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—2^'0 da

cqTATUTOSDASOCIED. _ .
rESQVJVNHO DA DORCAS, \

• ARTIGO L° \

. , ade adopta a denominação social de «PteAS0C' Limitada», com sede social na Pw * 
da Dorcas, . deBelas, Condomínio Jardim de í? 
W*Íio »• 5-A. K** 

Rua CoWerCl ' rio

outras

Luanda, Município de Belas, Condomínio 
Rua Comercial, Prédio n.° 5-A, podendo . 
mente para qualquer outro local do territóri 
como abrir filiais, sucursais, agências ou 
representação dentro e fora do País.

ARTIGO 2.“

Asua duração é por tempo indeterminado, contand 
inicio da sua actividade, para todos os efeitos legais,^’ 
da data da celebração da escritura: ’

ARTIGO 3“

A sociedade tem como objecto social a prestação de 
viços, consultoria, formação profissional, comércio 
grosso e a retalho, serralharia, caixilharia de alumínio, ij. 
cultura, agro-pecuária, indústria, pesca, hotelaria e tóns», 
informática, telecomunicações, publicidade, construção civil 
e obras públicas, consultoria, exploração mineira e florestal, 
comercialização de telefones e seus acessórios, transporte 
marítimo, camionagem, agente despachante e transitários, 
cabotagem, rent-a-car, compra e venda de viaturas novas 
ou usadas e seus acessórios, aluguer de viaturas, comoa 
sem condutor, venda e reparação de veículos automóveis, 

■ concessionária de material e peças separadas de transporte,

Certifico que, por escritura de 17 de Junho de 2015, 
lavrada com início a folhas 11, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 411, do Cartório Notarial do Guiché Único 
da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires da 
Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:

Primeiro: — Pedro Lussati, solteiro, maior, natural do 
Lubango, Província da Hui la, residente habitualmente em 
Luanda, no Distrito Urbano da Samba, Bairro Futungo,-casa 
sem número;

Segundo: — Edson Carlos Calado Alberto, casado com 
Maria Alberto, sob regime de comunhão de adquiridos, 
natural da Ingombota, Província de Luanda, onde reside 
habitualmente, no Distrito Urbano da Ingombota, Bairro 
Azul, Rua Joaquim R. da Graça, n.° 10;

Terceiro:.— Carla Marina Calado Alberto, solteira, 
maior, natural da Ingombota, Província de Luanda, onde 
reside habitual mente, no Distrito Urbano da Ingombota, 
Bairro Azul, Rua Joaquim R. da Graça, Casa n.° 10;

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

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

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

fabricação de blocos e vigotas, medicamentos material ^^'e^Pi^P-^-squímicieZ 

C U teos, centro médico> clínica; perfumarja,

e documentos, venda de material de escritório e escolar, 
çoes, serigrafia, impressões, salão de cabeleireiro, 

? e’ a^ncia de viagens, promoção e mediação imo- 
. d ’ Per^man*a’ reJaÇões públicas, pastelaria, padaria, 

triais naj PanificaÇã°’ representações comerciais é indus- 
clube Ven<^a gaS de C0Zln^ã> desporto e recreação, vídeo 
des ’ d’scoteca, meios industriais, realizações de activida- 
s lutais e desportivas, manutenção de espaços verdes,

S nça de bens patrimoniais, colégio, creche, educação®

> escola de condução, ensino, importação e exporta* 
, saneamento básico, fabricação e venda de gelo, c^er 

_ ’ e^ectricidade, podendo ainda dedicar-se a qualquer 
amo de comércio ou indústria em que os sócios acor 

dem e seja permitido por iei.

n ARTIGO 4.°capita) social é de Kz: 100.000,00 (cem mH kwanzas). 
tado8ra m/T'e rea,izado em dinheiro, dividido e repres*"' 
de qU°taS’ Send0 1 <uma> 1uoía n0 va,or nOn’ina0 

°-00°’00 cinzas), pertencente^

nominal J° LuSSatl’e outras 2 (duas) quotas iguais no * 
pertenc ? (trinta mil kwanzas) cada

Carla M $ SÓC'°S Edson Carlos Ca,ad° 

anna Ca,ado Alberto, respectivamente.
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/ ARTIGO 5.°.

de qUotas a estranhos fica dependente do con- 
AcesSãí sociedade, à qual é sempre reservado o direito 
X" 3 deferido aos sócios se a sociedade dele não

1|iliser’a ARTIGO 6.°

rência e representação da sociedade, em todos os 
| A?ee contratos, em juízo e fora dele, activa e passi- 
Sucumbe aos sócios Pedro Lussati, Edson Carlos 

'^"^Iberto e Carla Marina Calado Alberto, que ficam. 
C‘llad°. nomeados gerentes, com dispensa de caução, 

f i r.ima) assinatura dos gerentes para obrigar vali- 
NS*doi( L 
tflenie a sociedade.
” , 0s gerentes poderão delegar num dos socios ou mesmo 

oa estranha à sociedade parte dos seus poderes de 
^ência conferindo para o efeito, o respectivo mandato.

~ 3 Ficam vedados aos gerentes obrigar a sociedade em 
actos e contratos estranhos aos negócios sociais da socie- 
dade tais como letras de favor, fiança, abonações ou actos 

semelhantes.
ARTIGO 7.°

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

ARTIGO 8.°

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

• ARTIGO 9.°
A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento 
qualquer dos sócios, continuando a sua existência com os 

s°brevivos e herdeiros ou representantes do sócio falecido 

u interdito, devendo estes nomear um que a todos repre- 
nte,enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 10.°
deniaISS0^V^a a sociedade por acordo dos sócios e nos 
iiqu‘dS *aS°S le£a’s’todos os sócios serão liquidatários e a 

de a e Part^ha verificar-se-á como acordarem. Na falta
ditado 0> 6 a^Um deles o pretender, será o activo social 
eadju^eni ^°b° com obrigação do pagamento do passivo 

dade a ao sócio que melhor preço oferecer, em igual- 
e Condições.

Aso- ARTIGO 11.°
^a*9uer le^e reserva"se 0 direito de amortizar a quota de 
Provida S^C’°’ quando sobre ela recaia arresto, penhora ou 

denc'acautelar.

p artigo 12.°
auer pnt ^aS aS emergentes do presente contrato, 
entre I ° °§ S°C*0S’ seus herdeiros ou representantes, quer 
Com S ? 3 ’a ,sociedade, fica estipulado o Foro da 

' outro FCa 6 ^Uan^3’ COrn exPressa renúncia a qualquer

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

m 31 de Dezembro dé 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.

