião c deliberação) .

E O Conselho de Administração reunirá em sessão ordi- 
nana pelo menos uma vez em dois meses.

?• O Conselho de Administração reunirá extraordinaria- 
ITlente sempre que for convocado pelo Presidente ou pela 
^a’Oria dos seus membros. .

As deliberações do Conselho de Administração serão 
Orriadas pela maioria dos administradores presentes e devem 

Constardeacta.

0 4- Em caso de empate nas votações o presidente ou quem 
ubstituir terá voto de qualidade.

ARTIGO 26.° .
(Fiscalização da sociedade)

1. A fiscalização dos negócios sociais é exercida por um 
Conselho Fiscal composto por 3 membros sendo um deles 
o presidente.

2. Os membros do Conselho Fiscal podem ser ou não 
accionistas.

3. Os membros do Conselho Fiscal serão designados 
pela Assembleia Geral por um período de 4 anos, podendo 
ser reeleitos. A Assembleia Geral deverá designar dentre os 
membros eleitos, o presidente do órgão.

4. Um dos membros efectivos terá de ser necessaria
mente técnico de contas ou revisor oficial de contas ou 
sociedade de revisores oficiais de contas.

5. O Conselho Fiscal exerce as funções que por lei lhe 
são acometidas.

ARTIGO 27.° .
(Reunião)

1.0 Conselho Fiscal reúne ordinariamente nos prazos 
estabelecidos por lei e extraordinariamente sempre que con
vocado pelo seu presidente, pela maioria dos seus membros 
ou pelo Conselho de Administração.
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ARTIGO 12?
(Representação na Assembleia Geral)

1. Os.accionistas que pretendem fazer-se representar 
nas Assembleias Gerais poderão fazê-lo mediante simples 
carta assinada e dirigida ao Presidente da Mesa e por este 
recebida com quinze 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 fixados nos números anteriores, quando 
verifica que isso prejudica os trabalhos da Assembleia.

ARTIGO 13°.
(Voto c unidade dc voto)

. 1. A cada grupo de 100 acções corresponde um voto.
2. Os. accionistas que não possuam o número de acções 

necessárias a terem direito a voto poderão agrupar-se de 
forma a perfazê-lo, devendo designar, por acordo, um só de 
entre eles para òs representar na Assembleia Geral.

ARTIGO 16.°
(Mesa da Assembleia Geral)

1. A Mesa da Assembleia Geral é r 
Presidente, um vice- Presidente e por unt ’ to 4, 
pela Assembleia Geral ç que poderão ser on

i , . ' u nao aCr! . J
no caso do secretario. * Otli^

2. Os membros da Mesa sãb eleitos por perí0(j
sendo permitido a sua reeleição. -• ■ °^e%.

3.Os membros da mesa mahtêm-se em efect- • 
funções até a posse dos membros que substituirão  ̂*

ARTIGO I7.° 
(Competência da Assembleia Geral)*

. Compete à Assembleia Geral, designadamente ■
a) Eleger os membros da Mesa da AssembleiaG

do Conselho de Administração e do Co T 
Fiscal e designar os respectivos presidente"?

b) Apreciar o relatório do Conselho de Adminis-
tração, discutir e votar o balanço e contas 
parecer do Conselho Fiscal e deliberar so?

. aplicação do resultado do exercício;
c) Deliberar sobre quaisquer alterações dos estatui®

inclusive aumentos do capital social;
d) Aprovar os regulamentos de funcionamento ta

órgãos sociais.

ARTIGO I4.°
(Convocação da Assembleia Geral)

1. As convocatórias para as reuniões da Assembleia 
Geral devem ser feitas com antecedência mínima de 30 dias 
pelas formas prescritas por lei.

2. Sem'prejuízo do disposto no número anterior os titu
lares de acções nominativas residentes no estrangeiro serão 
convocados por carta registada expedida para o endereço 
que, expressamente para esse efeito, tiverem indicado à 
sociedade, através de carta registada, dirigida ao Presidente 
da Mesa da Assembleia Geral..

- ARTIGO 15.° ’
(Quórum e maiorias) ' > ■

1. Em primeira data de convocação a Assembleia Geral 
não pode reunir sem estarem presentes óu representados, 
accionistas titulares de acções representativas de 50% de 
capital social sejam quais forem os assuntos da ordem-de 
trabalhos.

2. Em segunda convocação, a Assembleia Geral pode 
deliberar independentemente do número de accionistas pre
sentes ou representados e oopital por elés representado.

3. A Assembleia Geral delibera por maioria dos votos 
emitidos, salvo o disposto no número seguinte.

4. As deliberações sobre a alteração do contrato de socie
dade, fusão, cisão, transformação, dissolução da sociedade, 
ou outros assuntos para os quais a lei exige a maioria quali
ficada, sem especificar devem ser aprovadas por dois terços 
dos votos emitidos, quer a Assembleia reúna em primeira 
quer em segunda convocação sem prejuízo do cumprimento 
de outros requisitos impostos pela legislação aplicável.

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, ou dos accionistas que represen
tem pelo menos 5% do capital social.

SECÇÃOl
Conselho de Administração j

ARTIGO 19.°
(Natureza e composição)

1. A administração da sociedade é exercida por01
Conselho de Administração, eleito pela Assembleia Gefl 
constituída por um número impar de membros, num nii 
de 3 executivos e num máximo de 4 não executivos e 

os accionistas ou estranhos. . ,
2. A Assembleia Geral fixará o número de 

res; na falta de deliberação expressa considera-se 
número de administradores eleitos.

3. O mandato dos administradores design3 0

4 anos sendo permitida a sua reeleição. ^j-
• 4. Na falta ou impedimento definitivo de quatut0. 

nistrador proceder-se-á a captação de um su rí^ 
mandato çio novo administrador terminará no fim 
para p qual o administrador substituído tenha si

5. Os administradores designados estão dispe 

prestar caução nos termos da Lei.
ARTIGO 20.° .

(Atribuições do Conselho dc Administraç 0 p^ji^

I . Ao Conselho de Administração compete, sem (ll) 
das demais atribuições que lhe sejam atribuída 

pelos presentes estatutos:
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ARTIGO 4.°
(Capital)

O capital social é de Kz: 26.793.750,00 (vinte e seis 

Ihões, setecentos e noventa e três mil e setecentos e cin
quenta kwanzas), equivalente a USD 250.000,00 (duzentos 
q cinquenta'mil dólares dos Estados Unidos da América) 

integralmente realizado em dinheiro, representado por uma 

quota pertencente ao sócio-único Meihuan Sheng. . ■ 

ARTIGO 5.° •
(Cessão dc quotas)

A cessão da quota implica a.saída do sócio cedente ou a 

transformação da mesma em sociedade pluripessoal.

ARTIGO 6.° ■
(Gerência)

A gerência e administração da sociedade, em todos os 

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

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

para obrigar validamente a sociedade.

1. Fica vedado aõ gerente obrigar a sociedade em actos '

AL — Carvalhais, Limitada

Certifico que, por escritura dè 20 de Maio de 2015, 
lavrada com início a folhas 27, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 406, do Cartório Notarial do Guiché Único 
da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires da ' 
Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:

Agnelo dos Santos Batalha de Carvalho, solteiro, maior, 
natural da Ingombota, Província de Luanda, onde reside 
habitualmente, no Distrito Urbano da Ingombota, Bairro 
Maculusso, Rua Nicolau Gomes Spencer, Casa n.° 2, que 
outorga neste acto por si individualmente e em nome e em 
representação de sua filha menor Luegi da Silva Batalha de 
Carvalho, de 4 anos de idade, natural de Luanda e consigo 
convivente;

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

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

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

e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 

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

lhantes.

2.0 sócio-único poderá nomear pessoa estranha à socie

dade para assumir as funções de gerência.

ARTIGO 7.°
(Decisões)

As decisões do sócio-único de natureza igual às delibera

ções da Assembleia Geral deverão ser registadas em acta por 
ele assinadas e mantidas em livro de, actas.

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 

mterdito, devendo estes nomear um que a todos represente, 

enquanto a quota se mantiver indivisa.

. . ARTIGO 9.°
(Liquidação)

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

ARTIGO 10.° ,
(Balanços)

Ús anos sociais serão os civis e os balanços serão 

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

• ARTIGO ll.° ' . ,

(Omisso)

omisso regularão as deliberações sociais, as disposi- 
’ esdaLein.° 19/12, de 11 de Junho e ainda as disposiçõesda 

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

• (15-8422-L02)

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
AL — CARVALHAIS, LIMITADA

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

Carvalhais, Limitada», com sede social na Província de 
Luanda, Rua Nicolau Gomes Spencer, casa s/n.°, ao lado da 
Loja Mega África, Bairro Maculusso, Município de Luanda, 
Distrito Urbano da Ingombota, podendo transferi-la livre
mente para qualquer outro local do território nacional, bem 
como abrir filiais, sucursais, agências ou outras formas de 
representação dentro e fora do País.

. 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 prestação de servi
ços, consultoria, formação profissional, comércio grosso e a 
retalho, avicultura, agro-pecuária, indústria, pesca, hotelaria 
e turismo, telecomunicações, publicidade, construção civil e 
obras publicas, 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, 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
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2. As deliberações do Conselho Fiscal serão tomadas por 
maioria de votos^e cqiti a presença de mais de metade dos 
membros em exercício.

3. No caso de empate nas votações, o presidente tem 
voto de qualidade.

4. Os membros do Conselho Fiscal, por indicação 
expressa do Conselho de Administração, poderão assistir 
às reuniões do Conselho de Administração; sem direito de 
voto.

CAPÍTULO III
. Disposições Gerais e Transitórias

• ARTIGO 28.° 
(Ano social)

O ano social coincide com o ano civil.

ARTIGO 29.°
(Aplicação dc resultados)

1. Os lucros líquidos apurados em cada exercício terão a 
aplicação que a Assembleia GeraJ determinar, deduzidas as 
percentagens que por lei tenham de destinar-se à constitui-

‘ ção ou reforço de fundos de reserva legal e de garantia. "
2. Cobertura de prejuízo de exercícios anteriores.
3. Gratificações a atribuir aos trabalhadores, se disso for 

caso, segundo critério a definir em Assembleia Geral.
4. Reintegração ou reforço de. reservas não impostas por 

lei ou para dividendo dos accionistas conforme for delibe
rado em Assembleia Geral.