(15-10603-L02)

AGRIMAQ'—Sociedade Agrícola 
e Equipamentos, S. A.

Certifico que,.por escritura de 22 de Abril de 2015, 
lavrada, com início a folhas 84, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 400, do Cartório Notarial do Guiché Único 
de Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires da 
Costa, texto integral fica depositado neste Cartório, foi cons
tituída uma sociedade anónima denominada «AGRIMAQ 
— Sociedade Agrícola e Equipamentos, S. A.», com sede 
no.Cuanza-Sul, no Município da Quibala; Estrada Nacional 
n.° 12Ô, Fazenda Raimundo, que tem por objecto e capi

tal social o estipulado nos artigos 3.° e 6.° do seu estatuto, 
que esta sociedade se vai reger pelo documento comple
mentar elaborado nos termos do n.° 2 do artigo 55.° da Lei 
da Simplificação e Modernização dos Registos Predial, 
Comercial e Serviço Notarial, que fica a fazer parte inte
grante desta escritura e cujo conteúdo é perfeitamente 

conhecido de todos os outorgantes.
Está conforme.
Cartório Notarial do Guiché Único de Empresa, em 

Luanda, aos 23 de Abril de 2015. — O auxiliar, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
AGRIMAQ — SOCIEDADE AGRÍCOLA 

E EQUIPAMENTOS, S. A.

CAPÍTULO I
Denominação, Sede, Objecto e Duração

K ARTIGO 1?
(Denominação)

A sociedade, constituída sob o tipo de sociedade anó
nima, adopta a firma «AGRIMAQ - Sociedade Agrícola e 

Equipamentos, S. A.», e rege-se pelos presentes estatutos e 
pela legislação aplicável às sociedades anónimas.
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ARTIGO 2° 
(Sede)

1. A sociedade tem a sua. sede instalada na Faz 
Raimundo, situada junto à Estrada Nacional n. 
Comuna da Quibala, Município da Quibala, Província 

Cuanza-Sul.2. O órgão de administração da sociedade, sem depen 
dência do consentimento de outros órgãos sociais, poderá 
transferir a sede social para qualquer outro local dentro do 
território nacional e, bem assim, criar, transferir e extinguir 
sucursais, agências, filiais, delegações ou qualquer outra 
forma de representação social, em território nacional ou 

estrangeiro.
ARTIGO 3.° 
(Objecto)

1. .A sociedade tem por objecto social principal a 
exploração agrícola, silvícola e pecuária, a promoção e 
desenvolvimento de projectos agro-industriais e a sua 
gestão, a comercialização, fornecimento, distribuição, repa
ração, assistência técnica, manutenção, permuta e aluguer 
de equipamentos, máquinas e alfaias agrícolas, a prestação 
de serviços de preparação de terras agrícolas, a consultoria 
e formação nestas áreas, a realização de auditorias e asses- 

. sorias técnicas, a comercialização, importação e exportação 
de bens, equipamentos e produtos, a aquisição, alienação, 
permuta e oneração de bens móveis, promoção e mediação 
imobiliária e a realização de operações financeiras adequa
das ou necessárias aos referidos fins. ,

2. Por deliberação da Assembleia Geral, e respeitados os 
condicionalismos legais, a sociedade poderá exercer quais
quer outras actividades afins ou conexas com o seu objecto- 
principal, bem como outras actividades complementares.

ARTIGO 4.°
(Associações e participações)

Por simples deliberação do órgão de Administração, a 
sociedade poderá associar-se a quaisquer pessoas, singula
res ou colectivas, nacionais ou estrangeiras, agrupamentos 
de empresas, consórcios ou entidades de natureza seme
lhante, já constituídas ou a constituir e participar na Sua 
administração e fiscalização, bem como, adquirir ou alie
nar participações noutras sociedades, ainda que com objecto 
diferente do acima referido ou reguladas por lei especial.

ARTIGO 5.° 
(Duração)

A sociedade durará por tempo ilimitado.

CAPÍTULO II 
Capital Social, Acções e Obrigações

ARTIGO 6.°
(Capital social) •

. ]. O capital social, integralmente subscrito e realizado 
em dinheiro, é de Kz: 2.000.000,00 (dois milhões de kwan
zas), dividido e representado por 400 (quatrocentas) acções

com o valor nominal de Kz: 5.000,00 (cinco 1 
cada mna..

2 As acções serão ao portador, livremente Co I 
em nominativas, a pedido escrito dos intereSSados XJ 
0 accionista que solicitar a conversão, satisf^’%,
os correspondentes. A conyersão das acções efec M 

^diante a substituição dos t.tulos, no prazo 30 (tti>} 

após o depósito das acções e da quantia provável 
sas de conversão.

3 As acções poderão ser representadas por titulos d 
(uma), 10 (dez). 50 (cinquenta), 500 (quinhentas) Oll 
(mil) e respectivos múltiplos, conforme seja deliber^’

••• Assembleia Geral.

4 Os títulos poderão ser agrupados ou desdobra^ 
nor alguma das quantidades referidas no número anterior,; 
nedido e a expensas de qualquer accionista.P Os títulos, definitivos ou provisórios, representa^ 

acções bem como das obrigações, serão assinados 
2 {dois) administradores, em caso de nomeação de w 

rnnselhode Administração, caso haja apenas Administradoi- fiXo deverão ser assinadas por este e pelo Presidenteda 

Assembleia Geral, podendo as assinaturas ser fetuts por 
chancela ou por mandatário, da sociedade destgnado r 
esse efeito.

ARTIGO 7.°
(Aumento do capital social)

Por deliberação maioritária respeitante a 2/3 h„ ■, socml o capital social poderá ser 7. 7 capilal

ARTIGO 8.°
(Amortização)

verifiaueal Poc^erá amortizar acções sempre que se
^que ajg^a das seguintes situações:

Por acordo com o respectivo titular;
A sociedade pode amortizar acções contra a von

tade do respectivo titular quando tenham ocor
rido os factos a seguir enumerados que o presente 
contrato considera fundamento de amortização 

compulsiva:
i- Fraude, acção ou acusação, devidamente com- 

provadas, atentatórias dos direitos e do bom 

nome da sociedade ou dos accionistas;
n. Condenação do accionista em acção movid 

Pela sociedade; v
ni. Arrolamento, penhora ou arresto das acçõe 

ou risco de alienação judicial ou, qualquf 
°utro motivo que retire ao accionista a reL 

Pectiva livre disponibilidade;,v‘ Partilhas em vida do accionista, p°r irí0ÍI, 
de divórcio ou outro, tendo como resul» 
fiue as acções ou parte delas sejam a4Íu 1 

das a quem não seja accionista; sv- Quando o titular ou o possuidor das aC(^ 

viole os seus deveres e obrigações para
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a sociedade e/ou com o seu comportamento 

j desleal perturbar gravemente o funciona- 
mento, implicando prejuízos relevantes 

| ' eIn qualquer área inerente à actividade da

empresa,
vi Quando qualquer accionista utilizar infor

mações sociedade, independentemente da 
forma como foram obtidas, de modo a cau
sar prejuízos quer à -sociedade quer aos seus 
accionistas;

vii. Quando por morte, inabilitação ou interdi-
- ção do accionista os herdeiros e/ou os seus 

legais representantes não promovam a sua 
habilitação e/ou representação dentro dos 
60 (sessenta) dias subsequentes à morte ou à 
sentença que decrete a inabilitação ou a inter
dição do seu titular.

? A amortização é precedida de uma Assembleia Geral, 
que constatará a verificação dos respectivos pressupostos 
lesais e contratuais e que deverá ter lugar dentro dos 90 
(noventa) dias posteriores ao conhecimento pelo Conselho 
de Administração, de qualquer dos fundamentos, e toma-se 
eficaz através da comunicação ao accionista afectado, por 
cana registada ou protocolo de recepção.

3. Salvo acordo das partes ou disposição legal imperativa 
em contrário, a contrapartida da amortização da quota será:

a) O seu valor nominal nos casos das alíneas a), b),
d), e)ef);.

b) O valor que resultar do último balanço aprovado,
tidas em conta as reservas e demais fundos exis
tentes, nos restantes casos.

4. Esta contrapartida será paga em prestações iguais e 
sucessivas, cujos números e datas de vencimento serão esta
belecidos nos actos e data da decisão de amortizar.

ARTIGO 9.° 
(Acções)

J-A sociedade só poderá emitir obrigações cohvertí- 
eis em acções, desde que autorizada por deliberação da 
ssembleia Geral, sob proposta da administração.

dade de^eraÇã° Assembleia Geral, poderá a socie- 
em,t’r obrigações não convertíveis em acções.

(|bal Okr’gaÇões emitidas pela sociedade podem ter
Uer mobilidade de juro ou reembolso que a lei permita.

CAPÍTULO III 
Órgãos Sociais

SECÇÃO I
Disposições Gerais 

‘ ARTIGO 10.°
Sãoó (Órgãos)

de Admi ^°S da soc^edade a Assembleia Geral, o Conselho 
discai nn IS^a^° ou o Administrador-Único e o Conselho 

°Uo ^cal-único.

SECÇÃOH . •
Assembleia Geral

artigo II.0
(Assembleia Geral)

ssembleia Geral é o órgão deliberativo da sociedade 

accionistas, sendo as suas 
nos termos, dos presentes

A
e rePresenta a universalidade dos 
deliberações, quando adoptadas ... ...........__ _
estatutos e da lei, vinculativas para todos.

ARTIGO 12.° 
(Reuniões da Assembleia Geral)

LA Assembleia Geral, quer ordinária, quer extraordiná- ' 
na, é constituída por todos os accionistas cóm direito a, pelo 
menos, 1 (um) voto, que façam prova da titularidade das 
suas acções perante o Presidente da Mesa no início da res- 
pectiva reunião. A prova dessa titularidade é feita mediante 
a exibição dos títulos originais das acções, nominativas.ou 
ao portador.

2. A cada grupo de 4 (quatro) acções corresponde 1 (um) 
voto.

3. Os accionistas possuidores de um número de acções 
inferior a 4 (quatro) poderão agrupar-se de forma a comple
tar esse número, fazendo-se então representar por qualquer 
um dos agrupados.

4. Os accionistas, com direito a participar nas 
Assembleias Gerais, poder-se-ão fazer representar por qual
quer pessoa, mediante carta com assinatura reconhecida, 
dirigida ao Presidente da Mesa, entregue na sede social com, 
pelo menos, 3 (três) dias de antecedência.

5. Os interditos, inabilitados, menores e as pessoas - 
colectivas serão representados pela pessoa a quem, legal ou 
voluntariamente, couber a respectiva representação, pela via
e forma referida no número anterior.

6. Os membros do Conselho de Administração ou o 
Administrador-Único e os membros do Conselho Fiscal 
ou o Fiscal-Único deverão estar presentes nas reuniões da 
Assembleia Geral e, mesmo que não disponham de direito 
de voto, poderão intervir nos trabalhos, apresentar propostas 
e participar nos seus debates.

7. Qualquer accionista não poderá votar, pàra além dos 
casos previstos na lei, nas deliberações em que existir um 
conflito de interesses entre ele e a sociedade.

8. Os membros do Conselho Fiscal não se podem fazer 
representar, nem podem ser representantes dos accionistas 

nas Assembleias Gerais.
9. Nenhum accionista ou procurador poderá representar 

mais do que 3 (três) accionistas.
10. O pedido de representação só é válido, para uma 

assembleia específica, sua continuação ou segunda marca

ção.
ARTIGO 13.°

(Mesa da Assembleia Geral)

A Mesa da Assembleia Geral é constituída por um 
Presidente e por um Secretário, eleitos em Assembleia 

Geral, de entre accionistas ou outras pessoas.
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■ ARTIGO 14.° 
(Deliberações)

Salvo disposição legal ou estatutária em contrário, a 
deliberações sociais são adoptadas por maioria absoluta os 

votos emitidos em Assembleia Geral.