ARTIGO 30.°
(Litígios c foro competente)

Em caso de litígios que oponham a sociedade aos accio-

ARTIGO 34? x
(Exercício dos cárgos sociais)

1. Os titulares dós órgãos sociais são eleit
de 4 anos sendo sempre permitida a sua reelei°~P°rp<W

2. Os eleitos consideram-se empossados 1 ?a°' 
eleição, sem dependência de quaisquer outras f°apÓS 

e permanecerão no exercício das suas funções
de quem deva substitui-los. . at^aele»

(|5-8335.Loíi

Anshao Internacional (SU), Limitada

Bárbara Celeste Ferreira Gamboa, Conservadora-Ad 
da Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 2’$* 
do Guiché Único da Empresa.

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição a 
sentada sob o n.° 28 do livro-diário de 22 de Maio do correnk 
ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.

Certifico que Sheng Meihuan, divorciado, natural (t 
Zhe Jiang-China, residente habitualmente em Luanda,w 
Município de Viana, Bairro do Kikuxi, Rua do Canal, casa 

s/n.°, constituiu uma sociedade unipessoal por quotas deno

minada «Anshao Internacional (SU), Limitada», registada 

sob o n.° 2.221/15, que se vai reger pelo disposto no docu
mento em anexo.

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

do Guiché Único da Empresa, em Luanda, aos 22 de Maio 

de 2015. — O ajudante, ilegível.

nistas, seus herdeiros ou representantes, emergentes ou não 
destes estatutos, fica estipulado, para sua resolução, o Foro 
da Comarca da sede com expressa renúncia a qualquer 
óutro. • . . '

ARTIGO31.0
(Dissolução)

A sociedade dissolve-se mediante deliberação tomada 
em Assembleia Geral por maioria representativa de 75% do 
seu capital social, observados que sejam os condicionalis
mos legais aplicáveis.

ARTIGO 32.° ' ,
(Liquidação)

Dissolvida a sociedade, será ela liquidada em conformi
dade com as respectivas disposições legais.

ARTIGO 33.°
(Remuneração, percentagem dos lucros)

À remuneração fixada para os membros do Conselho de 
• Administração poderá ser acrescida de uma percentagem 

global dos lucros da sociedade, a deliberar pela Assembleia 
Geral. A percentagem global destinada aos administradores 
executivos não poderá exceder 2% dos lucros líquidos de 

exercício. . z :

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
ANSHAO INTERNACIONAL (SU), LIMITADA

ARTIGO I?
(Denominação c sede)

. A sociedade adopta a denominação sòcial de «Anshao 

Internacional (SU), Limitada», com sede social na Provi1* 

de Luanda, Município de Viana, Bairro do Kikuxb * 
Canal, casa s/n.°, podendo transferi-la livremente Para^ 
quer outro local do território nacional, bem corn^eI113. 
filiais, sucursais, agências ou outras formas de rep 

ção dentro e fora do País.
; . ARTIGO 2.°

(Duração) ^0

A sua duração é por tempo indeterminado conta 
início da sua actividade, para todos os efeitos legai, 

do respectivo registo. \
. ' t ARTIGO 3.°

(Objecto) ' c[Vj

A sociedade tem como objecto social, constrl^ cOntff' 

podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo ^j^i1 
cio ou indústria em que q sócip-único acorde e seja 

por lei.
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nda, Rua Zona Verde n0 Complexo do Gadaki, Casa 

Bairro dp. Kikuxi, Município de Viana, podendo 
11 nsferi-la livrementè para qualquer outro, local do territó- 
^"nacional, bem como abrir filiais, sucursais, agências ou 

r'utras formas de representação dentro e.fora dp País.

ARTIGO 2.’
(Duração)

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

do respectivo registo.

ARTIGO 3.° 
(Objecto)

A sociedade tem como objecto socia! comércio geral 
a grosso e a retalho, prestação de serviços, limpeza e 
saneamento básico, desinfestação, jardinagem, gestão de 
condomínio, recrutamento e selecção de pessoal, cedência , 
temporária de mão-de-obras para outras áreas, consultoria; 
auditoria, contabilidade, construção civil e obras públicas, 
fiscalização de obras, serralharia, carpintaria, produção ê 
venda de caixilharia de alumínio, promoção e mediação 
imobiliária, informática, telecomunicações, electricidade, 
agro - pecuária, pescas, hotelaria, turismo, agência de via
gens, transportes aéreo, marítimo e terrestres, transporte 
de passageiros ou de mercadorias, camionagem, transi
tários, 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, perfumaria, ourivesaria, relojoa
ria, pastelaria, panificação, geladaria, exploração de parques 
de diversões, realização de eventos culturais, recreativos e 
desportivos, exploração mineira e florestal, exploração de 
bombas de combustíveis, estação de serviço, comercializa
ção de petróleo e seus derivados, representações comerciais, 
ensino geral, infantário e crèche, segurança de bens patri
moniais, importação e exportação, podendo ainda dedicar-se 
a qualquer outro ramo do comércio ou indústria em que a 
sócia acorde e seja permitido por lei.

ARTIGO 4.°.
(Capital)

0 Capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas) 
lnlegralmente realizado em dinheiro, representado por uma 
9uota no valor nominal de Kz: 100.000,00 (cem mil kwan-' 
Z3s)’ Pertencente à sócia-única Neusa José Soares. i

ARTIGO 5.° 
(Cessão de quotas) •

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

ansfonnação da mesma em sociedade pl uri pessoal.

ARTIGO.6.0
(Gerência)

Se gerência e administração da sociedade, em todos- os 
VaUS actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passi- 
Par incumbe a sócia-única, bastando a sua assinatura 

°brigar validamente a sociedade.

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

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

. . ARTIGO 7.°
(Decisões)

As decisões da sócia-única de natureza igual as 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 ou impedimento 
da sócia-única continuando a sua existência com o sobrevivo 
e herdeiros ou representantes da. sócia falecida ou interdita,. 
devendo estes nomear um que a todos represente, enquanto 
a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 9.°
(Liquidação)

A liquidação da sociedade far-se-á nos termos da LSC.
' ARTIGO 10.° • .

(Balanços)

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

ARTIGO 11.° .
(Omisso)

No omisso regularão as deliberações sociais, as dis
posições da Lei h.° 19/12, de II de Junho e ainda as 
disposições da Lei das Sociedades Comerciais, n.° 1/04, 
de 13 de Fevereiro.

' (15-8431-L02)

ANI — Segurança Privada (SU), Limitada

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

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre
sentada sob o n.° 35, .do livro-diárió de 22 de Maio do 
corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.

Certifico que Aníbal Pires Nunes Antunes, solteiro, 
maior, de nacionalidade angolana, natural da Danba, 
Província do Uíge, residente em Luanda, no Distrito Urbano 
do Sambizanga, Município de Luanda, Bairro São Paulo, 
Casa n.° 108, Zona 10, constituiu uma sociedade unipessoal 
por quotas denominada «ANI — Segurança Privada (SU), 
Limitada», registada sob o n.° 2.645/15, que se vai reger 
pelo disposto no documento em anexo.

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

do Guiché Único da Empresa, em Luanda, 22 de Maio de 2015. 

— O ajudante, ilegível. • .
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e desportivas, manutenção de espaços verdes, segurança de 
bens patrimoniais, educação e cultura, ensino, importação e 
exportação, saneamento básico, fabricação e venda de gelo, 
podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo do comér
cio ou indústria em que os sócios acordem e seja permitido 
por lei.

ARTIGO4.0 '

O capital socia! é de Kz: 100.000,00 (cem mi[ kwanzas) 
integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen
tado por duas quotas, sendo uma quota no valor nominal 
de Kz: 90.000,00 (noventa mil kwanzas), pertencente ao 
sócio Agnelo dos Santos Batalha de Carvalho e-outra quota 
no valor nominal de Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas), 
pertencente à sócia Luegi da Silva Batalha de Carvalho, res
pectivamente.

ARTIGO 5.°

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

ARTIGO 6.° . :

1. A gerência e administração da sociedade, em todos os 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passi
vamente, incumbe aò sócio Agnelo dos Santos Batalha de 
Carvalho, que fica desde já nomeado gerente, com dispensa 
de caução, bastando a sua assinatura, para obrigar valida
mente a sociedade.

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

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

ARTIGO 7.°

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

ARTIGO 8.°

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

as perdas se as houver.
ARTIGO 9.°

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

ARTIGO 10.°

Dissolvida a sociedade por acordo do 
demais casos legais, todos os sócios serão r SÓC'°S« 
liquidação e partilha verificar-se-á como acord1*'^^;' 

de acordo, e se algum deles o pretender será 
licitado em globo com obrigação do pagament^’^ 
e adjudicado ao sócio que melhor preço ofere ° 
dade de condições. - r, enii^

ARTIGO n.°

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

ARTIGO 12.°

Para todas as questões emergentes do presente 
quer entre os sócios, seus herdeiros ou representante"^ 
entre eles e a própria sociedade, fica estipulado o Fo^ 

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 encerra 
a 31 de Março imediato.

ARTIGO I4.°

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

(I5-843O-L02

Limpezas de Sonhos (SU), Limitada

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

Satisfazendo aõ que me foi requerido em petição apre- 
' sentada sob o n.° 24 do livro-diário de 21 de MaiodocorrenK 
ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.

Certifico que Neusa José Soares, solteira, maior, nar
rai do Rangel, Província de Luanda, residente *ia^tua^Jô 
em Luanda, Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi, a 
Neves Bendinha, Casa n.os 46-48, Zona 12, const’tU^s(’ 
sociedade unipessoal por quotas denominada 
Sonhos. (SU), Limitada», registada sob o n.° 2.616/ . 
se vai reger pelo disposto nó documento em anexo.

Está conforme. 2aS^
Conservatória do Registo Comercial de Luan 

do Guiché Único da Empresa, em Luanda, aos 21 

2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTO DA SOCIEDADE 
LIMPEZAS DE SONHOS (SU), LIMIT

ARTIGO I.»
(Denominação e sede)

A sociedade adopta a denominação de 
Sonhos (SU), Limitada», com sede social na
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. ARTIGO 2.° * . •
(Duração) ARTIGO 7.°

‘ ' (Decisões) ■
sUaduiaçãoépór tempo indeterminado, çontando-seo As decisões do sócio-único de natureza igual àsdelibera- 

. jnício da sua actividade, para todos os efeitos legais, a partir zções da Assembleia Geral deverão ser registadas em acta por 

do respectivo registo. ele assinadas e mantidas em livro de actas. .
ARTIGO 3.° '
(Objecto) ' . ARTIGO 8.° ‘ .

(Dissolução) , • • .
A sociedade tem como objecto social a agro-pecuária, A sociedade não se dissolverá por morte ou impedi- 

aquicultura, indústria de lacticínios, restauração, mento do sócip-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 (LSC).

ARTIGO I0.°. -
(Balanços)

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

; ARTIGO 1I.°
(Omisso)

No omisso regularão as deliberações sociais, as disposições 
da Lei n.° 19/12, de 1 ide Junho, e ainda as disposições da Lei 
das Sociedades Comerciais, Lei n.° 1Z04, de 13 de Fevereiro.

(15-8449-L02)

A so< 
pescas e 
comércio geral a grosso e a retalho, prestação de serviços, 
consultoria, auditoria, construção civil e obras públicas, 
fiscalização de ob.ras, serralharia, carpintaria, produção e 
venda de caixilharia de alumínio, promoção e mediação 
imobiliária, informática, telecomunicações, electricidade, • 
hotelaria, turismo, agência de viagens, transportes aéreo, 
marítimo e terrestres, transporte de passageiros ou de mer
cadorias, camionagem, transitários, despachante, rent-a-car, 
exploração mineira, oficina-auto, venda de material de escri
tório e escolar, salão de cabeleireiro, modas e confecções, 
botequim, centro médico, farmácia, material e equipamen
tos hospitalares, perfumaria, ourivesaria, relojoaria, agência ; 
de viagens, pastelaria, panificação, geladaria, exploração 
de parques de diversões, realização de eventos culturais, 
recreativos e desportivos, exploração mineira e flores
tal, exploração de bombas de combustíveis ou estação de 
serviço, comercialização de petróleo e seus derivados, repre
sentações comerciais, ensino geral, infantário, importação e 
exportação, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo 
de comércio ou indústria em que os sócios acordem e sejá 
permitido por lei. . ‘

Pousada do Ambriz, Limitada

Certifico que, por escritura de 22 de Maio de 2015, 
ARTIGO 4.° lavrada com início a folhas 72, do livro de notas para escri-

(Capital) turas diversas n.° 406, do Cartório Notarial do Guiché Único
0 capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwan- da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires da 

*as), integralmente realizado em dinheiro, representado por ; Costa> Licenciado em Direito, foi constituída entre: 

uma (l) quota no valor nominal de Kz: 100.000,00 (cem mil 
kwanzas), pertencente ao sócio-único José dâ Conceição 
Alves Bebiano.

, ARTIGO 5.° z ‘
' (Cessão dc quotas) ., * *

A cessão da quota implica a saída do sócio-cedente ou a 
trar|sformação da mesma em sociedade pluripessoal.

ARTIGO 6.°
v (Gerência)

A 8erência e administração da sociedade, em todos os 
eus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passb 

ITIentè, incumbe ao sócio-único, bastando a sua assinatura 
P ra obrigar validamente a sociedade.

• Pica vedado ao gerente obrigar a sociedade ,em actos 
co n^0s esfranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 

«io letras de favor, fiança, abonações ou actos senle- 
llantes.

dade s®c’°'ónico poderá nomear pessoa estranha à socie- 

Para assumir as funções de gerência.

Primeiro: — António da Conceição Neto, solteiro, maior, 
natural do Sambizanga, Província de Luanda, onde reside 
habitualmente, no Distrito Urbano da Maianga, Bairro De. 
Américo Boavida, Rua Manuel Vasconcelos, n.05 18-18-A;

, Segundo: — Augusto Joaquim da Conceição Neto, ' 
menor, natural de Luanda, Província de Luanda, onde reside 
habitual mente, no Distrito Urbano da Maianga, Bairro Dr. 
Américo Boavida, Rua Manuel Vasconcelos, n.os 18-18-A;

Uma sociedade comercial por quotas de que se regerá 
nos termos constantes do documento em anexo.

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

Luanda, *aos 25 de Maio de 2015. O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
POUSADA DO AMBRIZ, LIMITADA

ARTIGO l.°

. A sociedade adopta a denominação social de «Pousada do 
Ambriz, Limitada», com sede social na Província de Benso,
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ESTATUTOS DA SOCIEDADE
ANI — SEGURANÇA PRIVADA (SU), LIMITADA

ARTIGO J.° 
(Denominação c sede)

A sociedade adopta a denominação de «ANI — Segurança 
Privada (SU), Limitada»; com sede social na Província 
de Luanda, Município de Luanda, Distrito Urbano do 
Sambizanga, Bairro São Paulo, Rua Kikombo, Edifício 15, 
Apartamento 15, podendo transferi-la livremente para qual
quer outro local do território nacional, bem como abrir filiais, 

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

ARTIGO 2.°
(Duração)

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

. v ARTIGO 3.° 7

(Objecto).

A sociedade tem como objecto social a segurança privada 
de pessoas e bens patrimoniais, podendo ainda dedicar-se a 

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

ARTIGO 4.°
(Capital)

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwan
zas), integral mente realizado em dinheiro, representado por 
uma (1) quota no valor nominal de Kz: 100.000,00 (cem mil 
kwanzas), pertencente ao sócio-único Aníbal Pires Nunes 
Antunes.

ARTIGO 5.° 
(Cessão de quotas)

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

ARTIGO 6.°
(Gerência)

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

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

-2. O sócio-único poderá nomear pessoa estranha à socie
dade para assumir as funções de gerência.

ARTIGO 7.° .
(Decisões)

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

ARTIGO 8.°
(Dissolução)

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedi
mento do sócio-úníço, continuando a sua existência com o

18 da lei,

. sobrevivo e herdeiros ou representantes do '
■ interdito, devendo estes nomear um que a ^'° 
, enquanto a quota se mantiver indivisa. ° °S

ARTIGO 9.°
(Liquidação)

A liquidação da sociedade far-se-á nos term
Sociedades Comerciais (LSC). °s 1

ÂRTIGO io.°
(Balanços) '

Os anos sociais serão os civis
dados em 31 de Dezembro de cada ano^devend"'05 

a 31 de Março imediato. ' . 0 encerrit

ARTIGO II.0
(Omisso)

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

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

(15-8448-LO])

J. C. A. B. — Prestação de Serviços (SU), Limitada

Bárbara. Celeste Ferreira Gamboa, Conservadora-Adjunu 
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.° 13, do livro-diário de 22 de Maio do 
corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.

Certifico que José da Conceição Alves Bebiano, casado 
com Victória Inácio Teixeira Alves Bebiano, sob o regime de
comunhão de bens adquiridos, de nacionalidade angolana, 
natural de Quiculungo, Província do Kwanza-Norte, resi
dente habitualmente em Luanda, Rua Ferreira D. Amaral 

Casa n.° 75, Bairro Patrice Lumumba, constituiu uim 
sociedade unipessoal por quotas denominada «J. C. A. B-
— Prestação de Serviços (SU), Limitada», registada sobí 
n.° 2.635/15, que se vai reger pelo disposto no documen^ 

em anexo.
Está conforme. t
Conservatória do. Registo Comercial de Luanda, 2. 

do Guiché Único da Empresa, em Luanda, 22 de Maio e-

— O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
J. Ç. A. B. — PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

(SU), LIMITADA

ARTIGO IA 
(Denominação c sede)

A sociedade adopta a denominação de «J- ♦ soCi3l 
Prestação de Serviços (SU), Limitada», com se^ 
na Província de Luanda, Rua Direita da ^°na^p0£|eilí*11 
sem número, Bairro Incuta!, Município de Vian 
transferi-la livremente para qualquer outro loca . 
rio nacional, bem como abrir filiais, sucursais, 

i outras formas de representação dentro e fora o
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ARTIGO 13.°

■ Os anos sociais serão os civis e os balanços serão dados 
_. Dezembro de cada ano, devendo encerrar a 31 de 

em31
■Março imediato.

. ARTIGO 14.° •'

jq0 omisso regularão as deliberações sociais, as dispo- 
• ões da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, que é a Lei das 

c ciedades Comerciais, e demais .legisiação aplicável.
0 ; • (15-8460-L02)

Gueta Augusto (SU), Limitada

Bárbara Celeste Ferreira Gamboa, Conservadora de 3.a Classe, 

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

Guiché Único da Empresa '

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre

sentada sob o n.° 12, do livro-diário de '25 de Maio do 

corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória. ’

Certifico que Laurete Fernanda Agostinho de Almeida 

Augusto, casada com Edgar de Almeida Augusto, sob o 

regime de comunhão de adquiridos, natural da Ingombota, 

x Província de Luanda, residente habitualmente em Município 

de Belas, Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi, Bairro Fubú, 

Rua 12, Casa n.° 3, constituiu uma sociedade unipessoal por 

quotas denominada, «Gueta Augusto (SU), Limitada» regis

tada sob o n.° 2.666/15, com sede em Luanda, Município de 

Belas, na Urbanização Nova Vida, Rua 49, Prédio n.° 65, 

.rés-do-chão, que se vai reger pelo disposto no documento 

em anexo.

Está conforme.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 2.a Secção 
do Guiché Único da Empresa, em Luanda, aos 25 de Maio 

de 2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
GUETA AUGUSTO (SU), LIMITADA 

iARTIGO l.° ‘ 
(Denominação c sede)

A sociedade adopta à denominação de «Gueta Augusto 

^mitada», dom sede social na Província de Luanda, 
ttnicípio de Belas, na Urbanização Nova Vida, Rua 49, 
^dio n.° 65, rés-do-chão, podendo transferi-la livremente 

qualquer outro local do território nacional, bem como 
r,r filiais, sucursais, agências ou outras formas de repte- 
ntação dentro e fora do País. . ‘

ARTIGO 2Ã 
(Duração) 

iní A SUa ^UraÇao é por tempo indeterminado, contando-se o 
JCl° da Sua actividade, para todos os efeitos legais, a partir 

resPectivo registo.