ARTIGO 15.° 
(Convocação)

1. As reuniões da Assembleia Geral serão convocadas 

pelo Presidente da Mesa, ou por quem o substitua, com a 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, mediante publica

ção de anúncios, nos termos da lei.
2. As Assembleias universais são sempre admitidas, 

independentemente das acções serem nominativas ou ao 

portador.3. A Assembleia Geral Anual reunir-se-á até ao dia 31 de sociedade deverá^declarar a natureza dess? ’ ^*uu
----- einteresse

Março de cada ano, para deliberar sobre as matérias que são 

da sua competência.
4. A Assembleia Geral reunir-se-á ainda:

a) Quando o Conselho de Administração ou o Admi
nistrador-Único, o Conselho Fiscal ou o Fiscal- 

' -Único o julguem conveniente;

pela primeira vez, a celebração de tal contrato t '
____ r\ —• — ________ ’ ansa<

. _ nor um número ímpar de membros « I Ttànco) accionistas ou não, eleitos em J

P „te realizado. ’ M

n A Assembleia Geral escolherá, de enlre Os 
d nte do Conselho de Administração. % 1 Preo ao Presidente, que terá voto de qualidade> 

vocar e dirigir as reuniões do Conselho de Admin- * ' 
a Os administradores podem fazer-se represew? 

ltr0 administrador, mediante carta simples diri * 
Pr sidente do Conselho de Administração, entre^ * P \ mm pelo menos, 5 (cinco) dias de anteced^ 
SOC1: Qualquer administrador que tenha interesse * 

elebração de um contrato, transaeção ou acordo , c - - ' * —

. rnnselho de Administração na qual seja apre^ n,ã0 d° eira vez a celebração de tal contrato, transa^ 
Pe’a Pn? O administrador em questão não poderá 
de frios do quórum necessário ou votar na delibera^ 
para eteit a esse interesSe.
°U íÍS de cada reunião Será lavrada acta, quedep» 

. de aprovada terá de ser assinada pelos participantes.
b) Quando os acC'°n'S^ ^ 

acções correspondente Presidente
do capital social, 0 reque’ ’ assinatura

nião.

ARTIGO 16.° V. 
(Funcionamento)

de „„ «ejem preeenles o»
funcionar e deli Q rtetentores de, pelo menos, 51 %

Otn, ta. 

ÍXp«iv« acções correspondam, s.Ko disposição legal 

imperativa em sentido diverso.

SECÇÃO III 
Conselho de Administração i

ARTIGO 17.’ 
(Administrador-Único e Conselho de Administração) 

. A administração da sociedade e a sua representação,
<■ activa ou passivamente, incumbe a um

ARTIGO 18.°
(Remuneração)

Os membros do órgão de administração serão remunera- 
dos ou não, conforme for deliberado em Assembleia Geral, 
sem prejuízo de poderem ter despesas de representação 

.pagas pela sociedade, se assim a Assembleia Geral o delibe
rar, e ficam dispensados da prestação de caução, salvoseo 
contrário for deliberado pela Assembleia Geral.

ARTIGO 19.°
(Poderes do órgão de administração).

1. O órgão de administração fica investido de todos os 
poderes necessários para o efeito de assegurar a gestão da 
sociedade, podendo, designadamente, e para além dos pode

res que a lei expressamente lhe confere:
a) Gerir todos os negócios sociais e efectivar todas as

operações.relativas ao objecto social;
b) Adquirir, alienar e onerar, por qualquer prazo,

quaisquer direitos e bens, móveis ou imóveis, 
sempre que entenda conveniente parã a soeis 

dade;
c) Praticar todos os actos e contratos necessário5

gestão da sociedade, nomeadamente, emissã 
letras, livranças, cheques e extractos de fací 

Abrir ou encerrar, bem como, trespassar ou f 

de trespasse quaisquer estabelecimentos o

■ te's dos mesmos;
e) Tomar e dar de arrendamento quaisquer bei 

veis ou partes dos mesmos;
J) Abrir, movimentar e encerrar contas
ê) Contrair empréstimos ou obrÍg!fÕLSn 00 (*" 

ras equivalentes até Kz: 100.000.00^ 

milhões de kwanzas); s
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atar ou despedir trabalhadores, ou colabora- i ' 

da sociedade;
irir ou alienar participações sociais noutras 

í> piedades com o mesmo objecto ou não e parti- •
S. r em agrupamentos de empresas, consórcios 

ou sociedades reguladas por leis especiais;
a licar os fundos disponíveis da sociedade de 

acordo com os interesses desta; . •
Financiar e prestar garantias a sociedades, em cujo 
'capitai tenha, de algum modo, participação; 

Representar a sociedade, em juízo e fora e deíe, 
activa e passivamente, podendo propor e seguir 
pleitos, desistir, transigir e confessar em quais
quer acções judiciais e, bem assim, celebrar 
convenções de arbitragem, assinar termos de 
responsabilidade, devendo substabelecer em 
advogado ou pessoa habilitada sempre que tenha 
de recorrer ajuízo;

Nomear mandatários óu procuradores para a prá
tica de determinados actos ou categorias de 
actos.

2 Dentro dos limites da lei, o Conselho de Administração 
pode, por simples acta, delegar num ou alguns administra
dores a prática de actos de gestão çorrente da sociedade, 
devendo a deliberação fixar os limites da delegação.

ARTIGO 20.°
(Reuniões do Conselho dc Administração) ’

OConselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, 
no primeiro dia útil de cada mês e, extraordinariamente, sem
pre que for convocado com 10 (dez) dias de antecedência, 
permitindo-se a representação, nos termos do disposto no n.° 4 
do antecedente artigo 16.°, bem como, o voto por correspon
dência.

SECÇÃO IV 
Conselho Fiscal

ARTIGO 22." 
(Fiscal-Único) 

d- . D ^Sca’’za^° da sociedade será exercida por um 
.Fiscal-Umco, que será uma

sociedade de contakifistas ou ter a qualidade de perito 
n a i ista ou equivalente, ou um Conselho Fiscal, com

posto por 3 (três) membros efectivos e 2 (dois) suplentes.
■ O Fiscal-Único terá sempre um suplente, que deverá 

ser, igualmente, uma sociedade de contabilistas ou ter a qua
lidade de perito contabilista ou equivalente.

ARTIGO 23.° 
(Remuneração)

A remuneração do Fiscal-Único será estabelecida em 
Assembleia Geral.

‘ ARTIGO 24.° 
(Atribuições e poderes)

O órgão de fiscalização tem as atribuições e os pode
res previstos na lei, em particular, nos artigos 441.° e 442.° 
da Lei das Sociedades Comerciais, competindo-lhe, ainda, 
assistir a todas as reuniões do Conselho de Administração e 
emitir parecer quanto à alienação e oneração de bens imó
veis, bem como, quanto à prestação de cauções e garantias 
pessoais ou reais pela sociedade.