ARTIGO 3.°
(Objecto) ' ■ /

A sóciedade tem como objecto social a prestação de ser
viços, consultoria jurídica, administrativa, contabilidade* 
auditoria, centro de formação profissional, comércio geral 
a grosso e a retalho, serralharia, caixilharia de alumínios, 
agricultura é pecuária, indústria, pesca, hotelaria e turismo, 
restauração, informática, telecomunicações, publicidade 
e marketing, construção civil e obras públicas, exploração 
mineira e florestal, comercialização de telefones e seus aces- : 
sórios, transporte marítimo e fluvial, aéreo, terrestre, agente 
despachante e transitários, cabotagem, rent-a-car, compra e 
venda de viaturas, fabricação de blocos e vigotas, comer
cialização de combustíveis e lubrificantes, exploração de 
bombas de combustíveis, estação de serviço, perfumaria, 
plastificação de documentos, venda de material de escritório 
e escolar, deebrações, serigrafia, impressões, salão de cabe
leireiro, boutique, agência de viagens, gestão, promoção e 

.. mediação imobiliária, relações públicas, 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 desportivas, 

manutenção de espaços verdes, segurança de bens patrimo
niais, serviços de infantário, creche, pré-escolar, educação 
e ensino geral, cultura, serviços de condução, saneamento 
básico, fabricação e venda de gelo, electricidade, exercício 
de operações petrolíferas que inclui a pesquisa, desenvol
vimento e produção, exercício de actividades de formação, 
organização de • seminários e conferências, consultoria e 
representação de companhias e ria prestação de serviços de 
apoio às actividades petrolíferas, marketing, consultoria e 
prestáção de serviços aeronáuticos e navais, treino e ensino 
aeronáutico; manutenção e reparação aeronáutica e naval, 
indústria, armazenagem, comercialização e distribuição de 
produtos petrolíferos refinados e lubrificantes a grosso e a 
retalho, a exploração e gestão-de depósitos de combustíveis 
e lubrificantes, de produtos petrolíferos refinados para os 
mercados nacionais e internacional, comercialização e mon
tagem de equipamentos de cozinhas, transporte ferroviário 
e marítimo de produtos petrolíferos e lubrificantes, bem 
como de quaisquer outras cargas relacionadas ou não com a 
indústria petrolífera, projectos de engenharia de segurança, 

/ engenharia ambiental e consultoria, recolha e transporte de 
resíduos sólidos e urbanos, recolha e transporte de resíduos 
tóxicos e perigosos, recolha e transporte de resíduos indus
triais, recolha e transporte e resíduos hospitalares, centrais 
de transferências de resíduos sólidos urbanos e industriais, 
engenharia e arquitectura, empreitadas de obras públicas e 
privadas, reparações, montagem de elementos pré-fabrica- 
dos, venda de equipamentos, máquinas e ferramentas para 
construção civil; apoio técnico, concepção, e execução e 
reparação de sistemas de abastecimento de água e de redes 

i de esgotos, serviço de suporte técnico de tecnologia de 
‘ formação, fornecimento de mãos-de-obra especializada, ser

viço de recepção e protocolo, exploração mineira, prestação
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casa sem número, rua sem número, Bairro 11 de Novembro, 
Município do Ambriz, podendo transferi-ia livremente para 
qualquer outro local do território nacional, bem como abrir 
filiais, sucursais, agencias 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.

- • ARTIGO3.0 -

A sociedade tem como objecto social a prestação de ser
viços, consultoria, formação profissional, comércio geral a 
grosso e a retalho, serralharia, caixilharia de alumínios, avi
cultura, agro-pecuária, indústria, pesca, hotelaria e turismo, 
informática, telecomunicações, publicidade, construção 
civil e obras públicas, consultoria, exploração mineira e 
florestal, comercialização de telefones e seus acessórios, 
transporte marítimo, camionagem, agente despachante e 
transitários, cabotagem, rent-a-car, compra e venda de via- 

•- turas, novas ou usadas e seus acessórios, aluguer de viaturas, *. 
com ou sem condutor, venda e reparação de veículos auto
móveis, concessionária de material e peças separadas de 
transporte, fabricação de blocos e vigotas, medicamentos, 
material cirúrgico, gastável e hospitalar, produtos quími
cos e farmacêuticos, centro médico, prestação de serviços 
na área da saúde, perfumaria, plastificação de documentos, 
venda de material de escritório e. escolar, decorações, seri
grafia, impressões, salão de cabeleireiro, boutique, agência 
de viagens, promoção e mediação imobiliária, perfumaria, 
relações públicas, pastelaria, padaria, geladaria, panifica
ção, representações comerciais e industriais, venda de gás 
de cozinha, desporto e recreação, vídeo clube, discoteca,. 
meios industriais, realizações de actividades culturais e des
portivas, manutenção de espaços verdes, segurança de bens 
patrimoniais, colégio, creche, educação e cultura, escola de 
condução, ensino, importação e exportação, saneamento 
básico, fabricação e venda de gelo, cyber café, electrici
dade, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo do 
Comércio ou Indústria em.que os sócios acordem e seja per
mitido por lei. '

. . ARTIGO 4?

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

Kz: 90.000,00 (noventa mil kwanzas), pertencente ao sócio 
António da Conceição Neto e outra quota no valor nominal 
de Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas), pertencente ao sócio 
Augusto Joaquim da Conceição Neto, 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 sociedad 
seus actos e contratos, em juízo e fbra dele^ 
sivamente, incumbe ao sócio, António da cònCt'V’^ 

que fica desde já nomeado gerente, com d' Ce'ÇÍ0!fti; 

ção, bastando á sua assinatura, para obrigar dcA 
sociedade.

2. O gerente poderá delegar num dos sócios 
em pessoa'estranha à sociedade parte do«.. °U% 

r . uvd seus podp 
gerência, conferindo para o efeito, o respectivo 

. 3. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade^0,

e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedad 
como letras de favor, fiança, abonações ou act * 
lhantes. °S

ARTIGO 7.°

As Assembleias Gerais serão convocadas por si i 
cartas registadas, dirigidas aos sócios com pelo nX 

30 (trinta) dias de antecedência, isto quando a lei não
. creva formalidades especiais de comunicação: Sequal^ 

dos sócios estiver ausente da sede social a comunica^ 
deverá ser feita com tempo suficiente para que possacon- 
parecer.

ARTIGO 8.°

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a p 
centagem para fundos ou destinos especiais criados eu 
Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor
ção das suas quotas, e em igual proporção serão suportada 

,as perdas se as houver.

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

de qualquer dos sócios, continuando a sua existênciacomc 
. sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecidooa 

interdito, devendo estes nomear um que a todos represen'* 

enquanto a quota se mantiver indivisa.
ARTIGO I0.° ' .

Dissolvida a sociedade por acordo dos sóciose 

demais casos legais, todos os sócios serão 
liquidação e partiIhà verificar-se-á como acordarem. 
de acordo, e se algum deles o pretender será o activo ■. 
licitado em globo com obrigação do pagamento do P 

e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, 

dade de condições.

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

providência cautelar. <
1 ARTIGO 12.° • _0X

Para todas as questões emergentes do Prese y 
quér entre os sócios, seus herdeiros ou represe 
entre eles e a própria sociedade, fica estipula 
Comarca de Luanda, com expressa renúncia

outro. v
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ções, serigrafia, impressões, salão de cabeleireiro, 
deC° ue, agência de viagens, promoção e mediação imo- ' 
b°U-'l "perfumaria, relações públicas, pastelaria, padaria, ■ 
b'liaL’ia, panificação, representações comerciais e indus- 
ge a Venda de gás de cozinha, importação e exportação, 
lr'd'endo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo do comér- 

oU indústria em que à sócia acorde e seja permitido por 

lei- . ■' .
ARTIGO4.’ '

(Capital)

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwan
zas) integral mente realizado em dinheiro, representado por 
1 (uma) quota no valor nominal de Kz: 100.000,00 (cem 
mil kwanzas), pertencente à sócia-única Florinda Francisco 

João. ' , .
. ARTIGO 5.°

(Cessão dc quotas)

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

ARTIGO 6.°
(Gerencia)

A gerência e administração da sociedade, em todos os 

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

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

para obrigar validamente a sociedade.

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

contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 

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

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

ARTIGO 7.° '
(Decisões)

As decisões da sócia-única de natureza igual as delibera
ções da Assembleià 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 ou impedimento 
da sócia-única, continuando a sua existência com os herdei' 

r°s ou representantes da sócia falecida ou interdita, devendo 

Stes n°mear 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 
°c,edades Comerciais. •

.. ARTIGO 10.° '
(Balanços)

dad^ an°S soc*a’s serão os civis e os balanços serão 

a 31 1 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar
•e Março imediato. . .

ARTIGO 11.0 
(Omisso)

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

• (15-8462-LÓ2)

W. Sol (SU), Limitada

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

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre
sentada sob o n.° 16, do livro-diário de 25.de Maio do . 
corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.

Certifico que Femando dos Santos Barbosa Solinho, sol
teiro, maior, residente no Namibe, Município do Namibe, 
Bairro Valódia, Rua Nzinga Mbandi, casa sem número, . 
constituiu uma sociedade unipessoal por quotas denomi
nada, «W. Sol (SU), Limitada» registada sob o n.° 2.668/15, 
com sede em Luanda, Distrito Urbano da ingombota, Largo 
Femando Coelho da Cruz, casa sem número, que se vai 
reger pelo disposto no documento em anexo.

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

do Guiché Único da Empresa, em Luanda, aos 25 de Maio 

de 2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCÍEDÀDE ; '
W. SOL (SU), LIMITADA

. ARTIGO l.° 
(Denominação e sede)

A sociedade adopta a denominação social de «W. Sol. 
(SU), Limitada», com sede social na Província de Luanda, 
Distrito Urbano da Ingombota, Largo Femando Coelho da 
Cruz, casa sem número, Ingombota, 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.° 1

(Duração)

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

ARTIGO 3.°
(Objecto)

A sociedade tem como objecto social o comércio geral a 
grosso e a retalho, prestação de serviços, consultoria, audito
ria, construçãò civil e obras públicas, fiscalização de obras, 
serralharia, carpintaria, produção e venda de caixilharia de 
alumínio, promoção e mediação imobiliária, informática, 
telecomunicações, electricidade, agro-pecuária, hotelaria,

25.de
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de serviços dê montagens e manutenção dos equipamentos, 
importação e exportação, podendo ainda dedicar-se a qual
quer outro ramo do comércio ou indústria em que a sócia 
acorde e seja permitido por lei.

ARTIGO 4.°
(Capital) v

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwan-' 
zas), integralmente realizado em dinheiro, representado por 
1 (umà) quota no valor nominal de Kz: 100.000,00 (cem 
mil kwanzas), pertencente à sócia-única Laurete Fernanda . 
Agostinho de Almeida Augusto.

ARTIGO 5.° '
(Cessão dc quotas)

; A cessão da quota implica a saída da sócia cedente ou a 
transformação da mesma em sociedade pluripessoal.

ARTIGO 6.°
(Gerência)

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

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

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

ARTIGO 7.°
(Decisões)

As decisões da sócia-única de natureza igual as 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 ou impedi
mento da sócia-única, continuando a sua existência com a 
sobreviva e herdeiros ou representantes da sócia falecida ou 

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

ARTIGO 9.°
(Liquidação) / 

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

ARTIGO I0.° , 
(Balanços)

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

a 31 de Março imediato.
ARTIGO ll.°

(Omisso)

No omisso regularão as deliberações sociais, as 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.

(15-8461-L02)

Flor-Jor (SU), Limitada ]

Bárbara Celeste Ferreira Gamboa c I
3.a Classe da Conservatória do Registo°nSerVa\ I 
Luanda, 2,a Secção do Guiché Único datm^^d

Satisfazendo ao que me foi requerido eniPresa> I 
sentada sob o n.° 10, do livro-diário de 25Peti%| 

corrente ano, a qual fica arquivada nesta Cons
Certifico que Florinda Francisco João I 

natural de Luanda, Província de Luanda, resid M 
mente em Luanda, Município do Cazenga Bairr i 
Casa n.° 126, Zona 18, constituiu uma sociedade^-1 
por quotas denominada, «Flor-Jor (SU), Limitada | 
tada sob o n.° 2.665/15, que se vai reger pelo d' *1 
documento em anexo. p

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

do Guiché Único da Empresa, em Luanda, aos 25 de A 
de 2015. -— O aj udante, ilegível. [

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
FLOR-JOR (SU), LIMITADA

ARTIGO l.° I
(Denominação c sede) I

A sociedade adopta a denominação de «Flor-Jor (Slill 
Limitada», com sede social na Província de Luanda,! 
Município de Viana, Bairro Zango 3, Rua Quadra-G, Casl 
n.° 23, podendo transferi-la livremente para qualqueroutRl 
local do território nacional, bem como abrir filiais, suarj 
sais, agências ou outras formas de representação dentroel 

fora do País. I
ARTIGO 2.°
(Duração) I

A sua duração é por tempo indeterminado, contando^1! 
início da sua actividade, para todos os efeitos legais, apR 

do respectivo registo. I
ARTIGO 3.° I
(Objecto) J

A sociedade tem como objecto social a prestaç I
serviços, comércio geral a grosso e a retalho, serralh3^ I 
xilharia de alumínios, avicultura, agro-pecuária, in.^l 
pesca, hotelaria e turismo, informática, telecomun i 
publicidade, construção civil e obras públicas, c° 
exploração mineira e florestal, comercialização e l 
'e seus acessórios, transporte marítimo, camionag^ J 
despachante e transitários, cabotagem, rent 3 
pra e venda de viaturas, novas ou usadas e seus 
venda e reparação de veículos automóveis, 
de material e peças separadas de transporte, a 
blocos e vigotas, comercialização de medicam 
rial cirúrgico, gastável e hospitalar, ProdutoS Lificrf0 
farmacêuticos, serviços de saúde, perfumaria, eSco*aí’ 
de documentos, venda de material de escrit
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J ■ . ARTIGO 3?
(Objecto)

ciedade tem como objecto social a prestação de ser- . 
consultoria, formação profissional, comércio geral a 

viç0S’ a retalho, serralharia, caixilharia de alumínios, avi- 
íTfOSSO e 1 • • J ' * I - - - ~ _ ..v. vo vu l vpi VOVUIGI IIVD MV OVV1V

Znltura, agro-pecuar’a’ m ustna, pesca, otç aria e turismo, interdito, devendo estes nomear um que a todos represente, 
ática, telecomunicações, publicidade,. construção

10 e obras públicas, consultoria, exploração mineira e 
C1Vfestal, comercialização^ de telefones e seus acessórios, 
Aporte marítimo, camionagem, agente despachante e 
^nsitáriòs, cabotagem, rent-a-car, compra è venda de ‘ f 

viaturas, novas ou usadas e seus acessórios, venda e repa--
~ de veículos automóveis, concessionária de material e

raçao ,
ças separadas de transporte, fabricação de blocos e vigo- 

tas comercialização de medicamentos, material cirúrgico, 
gastável e hospitalar, produtos químicos e farmacêuticos,

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

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 

gastável e nospimmi, c larmaceuucos, . a 3l de Março irnediato.
perfumaria, plastificação de documentos, venda de material 
de escritório e escolar, decorações, serigrafia, impressões, 
saíão de cabeleireiro, boutique, agência de viagens, promo
ção e mediação imobiliária, perfumaria, relações públicas, 
pastelaria, padaria, geladaria, panificação, representações 
comerciais e industriais, venda de gás de cozinha, desporto e 
recreação, vídeo clube, discoteca, meios industriais, impor
tação e exportação, 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.° 
(Capital)

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mij kwan
zas), integralmente realizado em dinheiro, representado por 
1 (uma) quota no valor nominal de Kz: 100.000,00 (cem mil 
kwanzas), pertencente ao sócio-único, Domingos Rafael 
Matos.' .

ARTIGO II? '
(Omisso)

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

(15-8464-L02)

ARTIGO 5.° 
A (Cessão de quotas)

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

ARTIGO 6.°
(Gerência)

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

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

Para obrigar validamente a sociedade.

2« Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos 

°ntratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 
0 letras de favor, fiança, abonações ou actos semelhantes, 

dad sóciO’único poderá nomear pessoa estranha a socie-
e Para assumir as funções de gerência.

, ARTIGO 7.°
(Decisões) - .

bisões do sócio-único de natureza igual as delibera; 

dê ^Assembleia Geral deverão ser registadas em acta por 

lnadas e mantidas em livro de actas.

ESMEARQ — Viagens, Limitada

Certifico que, pór escritura de 21 de. Maio de 2015, 

lavrada com início a folhas 74, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 406, do Cartório Notarial do Guiché Único 

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

Primeiro: — Aurélio Mpava David, solteiro, maior, 
natural de Kilamba Kiaxi, Província de Luanda, onde reside . 
habitualmente, no Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi, Bairro 
Palanca, Rua J;. . v

Segundo: — Ana Maria Muatondela Zeferino, solteira, 
maior, natural de Huambo, Província do Huambo, residente 
habitualmente em Luanda, no Distrito Urbano da Samba, 
Bairro Corimba, casa sem número; /

Uma sociedade comercial por quotas de que se regerá 
nos termos constantes do documento em anexo.

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

Luanda, aos 25 de Maio de 2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA EMPRESA
. ESMEARQ — VIAGENS, LIMITADA

. ARTIGO í.°

A sociedade adopta a denominação de «ESMEARQ — 
Viagens, Limitada», tem a sua sede no Bairro Macuiusso, 
Distrito Urbano da Ingombota, Rua Rei Katyavala, Edifício, 
n.° 168, 5.° andar, Município de Luanda, Província de 
Luanda, podendo abrir filiais, sucursais, agência ou qualquer
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turismo, agência de viagens, transportes aéreo, marítimo 
e terrestres, transporte de passageiros ou de mercadorias, 
camionagem, transitários, despachante, rent-a-car, ofi
cina auto, venda de material de escritório e escolar, salão 
de cabeleireiro, modas e confecções, botequim, centro 
médico, serviços de saúde, material e equipamentos hospita
lar, perfumaria, ourivesaria, relojoaria, agência de viagens, 
pastelaria, panificação, geladaria, exploração de parques 
de diversões, realização dé eventos culturais, recréativos 
e desportivos, exploração mineira e florestal, exploração 
de bombas de combustíveis ou estação de serviço, comer
cialização de petróleo e seus derivados, representações 
comerciais, ensino geral, educação de infante, importação e 
exportação, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo 
do comércio ou indústria em que o sócio-único decida e seja 
permitido por lei.

ARTIGO 4.'°
(Capital)

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

. 1 (uma) quota no valor nominal de Kz: 100.000,00 (cem mil 
kwanzas), pertencente o sócio-único Femando dos Santos 
Barbosa Solinho.

ARTIGO 5.° ■ ■ r ■
(Cessão de quotas)

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

artigo 6.°
(Gerencia)

, A gerência e administração da sociedade, em todos os
> seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passiva

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

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

2. O sócio-único poderá nomear pessoa estranha a socie
dade para assumir as funções de gerência. *

ARTIGO 7.°
(Decisões)

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

ARTIGO 8.°
(Dissolução)

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

ARTIGO 9.°
(Liquidação)

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

Sociedades Comerciais.

ARTIGO io.°
(Balanços)

Os anos sociais serão os civis e n 
OS OaIo

. dados em 31 de Dezembro de cada ano dev I 
a 31 de Março imediato. ’

ARTIGO n.° I
(Omisso) I

No omisso regularão as deliberações só • • I
posições da Lei n.° 19/12, de 11 de JunhoC'aiS’’S|li1 

disposições da Lei das Sociedades Co 
n.° 1/04, de 13 de Fevereiro. merciais, J

______________________________

Espande —3L(SU), Limitada .

Bárbara Celeste Ferreira Gamboa, Conservad
3.a .Classe da Conservatória do Registo Comercial J 
Luanda, 2.a Secção do Guiché Único da Empresa. I

Satisfazendo ao que me foi requerido em petiçãoad 
sentada sob o n.° 76, do livro-diário de 25 de Maioj 
corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória. I

Certifico que Domingos Rafael Matos, solteiro, maJ 

natural do Rangel, Província de Luanda, residente habiU 
mente em Luanda, Distrito Urbano do Rangel, Bairro Marçal] 
Rúa da Brigada, n.Q 09-MA-74, constituiu uma sociedade! 
unipessoal por quotas denominada, «Espande — 3L (SU 
Limitada», Município de Luanda, Distrito Urbano do Rangi 
Bairro Marçal, Rua da Brigada, Casa n.° 09-MA-74, registai 
sob o n.° 2.681/15, que se vai reger pelo disposto no docu
mento em anexo.

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

do Guiché Único da Empresa, em Luanda, 25 de Maiode20N 

— O ajudante, ilegível.

ESTATUTO DA SOCIEDADE 
ESPANDE — 3L (SU), LIMITADA

ARTIGO l.°. 
(Denominação c sede)

A sociedade adopta a denominação de «Espa° 
(SU), Limitada», com sede social na Província de 

Município de Luanda, Distrito Urbano do Rang6’^^ 
Marçal, Rua da Brigada, Casa n.° 09-MA-74> 
transferi-la livremente para qualquer outro locai 

rio nadional, bem como abrir filiais, sucursais, ag 
outras formas de representação dentro e fora do

ARTIGO 2.°.
(Duração)

A sua duração é por tempo indeterminado, co , 
início da sua actividade, para todos os efeitos 

do respectivo registo.
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sociedade comercial por quotas que se regerá nos 
U constantes dos artigos seguintes.

> tprfl108 cu . . .
Está conforme. , , ,
Cartório Notarial do Guiché Unico da Empresa, em 

*_ oh je Maio de 2015. — O ajudante, ilegível. 
Luanda .