CAPÍTULO IV
Exercício Social e Lucros

ARTIGO 25.°
(Ano social)

O ano social da sociedade coincide com o ano civil, devendo, 
pelo menos, ser elaborado um balando anual e apurados os 
resultados com referência a 31 (trinta e um) de Dezembro.

ARTIGO 26.°
(Lucros)

ARTIGO 21.°
(Forma dc obrigar)

1- A sociedade obriga-se, em todos os seus actos e con
tatos, pela assinatura do:

a) Administrador-Único, em caso de administração 

singular;
y Dois administradores, em caso de administração 

plural;
c) Qualquer administrador em quem tenham sido 

delegados poderes, nos limites da respectiva 
delegação;; .

Dm ou mais mandatários, com poderes para o 

efeito, nos termos do respectivo instrumento de 

mandato;
Assinaturas de qualquer um dos administradores 

ern relação aos actos de mero expediente que 
não impliquem a assunção de encargos financei- 

2 aSo r°S ou a a^enação de bens imóveis.
^terrn Cle^e const’tu’r mandatários para a prática 

lnad°s actos ou categorias de actos.

Os lucros líquidos de cada exercício, depois de aplicados 
para a constituição ou reforço da reserva legal, terão a apli
cação que for deliberada pela Assembleia Geral.

ARTIGO 27.°
(Autorização de distribuição de adiantamentos)

Será autorizada a distribuição de adiantamentos aos 
accionistas sobre lucros no decurso do exercício, até ao 
máximo permitido por lei.

ARTIGO 28.°
(Preceitos dispositivos)

Os. preceitos dispositivos da Lei das Sociedades 
Comerciais poderão ser derrogados por deliberação da 

Assembleia Geral.

CAPÍTULO V
Dissolução e Liquidação

ARTIGO 29.° 
(Dissolução e liquidação)

1. A sociedade só se dissolverá nos casos previstos na 
lei ou mediante uma deliberação da Assembleia Geral, apro
vada por uma maioria representativa de 3/5 do capital social.
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.2. A liquidação do património, em. ia|mente> através 
solução da sociedade, será feita exraj membros do 
de uma comissão liquidatária constitui g deliberar 
órgão de administração, se a Assemble.a Geral nao 

de outro modo.

CAPÍTULO VI 
Disposições Comuns

ARTIGO 30.” 
(Mandatos dos órgãos sociais)

1. Os membros dos órgãos sociais são eleitos por manda 

tos de quatro anos, sendo sempre permitida a reeleição, por
■ uma ou mais vezes, dentro dos limites e em obediência as 

condições impostas por lei.
2. Os membros dos órgãos sociais consideram-se empos

sados logo que eleitos, sem dependência de quaisquer outras 
formalidades. Findo o período pelo qual foram designados, 
os membros dos órgãos sociais mantém-se em funções até à 

sua efectiva substituição.
3. A Assembleia Geral poderá deliberar que, para além das 

remunerações certas estipuladas, seja atribuída aos adminis
tradores, também a título de remuneração, uma percentagem 
dos lucros do exercício não superior a 5% (cinco por cento), 
sendo o respectivo montante distribuído entre eles na propor
ção que a mesma Assembleia Geral determinar.

ARTIGO 31° 
(Actas)

1. Das reuniões dos órgãos sociais serão sempre lavra
das actas, devidamente assinadas pelo Presidente da Mesa e 
Secretário da Mesa. •

CAPÍTULO VII ' 
Disposições Finais

ARTIGO 32.°
(Autorizações antes do registo definitivo)

1. O Administrador-Único ou o Conselho de 
Administração fica, desde já, expressamente, autorizado a, 
antes do registo definitivo da sociedade, levantar ou movi
mentar os montantes depositados, a título de capital’social 
ou a qualquer outro título, em conta aberta no nome da 
sociedade, para fazer face às despésas com a constituição, 
registo e aquisição e equipamento pu outros bens necessá
rios ou convenientes à prossecução do objecto da sociedade

2. O Administrador-Único ou o Conselho de 
Administração fica, igualmente, autorizado a celebrar, antes 
do registo definitivo da sociedade, os contratos de arrenda
mento ou subarrendamento, ou oiitros de natureza similar de 
fornecimento de electricidade, gás, comunicações e outros 
necessários ao início de actividade da sociedade e, bem 
assim, de fornecimento de bens e de prestação de serviços 
os contratos de trabalho e os contratos de suprimentos que se 
revelem convenientes aos indicados fins.

Diário

. autorizações a que, se referem os n(l I 3' .ideram-se prestadas nos termos e par^ M 
ri°tes C0" a a|ínea d) do n.° 1 e no n.» 3, ambos do 
dispostona ' edadesComerctais. 

da Lei das» artíGO 33.»

(Despesas dc constituição)

«tas de constituição serão suportadas pehAs despesa* t • 
dade-

ARTIGO 34.° I
(Litígios) |

1 Qualquerlitígio.controvérsiaoureclamaçãoento I 
deste contrato e/ou à execução das operações/activJ 
orosseguidas nos seus termos, incluindo, sem a tal 
aualquer litígio relativo à existência, concepção,^ 
interpretação, eficácia ou violaçao dos presentes estatulo's

á exclusiva e definitivamente, decidido através de 
dações directas e com o recursoà arbitragem.

2 Qualquer um dos acciomstas poderá dar inicio 
procedimentos de mediação, mediante notificação escriba» 
outro accionista.

ARTIGO 35.°
(Omissão)

■ Em tudo o que estiver omisso, aplicar-se-ão as dispa- 

Çõesda Lei das Sociedades Comerciais e dema.s leg.slaçao 
aplicável.

(15-6838-L02)

OrganizaçõeSOtchaIo,Limitada 

origfnal e fo,C°T-T f°'ha’ que está confo«» 
noi n ra 6 ra - de f°'ha 64 a 64 verso *>

Cart' • SantUraS d,versas deste Cartório I-B 2014. 
Namíhp n°- otar’a* da Loja dos Registos e Notariado do 
N^nibe, aos 26 de Março de 2015. — A ajudante principal, 

Limitada>>tU"^a0 Soc’edade «Organizações Otchaio, 

Nota ri S| j ^ar^° de 2015, nesta cidade e no Cartório
Nísia N i,3 ^<4a 408 Registos do Namibé, a cargo daDr.’ 
referid V"1- Chlpita Tavares Manuel, Notária-Adjuntado 
Aiud Dartono’ Perante mim Maria Teresinha da Silva, 

ante Principal, compareceram como outorgantes: 
Tchir/r^L ‘,Oa° ,saac> solteiro, natural do Saoit» 
Bilhet C °'oanSa> Província do Huambo, titular d° 
Aro,» 6 ! 'dentidâde n.° 00154I026H0031, emitido P* 

JanW6 *dentificação Central de Luanda, aos 01 
Namih 20 *5, residente habitualmente na Pro^i0 

^amibe, casa s/n.°;ral Pernánda Antónia Baptista, solteira, na

Idemffi, ”48’243™A044, emitido pelo Ar*"' 

Popular abltualmenle na Província do Natm* 

opular, casa s/n.°
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• identidade dos outorgantes pela exibição dos 

í ÍÍentós- ■ ■.