ESTATUTOS.DA SOCIEDADE 
SIGANGOLA, LIMITADA

ARTIGO l.°

A sociedade adopta a denominação de «Sigangola, 
Limitada», com sede social na Província de Luanda, ’ 
Município de Belas, Bairro Urbanização Nova Vida, Rua 50, 
Apartamento n.° 3, Edifício n.° 87, 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 terhpo indeterminado, contando-se o ■ 
início da sua actividade, para todos os efeitos legais, a partir 
da data do seu registo.

ARTIGO 3.°

A sociedade tem como objecto social o comércio geral 
a grosso e a retalho, importação e exportação, indústria, 
prestação de serviços, hotelaria e turismo, pescas, agro 
-pecuária, agricultura, informática, telecomunicações, cons
trução civil e obras públicas, compra e venda de móveis e 
imóveis, modas e confecções, transportes, marítimo, aéreo 
e terrestres, camionagem, transitários, rent-a-car, compra 
e venda de viaturas novas e de ocasião ou usadas, aluguer 
de viaturas com ou sem condutor, transportes de passagei

ros ou de mercadorias, oficina auto, venda de material de 
escritório e escolar, serviço de salão de cabeleireira, serviço 
de boutique, assistência técnica,.comercialização de petró
leo e lubrificantes, farmácia, centro médico, clínica geral, 

perfumaria, agência de viagens, promoção e mediação imo
biliária, relações públicas, pastelaria, panificação, geladaria, 

exploração de parques de diversões, realização de espectácu- 
l°s culturais, recreatiyos e desportivos, exploração mineira e 
prestai, exploração de bombas de combustíveis, estação de 

serviços, representações comerciais, serralharia, carpintaria,, 
enda de àlumínio e sua utilização, cultura e ensino geral, 
e§tirança de bens patrimoniais, podendo ainda dedicar-se 
Rualquer outro ramo do comércio ou indústria, em que os 
ci°s acordem e seja permitido por lei.

_ ARTIGO 4.°
in 0caPital social éde Kz: 100.00,0,00(cem mil kwanzas), 
^gralmente realizado em dinheiro, dividido e represen- 

de ??Or 2 Wuas) quotas, sendo uma quota no valor nominal 

sóc’ Z‘,70’000,00 (setenta mil kwanzas), pertencente ao 
no Aldir Damião Femandes da Silva, e outra quota 
tenca °r norninal de Kz: 30.000,00 (trinta mil kwanzas), per- 

ente à sócia Náuria Ivanilde Fortunato António da Silva.
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ARTIGO 5.°
A cessão de quotas a estranhos fica dependente do con

sentimento dá sociedade, à qual é sempre reservado p 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 õs 

seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passiva- " 
mente, incumbe ao sócio Sérgio Aldir Damião Femandes da 
Silva, que desde já fica nomeado gerente, com dispensa de - 
caução, bastando a sua assinatura para obrigar validamente
a sociedade.

2. O sócio-gerente poderá delegar em pessoa estranha à 
sociedade-toda ou parte dos seus poderes de gerência, confe
rindo para o efeito, o respectivo mandato.

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

ARTIGO 7.° •
As Assembleias Gerais serão convocadas por simples 

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

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

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

ARTIG040.0 ,

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

ARTIGO 1L°

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

ARTIGO 12.°

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

«outro.
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outra forma de representação em qualquer parte do território 
nacional ou ainda no estrangeiro onde mais convenha aos 
negócios sociais.

' , • ARTIGO 2.°

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

ARTIGO 3.°

O seu objecto social consiste no exercício de comércio 
geral a grosso e a retalho, educação, saúde, indústria, hote
laria e turismo, consultoria, modas, refeições, informática, 
construção civil, obras públicas, venda de materiais de cons
trução, assistência técnica, agro-pecuária, pesca, transportes, 
transitários, compras e vendas de viaturas, geradores, tele
fones, vendas de combustíveis e lubrificantes, farmácias e 
centro médico, decorações, salão de cabeleireiro, botequim, 
agência de viagens e navegação, funerária, telecomuni
cações, promoção e mediação imobiliária, fotocopias, 
plastificãção, ralações públicas, pastelaria, panificação, 
geladaria, representações comerciais, venda de gás de 
cozinha, exploração mineira e florestal, jardinagem, oficina- 
-auto, venda de acessórios, agente despachante, cabotagem, 
rent-a-car, óleo, medicamentos, material de cirurgia, gastá
vel hospitalar, produtos químicos, exploração de bombas de 
combustíveis ou estação de serviços, desporto e recreação, 
reciclagem de resíduos sólidos, jardim-de-infância, importa-, 
ção e exportação, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro 
ramo de comercio ou industria em que os sócios acordem ,e 
seja permitido por lei.

ARTIGO 4.° ■ .

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

por 2 (duas) quotas iguais no valor nominal de Kz: 50.000,00 
(cinquenta mil kwanzas) cada uma, pertencentes aos sócios, 
Aurélio Mpava David e Ana Maria Muatondela Zeferino, 
respectivamente.

: ARTIGO 5.° • .

Nao serão exigíveis prestações suplementares de capital,, 
más os sócios poderão fazer a sociedade os suprimentos de 
que ela necessitar, mediante os juros e nas condições que 
estipularem em Assembleias Gerais. •

ARTIGO 6.° ’ .

A cessão de quotas entre sócios é livre, mas quando 
feita a pessoas; estranha a sociedade, fica dependente do - 
consentimento desta a obter por maioria simples de votos 
correspondentes ao capital sociah

ARTIGO 7.° ‘

A gerência e administração de sociedade, em todo os 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passi
vamente, competente ao sócio, Aurélio Mpava David, que 
dispensando de caução fica desde já nomeado gerente, bas- 
tando a assinatura do gerente para obrigar validamente a 

sociedade. ,

1. O sócio-gerente poderá delegar m 
estranha à sociedade alguns dos seus pod^0 te.

• conferido para o efeito respeito mandato de 8e?
2. Fica vedado ao gerente obrigar a socieri 4 

contratos estranhos aos negócios sociais tai en\ 
favor, fianças, abonações ou documento^ se^S

ARTtGO8.°
As Assembleias Gerais são convocadas 

não preserve outras formalidades, porcaX^H 
dirigidas aos sócios com pelo menos 30 (trintX*8'^ 

cedência.

ARTIGO 9.°
Os lucros líquidos apurados depois a deduzia 

centagem para o fundo de reserva legal quand 7 
qualquer outra percentagem para o fundo de destin 
ciais criados em Assembleias Gerais, serão dividid ** 
sócios na proporção das suas quotas, bem como as wA • 
as houver. p rúas«-

ARTIGO 10/
1. Dissolvida a sociedade por acordo dós sóciosenj 

demais casos legais, todos eles serão liquidatários eàlitó 
dação e partilha procederão como acordarem.

2. Na falta de acordo e se algum dos sócios o pretenda 
será o activo social licitado em global com a obrigaçàoi 
pagamento do passivo e adjudicação ão sócio que melte 
preço oferecer em igualdade de condições.

ARTIGO 11.°
A sociedade não se- dissolverá por morte ou interdiçà 

de qualquer dos sócios, continuando com o sobrevivo eu 
herdeiros ou representantes do sócio falecido ou interdikj 

. devendo estes nomear um que a todos represente, enquatè 
a quota estiver indivisa.

' ARTIGO 12.°
Em todo omisso regulará a Lei das Sociedades Contf 

ciais em vigor.
(15-8465-^

Sigangola, Limitada

Certifico que, por escritura de 19 de 'Maio 
lavrada com início à folhas 5, do livro de notas P313,6.^ 

ras diversas n.° 25 do Cartório Notarial do 
Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires 

Licenciado em Direito, foi constituída entre:
Primeiro: — Sérgio Aldir Damião FernandeSsj|va,s«> 

casado com Náuria Ivanilde Fortunato António 3 
o regime de comunhão de adquiridos, natural da 
Província de Luanda, onde reside habitualmente, y?. 
Urbano da Maianga, Bairro Prenda, Rua dos ^ería^o£jaS^

Segundo: — Náuria Ivanilde Fortunato Antôn.^ 

casada com o primeiro outorgante, sob o 
mencionado, natural do Cazenga, Província de sya'^ 
dente habitualmente em Luanda, Município e 
Urbanização Nova Vida, Rua 50, Casa n. 8 

n.°3;
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ARTIGO 9.°

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

de qUvivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou 
•° r<dito, devendo estes nomear um que a todos represente, 

, ’ a quota se mantiver indivisa.
6,1 ARTIGO 10.°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos 
\ -«k casos legais, todos os sócios serão liquidatários e 
derridi»

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

igualdade de condições.

ARTIGO II.0

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

' ' . ARTIGO 12.°

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

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

(15-8822-L15)

Huikg. Grupoisol (SU), Limitada

Natacha Garcia António dos Santos Garcia, Licenciada 
em Direito, Conservadora-Adjunta da Conservatória do 
Registo Comercial de Luanda, 2.a Secção do Guiché Único 
da Empresa — Nosso Centro.

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre
sentada sob n.° 6 do livro- diário de 21 de Maio do corrente 
ano’a Aual fica arquivada nesta Conservatória.

Certifico que Domingos Armando Celina, solteiro, maior, 
plural do Soyo, Província do Zaire, residente na Província 
u° Zaire> Município do Soyo, Bairro I.° de Maio, constituiu 

q a Soc*edade unipessoal por quotas denominada «Huikg.
^P°isol (SU), Limitada», com sede social na Província 

2 Uanda>. Município de Viana, Via expressa, Entrada do
ng°, casa s/n.°, registada sob o n.° 596/15, que se vai reger 

p 10 ^guinte.
Está conforme.

do Onservatória do Registo Comercial de Luanda, 2.a Secção 
aos 2|’Ché ÚnÍC° da EmPresa ~ Nosso Centr°’ em LUanda’ 

de Maio dè 2015. — O ajudante, ilegível. •

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
HUIKG. GRUPOISOL (SU), LIMITADA

ARTIGO Io 
(Denominação e sede)

A sociedade adopta a denominação de «Huikg. Grupoisol 
(SU), Limitada», com sede social na Província de Luanda,, 
Município de Viana, Via expressa, Entrada do Zango, casa 
s/n.°, podendo transferi-la livremente para qualquer outro . 
local do território nacional, bem como abrir filiais, sucur
sais, agências ou outras formas de representação dentro e 
fora do País.

ARTIGO 2.° 
(Duração)

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

ARTIGO 3° 
(Objecto)

A sociedade tem como objecto social, comércio a grosso 
e a retalho^ canalização, prestação de serviços, importação 
e exportação, indústria, hotelaria, pescas, agro-pecuária, 
agricultura, informática, consultoria, telecomunicações, cons
trução. ci vi 1 e obras públ icas, modas e confecções, transportes* 
camionagem, pintura, montagem de tecto falso, transitários, 
rent-a-car, compra è venda de viaturas novas e de ocasião 
ou usadas, aluguer de viaturas com ou sem condutor, trans
portes de passageiros ou de mercadorias, oficina auto, venda 
de material de escritório e escolar, serviços de salão de cabe
leireiro, assistência técnica, comercialização de petróleo e 
lubrificantes, venda de produtos farmacêuticos, agência de 
viagens, relações públicas, pastelaria, panificação, gela
daria, exploração de parques de diversões, realização de 
espectáculos culturais, recreativos e desportivos, exploração 
mineira e florestal, exploração de bombas de combustíveis, 
estação de serviços, representações comerciais, serralharia, 
carpintaria, venda de alumínio e sua utilização, segurança 
de bens patrimoniais, 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.° •
(Capital)

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

ARTIGO 5°
(Cessão de quotas)

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

ARTIGO 6.°
> " (Gerência)

1. A gerência e administração da sociedade, em todos os 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e pas-
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agricultura, informática, telecomunicações 
de móveis, modas e confecções, transportè 
mercadoria diversa, farmácia, centro médi^ PassaM 
perfumaria, agência de viagens, promoção'^ 

biliária, relações públicas, pastelaria, panifie

>expioracã 
florestal, exploração de bombas de combustívei 

(15-8787-L15) serviços,.representações comerciais, serralharia^

\ venda de alumínio e sua utilização, cultura e
. ‘ Z segurança .de bens patrimoniais, imnortarSn enS,n°^

. - . * podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo do
Certifico que, por escritura de 16 de Abril de 2015, c‘° ou indústria, em que os sócios acordem e seja

lavrada com início a folhas 51, dó livro de notas para escritu- Por i6’- 
ras diversas n.° 22, do Cartório Notarial do Guiché Único da 
Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires da Costa, 
Licenciado em Direito, foi constituída entre:

Primeiro:r— Augusto Francisco Santiago Zingo, sol
teiro, maior, natural do Cazenga, Província de Luanda, onde
reside habitualmente, no Município e Bairro do Cazenga,
Casa n.° 4, Zona 18; '

Segundo: — Amadeu Cadixi Francisco Muenho, sol
teiro, maiór, natural de Caombo, Província de Malanje,
residente habitualmente em Luanda, no Município e Bairro
do Cazenga, Casa n.° 47, Rua 7, Zona 18;

Uma sociedade comercial por quotas que se «regerá nos
termos constantes dos artigos seguintes.7

Está conforme.
Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa,

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

ARTIGO Í3.° '

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

• ‘ ARTIGO 14.°

*• No omisso regularão as deliberações sociais, as disposi- .. exploração de parques de diversões, 
ções da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, e demais legislação los culturais, recreativos e desportivos 
aplicável. ' “

em

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
AMAGUSTO, LIMITADA

ARTIGO I.°

A sociedade adopta a denominação de «Amagusto. 
Limitada», com sede social na Província de Luanda, 
Município de Belas, Bairro Sapu, Rua Wenjimaka, Casa 
n.° 3, podendo transferi-la livremente para qualquer outro 
local do território, nacional, bem como abrir filiais, sucur
sais, agências ou outras formas de representação dentro e 
fora do País.

ARTIGO 2.°

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

ARTIGO 3.°

r A sociedade tem como objecto social a recolha e trata
mento de ferro velho, exportação de ferro velho, comércio 
geral a grosso e a retalho, prestação de serviços, ensino, 
construção civil e obras públicas, formação profissional, 
saúde, estudo de mercado, publicidade e serviços de marke
ting, hotelaria e turismo, indústria, pescas, agro-pecuána,

ARTIGO 4.° I

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mi| kv 
zas), integralmente realizado em dinheiro, divídid | 

representado por 2 (duas) quotas iguais, no valor M|J 
de Kz: 50.000,00 (cinquenta mil kwanzas) cada,pej 
eentes aos sócios Augusto Francisco Santiago Zingot| 

Amadeu Cadixi Francisco Muenho.

ARTIGO 5.°

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

de preferência, deferido aos sócios se a sociedade delenij. 
quiser fazer uso. I

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

seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activaem 
sivamente, incumbe ao sócio Augusto Francisco Santiag?! 
Zingo, que desde já fica nomeado gerente, com dispensai 
caução, bastando a sua assinatura, para obrigar validanienq 

a sociedade.
2. O sócio-gerente poderá delegar em pessoa estran 

à sociedade parte dos seus poderes de gerência, con en 

para o efeito o respectivo mandato. -
3. Fica vedado ao gerente obrigar a•S0C‘e^eel”aJ 

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

lhantes.
■ . ARTIGO 7.° J

As Assembleias Gerais serão convocadas PÇr 

cartas registadas, dirigidas aos sócios com, 
30 dias de antecedência, isto quando a lei não PreS 
malidades especiais de comunicação. Se <lua*quer 
estiver ausente da sede social, a comunicação 
feita com tempo suficiente para que possa compar

ARTIGO 8.° . ' idaapef
Os lucros líquidos apurados, depois de de 

centagem para fundos ou destinos especiais 
Assembleia Geral, serão divididos pelos S^CI^ sUporta^ 
ção das suas quotas, e em igual proporção serão 

as perdas se as houver.
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rtifico que, a sociedade por quotas de responsabili- 
rmitada, denominada «Organizações Mila <& Filhos, 

dade da» com sede Bairro Papelão, Zona 3, Município e 
binllíacja do Uíge, registada sob o n.° 184, folha 143, do 
pr°Vl?r/7015 e com escrita a folhas 98 a 98 verso, do livro 
livrOobn.° 184/2015.

2Certifjc° que á sobredita sociedade tem o capital social 
1/!. 100 000,00 (cem milkwanzas), integralmente rea- 

de • - • i- - - ---------  ■ •
lixado ern - . . . .

?h prestação de serviços, hotelaria e turismo, assistência 
'nica, contabilidade e outras áreas afins, venda de bens 

te^eise imóveis, construção civil e obras públicas, fisca-

transporte e comunicações, rent-a-car, consultoria e pesca, 
exploração mineira, inertes e exploração florestal, venda 
de derivados de petróleo, construção civil e obras públicas, 
fiscalização e inspecção de obras, informática, assistência . 
técnica, gestão de empreendimentos imobiliários, segu
rança privada, incubadora de negócios, gestão, importação 
e exportação; usa a firma «Firma Mbizi»; iniciou as suas

■ , . zKwijidrí p . actividades no ano de 2015; e tem o seu estabelecimento no
-n dluhe,t ’ ? POr dUaS Bai™ Simindele, Município e Província de Cabinda.

^comoiyectosoaal.acom^.ogeralagrossoereta- Por ser verdade e mandej passar a pre.

sente certidão, que depois de revista e consertada, vai por 
mim assinada e autenticada com o selo branco erh uso nesta 
.c..-„todoR.eiaoc™«reM4>slAc--c.tónà.. 

de " d» Cemerei.! SIAC - C.bmd.
proj. . nrasião e seus acessórios, escola de. rond„. aos 9 de Abnl de 2015. — O Conservador-Adjunto, Samuel 

Mambo Joaquim. (I5-8306-LI4)
novas e de ocasião e seus acessórios, escola de condu
ção, agência de viagens, agro-pecuária, cafetaria, gráfica e 
impressão, música e artes, venda de alumínio, informática, 
telecomunicações, exploração de bombas de combustíveis 
e estação de serviços, venda de produtos farmacêuticos, ' 
material hospitalar, centro médico, clínica geral, perfumaria, 
venda de material de escritório e escolar, decorações, salão 
de beleza e cabeleireiro, pastelaria, geladaria, panificação, 
venda de gás butano, saneamento básico, segurança de bens 
patrimoniais, formação pré-escolar, escolar e profissional, 
cultura, exploração mineira e florestal, importação e expor
tação. Podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo de 
comércio ou industria em que os sócios acordem e que seja, 
permitido por lei.

São seus sócios Emília Neves, com uma quota no valor 
nominal de Kz: 70.000,00 (setenta mil kwanzas), e Leio 
Ambuene Quifo Ferreira, com uma quota no valor nominal 
de Kz: 30.000,00, (trinta mil kwanzas) cada um, respectiva
mente.. .

A gerência e administração da sociedade, será exercida 
pela primeira sócia, que dispensado de caução, fica desde já 
nomeada gerente, bastando sua assinatura para obrigar vali
damente a sociedade. *

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e concertada.

Conservatória do Registo Comercial, Posto SIAC, no 
aos 8 de Abri 12015. — O conservador, ilegível.

(15-8122-L12)

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

CERTIDÃO

Conservatória do Registo ComercialSlAC—-Cabinda

CERTIDÃO

SIMÃO MBALA — Comércio e Prestação de Serviços ’

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

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre
sentada sob o n.° 11, do livro-diário de 22 de Maio do 
corrente, ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.

Certifico que, sob o n.° 5.250/15, se acha matriculado 
o comerciante em nome individual, Simão Mbala, sol
teiro, maior, residente em Luanda, Município de Luanda, 
Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi, Bairro Neves Bendinha, Rua 
Q 24, casa sem número, Zona’ 12, que usa a firma «SIMÃO 
MBALA — Comércio e Prestação de Serviços», exerce a 
actividade de comércio a retalho, tem escritório e estabe
lecimento denominado «Mbala — Cpmercial», situado em 

. Luanda, Município de Luanda, Distrito Urbano do Kilamba 
' Kiaxi, Bairro Neves Bendinha, Rua da Almada, casa sem 

número, Zona 12.
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda, da 2? Secção 

do Guiché Único, 22 de Maio de 2015. —A conservadora-adjunta, 
ilegível. . (15-8450-L02)

Firma Mbizi
i .

ao que foi requerido por Apresentação n.° 2, 
exih • d° dÍár’° do dia 9 de Abril de 2015>certific0 que’me foi 
C0J a Uma Pet‘Ção comercial matriculada sob n.° 82, nesta 
cOmeerVatória do Registo Comercial SIAC — Cabinda, um 
s°lteirClante em nome individual, Simão Maurício Mbizi, 
Provín°’ reSÍdente no Bairr0 Comandante Gika, Município e 
a gro Cla de Cabinda; exerce a actividade do comércio geral 
agente ? e a retalho, prestação de serviços e representações, 

ransitário, indústria, hotelaria è turismo, agricultura,

Registo Comercial Balcão Único do Empreendedor 
do Município de Benguela

CERTIDÃO

Katusola Comercial

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;
b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 0007.140526;



10170 -

sivamente, será exercida pelo sócio-único, bastando a sua 
assinatura, para obrigar validamente a sociedade.