XLlesoidlto:
W | presente escritura, constituem entre si, uma 
^contei- .

nada «Organizações Otchalo, Limitada», com 
nicípi° do Namibe, Província do Namibe, com 

;ede n° MUcia, Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), inte- 
>Pilal balizado em dinheiro, dividido e representado 

!3all"ente uotas iguais no valor nominal de Kz: 50.000,00 
jor duaS q mil kwanzas), cada urna; Pertancentes aos sócio 
(‘■M“entíl e Fernanda Antónia Baptista, correspondente a 

^capital, a cada um destes, perfazendo integralmente 
ido capita'soc,al-

a sociedade tem por objecto social o previsto no
3 °do seu estatuto e reger-se-á pelos artigos constantes 

’tl,S m0 que é um documento' complementar, elaborado 
"lermos do n.° 2, do artigo-55.0 da Lei da Simplificação 

Modernização dos Registos Predial, Comercial e Serviço 
\'oiarial, que fica a fazer parte integrante desta escritura, 
cujo conteúdo, eles outorgantes, declaram ter pleno conhe
cimento pelo que fica dispensada a sua leitura.

Assim o outorgaram.
Arquivo.

a) Documento complementar a que atrás se faz alu
são;

b) Certificado de admissibilidade, emitido pelo
Ficheiro Central de Denominações Sociais, em 

t Luanda, aos 19 de Fevereiro de‘2015.
Esla escritura foi lida aos outorgantes e aos mesmos 

explicado o seu conteúdo, bem como a advertência da obri
gatoriedade do Registo deste acto, no prazo de 90 dias.

de 10tC'ar’a e tur*smo, serviços de saúde, depósito 
XsZÍTse8 6 fannáCÍaS’ Sa,ã0 de be,eza e estética’ 

esente esuniuia, wt^uiucm ciure si, uma fiscali ~ serv,Ç°s» construção civil e obras públicas,
•rcial por quotas de responsabilidade limi- rja obras públicas, agricultura, agro-pecuá-

p scas e comercialização de pescado, exploração e 
rcia ização de mineiros, transportes colectivos e rodo- 

anos, rent-a~car, panificação e pastelaria, comércio de 
aturas e acessórios, oficina geral e recauchutagem, cyber 

ca é, consultoria, educação e ensino geral, ensino supe
rior, transitário, imobiliária, eventos culturais e desportivos, 
contabilidade e auditoria, representações, importação e 
exportação, podendo dedicar-se ainda a qualquer outro ramo 
de actividade comercial admitido por lei, desde que assim o 
delibere em Assembleia Geral.

ARTIGO 5.°
O capítal social é da quantia de Kz: .100.000,00 (cem 

mil kwanzas), integralmente realizado em dinheiro dividido 
e representado em duas quotas iguais no valor nominal de 
.Kz: 50.000,00 (cinquenta mil kwanzas), cada um perten
centes aos sócios Femanda Antónia Baptista e João Isaac, 
equivalente a 50% cada que totalizam 100% do capital ini
cial. , .

ESTATUTO DA SOCIEDADE
ORGANIZAÇÕES OTCHALO, LIMITADA

ARTIGO 1.®
A sociedade adopta a denominação de «Organizações 

Otchalo, Limitada», que será regida pelo presente estatuto 
^niais preceitos da legislação vigente na República de 

Angola. ,

ARTIGO 2.°
contaSUa ^Uraçao é por tempo .indeterminado e o seu início 

se a partir da data do presente estatuto.

A . ARTIGO 3.° •
Podend°Cle^a^e tem a sua sec^e no Município do ^am*be’ 
filjais ° estabelecer por resolução dá Assembleia Geral, 
represeSUCUrSa^S’ de^eêaÇões ou qualquer outra forma de 
An&Ai?íaÇa° ern qualquer parte do território nacional de 

ê°laou no estrangeiro.

0 seu • artigó 4.°
bustívPioU °^ecto social é o exercício comércio de com- -------- nn:nvP

e '«brificantes, comércio geral a grosso e retalho, registadas dirigidas aos socrns com antecedenc.a quinze

ARTIGO 6.°

1. O capital social só poderá ser alterado por deliberação 
dos sócios.

2. A cessão de quotas entre os sócios é livre mas quando 
feita a estranhos fica dependente do consentimento da socie
dade à qual é sempre reservado o direito de preferência na 
respectiva aquisição.

3. Não serão exigíveis prestações suplementares de capi- . 
tal, mas os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos 
de que ela necessitar mediante o juro e nas condições que 
estipularem.

ARTIGO 7.°

1. A administração e gerência em todos os seus actos e 
contratos em juízo e fora dele, activa e passivamente será 
exercida pelos sócios que desde já ficam nomeados geren
tes, com dispensa de câução, ou pessoa por eles indicada, 
devendo para o efeito conferirem o documento de mandato.

2. Para obrigar validamente a sociedade em todas ques
tões bastará a assinatura de um dos sócios nas questões de 
mero expediente e duas assinaturas nas questões económi
cas salvo outra condição que for estipulada em assembleia 

de sócios.
ARTIGO 8.°

Fica vedado aos sócios-gerentes óu pessoa com tais 
poderes, obrigar a sociedade em actos e contratos estranhos 
aos negócios sociais da empresa tais como letras de favor, 

abonações, fianças ou qualquer outro documento.

ARTIGO 9.°

As Assembleias Gerais quando a lei não prescrever 
outras formalidades, serão convocadas por meio de cartas
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dias. Se qualquer dos sócios estiverausente da se e socia 
convocação deverá ser dilatada para permitir a compare 

do sócio ausente.
artigo io.°

Os lucros líquidos apurados depois de deduzidas a per 
centagem legal para o fundo de reserva quando devida e de 
quaisquer outras percentagens para fundos ou destinos espe
ciais criados, serão divididos pelos sócios na proporção das 

suas quotas, bem como as perdas se as houver.

• ARTIGO11.0
Os anos sociais são os civis e em cada ano far-se-á um 

balanço que deverá estar encerrado até 31 de Dezembro do 
ano a que disser respeito, devendo estar aprovado até fins de 

‘ Abril imediato.
A sociedade não se dissolverá por morte ou interdição de 

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

ARTIGO 12.°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos 
demais casos legais todos os sócios serão liquidatários e a 
liquidação e partilha procederão romo então acordarem. Na 
falta de acordo e se um dos sócios o pretender, será o activo 
social licitado em globo com obrigação do pagamento do 
passivo adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer em 
igualdade de direitos.

ARTIGO 13.° ’

_ No omisso regularão as deliberações sociais as disposi
ções da Lei n.° 1/04, Lei das Sociedades Comerciais e as 
deliberações tomadas em forna legal e demais legislação 
aplicável.

ARTIGO I4.°
Todas as questões emergentes e atinentes deste contrato,. 

quer entre os sócios, seus herdeiros ou representantes, quer 
entre eles e a própria sociedade, serão submetidos ao Foro 
do Juízo da Comarca do Namibe com expressa renúncia a 
qualquer outro. ' (15-8405 L01)

Saihemba & Filhos, Ljmitada

José Rodrigues, Notário do Cartório Notarial da Comarca 
do Moxico, a meu cargo.

Certifico que, neste Cartório e no livro de notas para 
escrituras diversas n.° 51, de folhas 8, verso, a 10, se encon
tra exarada a escritura do seguinte teor:

Constituição de sociedade por quotas de responsabili
dade limitada sob a denominação de «Saihemba & Filhos, 
Limitada», com sede no Luena-Moxico.

No dia 5 de Outubro de 2011, nesta Cidade do Luena e 
no Cartório Notarial da Comarca do Moxico, perante mim, 
José Rodrigues Vieira, Notário da mesma Comarca, compa
receram como outorgantes:

Primeiro: — Fernando RodrigUes „ 
com Terezinha Segunda Saihemba, no a'he^ £ 
nhão de bens adquiridos, natural de Kako?^ ?? 
mesmo nome, Província da Lunda-Sul tih i°’ 
Identidade n.° 3495327LS030, emitido em 
de Dezembro de 2008, residente nesta Cidad ? 
Bairro Tchifuchi, que outorga por si em nome tu%
tação de seus filhos menores nomeadamente6 
Rodrigues Saihemba, de 15 anos de idade. nat^ eSus % 
Moxico e Carla Izilda Rodrigues Saihemba, de'^1^ 
idade, natural de Luena- Moxico e ambos c 6 17 
ventes;. S^° C°H

Segundo: — Irene Florência Rodrigues Saih 
teira, maior,, natural de Luena, Município e Pro?U 
Moxico, titular do Bilhete de identidade n.° 4868762? 
emitido em Luanda, aos 13 de Setembro de 2010 • 
nesta Cidade do Luena, no Bairro Tchifuchi; ’

Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos já men • 
nados documentos.

Disseram os outorgantes:
Qué, pela presente escritura, constituem entre si 

e seus representados filhos menores, uma sociedade 
comercial por quotas de responsabilidade limitada, 
denominada «Saihembà & Filhos, Limitada», tem a sua 
sede social na Cidade do Luena-Moxico, com o capital 
social de Kz: 1.20.000,00 (cento e vinte mil kwanzas), 
dividido e representado por quatro quotas iguais e do 
valor nominal de Kz: 30.000,00 (trinta mil kwanzas), 
sendo uma de cada um.dos sócios.

Que a sociedade tem como objecto social o exercí
cio da agro-pecuária, apicultura, piscicultura, silvicultura, 
comércio, geral, por grosso e a retalho, hotelaria e turismo, 
indústria pesada e ligeira, construção civil e fiscalização de 
obras públicas, transporte de passageiros e mercadorias de 
longo e médio curso, transportes aéreos, marítimos, perfii 
maria, prestação de serviços, representações comerciais 
industriais, desporto e recreação, venda e compra de equ 
pamento desportivo, vídeo clube, jardinagem, c0^1 ’ 
creches, escola, pesca artesanal, compra e venda de via 
novas e usadas e seus acessórios, consultoria de pr0J^^ 
educação, ensino e saúde, compra e venda de con^ 
veis e lubrificantes inclusive gás butano, exploração 
tipo de jazigos minerais, água mineral, ouro, 13 

outras pedras semi-preciosas', exploração de inertes^ 
ração florestal, importação e exportação e reger ^^orado 
artigos constantes, do documento complementar e^caç§0 
nos termos do n.° 2 do artigo 55.° da Lei de SimP ^.ç0 
e Modernização dos Registos Predial, Comercia ^^caa 
Notarial, 1/97, de 17 de Janeiro do mesmo ano, q tes 
fazer parte integrante desta escritura e que seii
declaram de o terem lido, tendo pleno conhecime 

conteúdo, pelo que, é dispensada a sua leitura.
Assim o disseram e outorgaram. cumení°S
Arquivo para instrução do acto os seguintes
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ciiinento complementar a que atrás se fez alu- 

drubricado e assinado pelos outorgantes e por
X do Notário;

rtidão de admissibilidade, passado pelo Ficheiro 
Central de Denominações Sociais em Luanda, 

3 de Outubro do ano em curso.'
• outorgantes que o registo deste acto deve ser 

Advertl de 90 dias, a contar desta data.
Ho no pru^u

|S,'ierl escritu^ foi Iida aos outorgantes e aos mesmos 
'licação do seu conteúdo e efeitos tudo em voz alta. .

^^Mdos- Fernando Rodrigues Saihemba e Irene 
A)cia Rodrigues Saihemba. — O Notário,José Rodrigues

'^nta registada sob o n.° 9. — (Rubricado), Rodrigues. 

Caderneta n.° 347. — (rubricado) Rodrigues., 
É certidão que fiz extrair e vai conforme o original. 
Cartório Notarial da Comarca do Moxico, no Luena, 

jjs 6 de Outubro de 2011. — O Notário, José Rodrigues

fieira. ■

ESTATUTO DA SOCIEDADE 
SAIHEMBA & FILHOS, LIMITADA

ARTIGO l.°

A sociedade adopta a denominação de «Saihemba
& Filhos, Limitada», tem a sua sede social na Cidade do 
Luena-Moxico, podendo abrir filiais, sucursais, agências ou 
outra forma de representação onde e quando as circunstân
cias o permitirem.