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

. 3. O sócio-único poderá nomear pessoa estranha à socie-1 
dade para assumir as funções de gerência.

ARTIGO 7.°' . •
(Decisões).

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

• ARTIGO 8.° 
f (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 sóció falecido ou 
iriterdito, devendo estes nomear um que a todos represente, 
enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO9.0 S
(Liquidação)

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

ARTIGO I0.° •'

* (Balanços)

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

ARTIGO 11.°' •
(Omisso)

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

. . ' ’ (I5-8835-L15)

Conservatória do Registo Comercial dó Huambó

CERTIDÃO

Paulo da Costa Chitungo

Matrícula — Averbamentos
AP.4/2015-02-18 Matrícula

~An°taç5es '■

Paulo da Costa Chitungo, solteiro m • I 
Rua Eduardo Costa, Cidade Alta, Munic?^ 
Província do Huarnbo, usa a firma o seu d° 
actividade de cyber e prestação de serviço?*6' eM 
iecimento denominado «Nethuambo», situad Xl 
São João Popular, na Cidade do Huarnbo. ° n° BaM

Por ser verdade se passa a presente certidã ' 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial do Huamk I 
Fevereiro de 2015. — O Conservador de 1? ci b°,aos|M 

' MiguelSamalinha. ’ .
________ ' (lWuj

Conservatória dos Registos da Comarca dn ir 
no Uíge Posto do SIAC

CERTIDÃO

Serafim Sérgio Serrote Pala

Raúl Alfredo, Conservador de 3 .a Classe da Conservatóiij 
do Registo Comercial, Posto SIAC do Uíge.

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição aU 
sentada sob n.° 2 do livro-diário de 17 de Março de2015,4 
qtial fica arquivada nesta Conservatória. I

Certifico que, sob o n.° 344, folha 1743, do livroC-1/201 j, 
se acha matriculado o comerciante em nome individual à| 
Serafim Sérgio Serrote Pala, solteiro de 33 anos idade,reM 
dente na Rua da Nova Samba, n.° 22,. Bairro e Distritoi 
Samba, Província de Luanda, que usa a firma o seu próprk! 
nome, exerce as actividades de comércio a grosso e a retal» 
não especificados, construção de edifícios e outros servil 
prestados, com o início das actividades em 29 de DezenM 
de 2014, têm escritório e estabelecimento denominai 
«S.S.S.D — Comércio & Construções» de Serafim Sérg» 
Serrote Pala, sito no Bairro Papelão, Zona 3,, Municíp10 

Província do Uíge., J
Por ser verdade se passa a presente certidão, que e | 

de revista, concertada assino.
Conservatória do Registo Corr 

: Uíge, aos 17 de Março de 2015. —

ciai, Posto SIAC 
conservador, I

(I5-8I20-1-1-

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.°0004.150218;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer- 

< ciànte em nome individual Paulo da Costa Chi
tungo, com o NIF 2121080872, registada sob o 

n.° 2015.1949;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Paulo da Costa Chitungo;
Identificação Fiscal: 2121080872;

Conservatória dos Registos da Comarca 
no Uíge Posto do SIAC

CERTIDÃO

Organizações Mila & Filhos, Limita

Raúl Alfredo, Conservador de 3.a Classe da Co 

do Registo Comercial, Posto SIAC do Uíge.
Satisfazendo ao que me foi requerido em P 

sentada sob n.° I, do livro-diário de 8 de A n 

qual fica arquivada nesta Conservatória.
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Mendes Farm (SU), Limitada.
Tesouros Meus, Limitada.
CÔNSUL CAMACHI — Consultoria e Projectos de Construção, Limitada.
Corpscg, Limitada.
Associação de Apoio Social as Comunidades.
Kétson, Limitada.
Benjamim Ulundo & Filhos, Limitada.
S4T, Limitada. •, .
J.B.D.M.M. & Filhos, Limitada.
Fazenda Lutanga Agro-Pecuária, Limitada.
Ivcd, Limitada. ? '
Organizações Américo Sassando & Filhos, Limitada. .
Attelma Serviços (SU), Limitada.
Atelier Doces Mimos (SU), Limitada.
Naval & Silva, Limitada. .
HENY-RÈAL—Investimentos, Limitada.
AG PV, Limitada.'
A1RREB1T— Serviços, (SU), Limitada.
Pajo Victor (SU), Limitada.
WAC—- Catali (SU), Limitada.
Império Zau Grilo (SU), Limitada.
ANTÓNIO FRAZÂO— Produções e Assistência Técnica (SU), Limitada.

A.M.Bondo & Filhos, Limitada.
ORGANIZAÇÕES GAPEV — Comercial, Limitada.
Oadomaf, Limitada.
^alu Kyanzinga, Limitada.

Ainovisa(SU), Limitada.
C‘ M. B. ROCHA - Construção Civil, Obras Públicas, Prestação 

dc Serviços, Importação c Exportação, Limitada.

rganizaçõcs Pakassa Luís, Limitada.
^ristalc Canga (SU), Limitada.

CUNDA CAOMBO — Corporaçãó, Limitada. 

^av,Õcs(SU), Limitada. '
CANTINHO DA LU — Luísa (SU), Limitada.

J^el,Liniitada

^an‘ZaÇÔes E. Varandas (SU), Limitada. 

w&Filhos’
* Ssukus Invcstiments, Limitada.

Transpinvestimcntos, Limitada.
DEMAS — Soluções Informáticas, Limitada.
Grupo Else, Limitada.
Angolocal Internacional.Limitada.
Maigol (SU),Limitada. ,
J. M. Matia (SU), Limitada.
Luizinha & Filhos, Limitada.
Residencial Pera Longa, (SU), Limitada.
Eunjc & Filhos, Limitada.
TROCADERO — Pastelaria Francesa (SU), Limitada.
JUCEMA — Comércio Geral, Importação e Exportação, Limitada.
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Luzevida, Limitada.
SYNERGON —Group, Limitada. , ..
Kidima Morais, Limitada. , ■.
ANGOMAN — Comercial, Limitada.
SOLSIS ANGOLA — Soluções c Sistemas, Limitada.
Bom Tacho, Limitada.
Zcnz-Mat & Filhos, Limitada.
Grupo Flores da Vila, Limitada.

’ Conservatória dos Registos da Comarca de Cabinda.

«Pedro Pascoal de Rosário André».

Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 2? Secção do Guiché 

Único — ANIFIL.

«FERNANDO CAMUSSENGUE KAQU1ETO — Comércio 

a Retalho». ‘ . .

Conservatória do Registo Comercial de Luanda

. «Catarina Ferraz».

«Radizik — Comercial». '

«Adão Figueredo Armando». .

Conservatória do Registo Comercial do Huambo.

«Júlia Sandra Armando Saridjiia Bamabé».

Conservatória dos Registos da Comarca do Bié.

«Gabriel Wanga».

Conservatória do Registo Comercial da 2.- Secção do Guiché Únict 

da Empresa — Nosso Centro.

«AFONSO MANUEL BENTO — Prestação de Serviços». , 

«1LDEFONSO CHINGALA— Prestação de Serviço».
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c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer
ciante em nome individual Domingos Katanga- 
nha, com o NIF 2110019514, registada sob o 

. n.° 2014.1832;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula — Averbamentos.— Anotações 
Domingos Katanganha; *
Identificação Fiscal: 2110019514;
AP.7/2014-05-26 Matrícula
Início de actividade do comerciante em nome individual: 

Domingos Katanganha, solteiro, maior.
Domicílio: Benguela, Bairro do Calongoloti. 
Data: 16 de Setembro de 2013.
Nacionalidadp: angolana.

, Ramo de actividade: comércio geral. 
Estabelecimento principal:

— Comercial», de Domingos Katanganha, situado em ‘ 
. Benguela, Bairro do Calongoloti.

Por ser verdade se passada presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino. "

Registo Comercial Balcão Único do Empreendedor 
do. Município de Benguela, 5 de Julho de 2014. :— A 
Conservadora, Isabel Beatriz Roque da Cruz.

(14-87Í9-B05)

denominado «Katusola

Registo Comercial Balcão Único do Empreendedor 
do Município de Benguela

CERTIDÃO

Eva Tchokoputu Dinis Lucas

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sób Apresentação n.° 0006.140526;
c) Que foi extraída do registo respeitante à comer

ciante em nome individual Eva Tchokoputu 
Dinis Lucas, com oJMIF 2110023235, registada 
sob o n.° 2014.1831;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Eva Tchokoputu Dinis Lucas;
Identificação Fiscal: 2110023235; ,
AP.6/2014-05-26 Matrícula
Início de actividade do comerciante em nome individual: 

Eva Tchokoputu Dinis Lucas, solteira, maior.

O. E. 592 - 6/120 -J 80 ex. - I.N.-E.P. -2015 ■■

D|ÁRlOn

CERTIDÃO

Celestino Ndelessi Mate

Domicílio: Benguela, Bairro do Dok 
Data: 14 de Maio de 2013. °ta’ 

Nacionalidade: angolana.
Ramo de actividade: comércio geral 
Estabelecimento principal: situado em p 

do Dokõta. .
Por ser verdade .se passa a presente certid' 

de revista e consertada assino. °’

Registo Comercial Balcão Único do 
do Município de Benguela, 5 de Julho de^ 

Conservadora, Isabel Beatriz Roque da Cruz

Registo Comercial Balcão Único do Empreendei 

do Município de Benguela

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conf 
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 0004.1405*
c) Que foi extraída do registo respeitante ao coros

ciante em nome individual Celestino Ndeles 
Matet, com o NIF 2110023171, registada sob 
n.° 2014.1829; .

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, levafc
* o selo branco desta Conservatória. 

Matrícula — Averbamentos — Anotações 
Celestino Ndelessi Mate;
Identificação Fiscal: 2110023171; 
AP.4/2014-05-26 Matrícula ’
Início de actividade do comerciante em nome indid^ 

Celestino Ndelessi Mate, solteiro, maior.
Domicílio: Benguela, Bairro da Damba Maria. 

Data: 12 de Maio de 2014.
• Nacionalidade: angolana. x

Ramo de actividade: comércio geral. 
Estabelecimento principal: situado em Beng 

Bairro da Damba Maria. .
Por ser verdade se passa a presente certidão, 4 

de revista e consertada assino. ,
Registo Comercial Balcão Único do 

do Município de Benguela, 4 de Julho de - 

Conservadora, Isabel Beatriz Roque da