ARTIGO 2.°

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

ARTIGO 3.°
0 seu objecto social é o exercício da agro-pecuária, api- 

cullura, piscicultura, silvicultura, comércio geral por grosso' 

ea retalho, hotelaria e turismo, indústria pesada e ligeira, 
cnstrução civil e fiscalização de obras públicas, transporte 
passageiros e mercadorias de longo e médio curso, trans- 
^es aéreos, marítimos, perfumaria, prestação de serviços, 

comerciais e industriais, desporto e recrea- 
clubeVe^a 6 COmPra de eclu’Parnento desportivo, vídeo 
cPnip Jar^na^em’ c°légi°s> creches, escola, pesca artesanal, 

e venda de viaturas novas e usadas e seus acessórios, 
l°nsultorÍA d • 
yetl(la ae P-jectos, educação, ensino e saúde, compra e 
explor e^Corn^ust,ve>s e lubrificantes inclusive gás butano, 
°Ur° di^° tOd° ° de J32^08 minerais, água mineral,

de in^ rnantes e outras pedras semi-preciosas, exploração 
,Rertes ~ ~ •

Podendo > P ora9ao florestal, importação e exportação, 
n ° entant0 dedicar-se ao exercício de outros ramos, 

SeJa permitido por lei. ’

o ARTIGO 4.° .
Kz- S°C’a^ ’nteêralmente realizado em dinheiro em 
renr ’ (cento e vinte mil kwanzas), constituído e 
Ky ?Uatro Auotas iguais e do valor nominal de

♦ ,00 (trinta mil kwanzas), sendo uma de cada um
dos socios.'

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

mas os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de 
que ela carecer, mediante os juros e condições de reembolso 
que estipularem.

ARTIGO‘6.°
Fica autorizada a cessão de quotas entre os sócios, màs 

quando feita a terceiros, para além da sociedade gozar do 
direito de preferência, depende sempre do seu consenti
mento. Não usando a sociedade do seu direito de preferência, 
este competirá aos sócios e, querendo-a mais do que um, a 
quota será dividida.

ARTIGO 7?

1. A gerência e a administração da sociedade, em todos 
os seus actos e contratos, activa e passivamente, em juízo 
e fora dele, será exercida, pelo sócio Femando Rodrigues 
Saihemba, que desde já fica nomeado gerente, com dispensa 
de caução, sendo sempre necessário uma assinatura para 
obrigar em validamente a sociedade.

2. O sócio-gerente poderá delegar no outro sócio ou em 
pessoa estranha a sociedade, "todos ou parte dos seus pode
res, conferindo-lhe para o efeito o respectivo mandato em 
nome da sociedade.

3. Fica expressamente vedado ao sócio-gerente obrigar . 
a sociedade em actos e contratos estranhos aos negócios 
sociais, tais como letras de favor, fianças, abonações ou 
documentos semelhantes.

ARTIGO 8.°

As Assembleias Gerais serão convocadas, quando a lei 
não prescreva outras formalidades, por meio de cartas regis
tadas, dirigidas aos sócios e expedidas pela via mais rápida, 
com pelo menos quinze dias de antecedência. Se qualquer 
dos sócios estiver ausente da sede social, a convocação 
deverá ser feita com dilatação suficiente para ele poder com

parecer.
ARTIGO 9.°

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per
centagem de 10%, para o fundo de reserva legal, quando 
devido e quaisquer outras percentagens para fundos espe
ciais, serão divididos pelos sócios na proporção das suas 
quotas e em igual proporção serão suportadas às perdas se 

as houver.
ARTIGO 10.°

Os anos sociais serão os civis e em cada ano social far- 
-se-á um balanço que deverá estar encerrado e datado até 
31 de Dezembro do ano a que disser respeito, devendo estar 
aprovado e assinado até fins de Março do exercício imediato.
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artigo ".’ interdição de Viana, Bairro Zango 1, Rua Direita MUni '
A sociedade não se d.ssolvera por capaz 0 podendo transfer._|a d SuPemle% *

qualquer dos sócios, continuandocom b |oca| eniente , M
e os herdeiros ou representantes do socio talecioo ou i ' ’ bem com,,
.. K o tnHos renresente enquanto a sucursais, agencias ou outras formas d» abrirdito, devendo nomear um que a todos represente, v 4 “"as de re nr fife;

.... ’ tro e fora do Pais.. p esehtaM
quota estiver indivisa.

ARTIGO 12.°
Dissolvida a sociedade por acordo dos - sócios e nos 

demais casos legais, todos serão liquidatários e a liquida 
çao e partilha procederão como para ela acordarem. Na falta 
de acordo e se algum dos sócios o pretender, será o activo 
social licitado em globo com a obrigação de pagamento do 
passivo é adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer em 

igualdade de condições.
ARTIGO 13.°’

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

ARTIGO 14.°

No omisso regularão as deliberações sociais tomadas em 
forma legal e demais legislação que lhe seja aplicável.

(15-8419-LOI) exportação, saneamento básico, fabricação e vendadegd»

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

com sede social na Província d? i
• - --

• ARTIGO 2.°

- A sua duração é por tempo indeterminad0;C '
início da sua actividade, para todos os efeitos legai 
da data da celebração da escritura. ,

ARTIGO 3.°'
A sociedade tem como objecto social a prestaç. 

serviços, comércio geral, a grosso e a retalho, 
ria. caixilharia de alumínios, av.cultura, agro-p^ 
indústria, pesca, hotelaria e turismo, informática,^ 
municações, publicidade, construção civil e obras púb^ 
consultoria, exploração mineira e florestal, comerciai^ 
de telefones e seus acessórios, transporte de mercadoria, 
de passageiro, transporte marítimo, camionagem, aWe 
desoachante e transitários, cabotagem, rent-a-car, compra, 
venda de viaturas, novas ou usadas e seus acessórios, roali- 
zações de actividades culturais e desportivas, unportaçíoe

. . ARTIGO 4.°
0 capital social é de Kz- j nn nnn nn / integralmente realizado em . °°’00 (cem m,‘ 

sentado nor i d dlt1,le'ro, dividido e repre- 
nominal de Kz- 70 000 w’^0 ' (uma) quo,a no vata 

cente ao qá • w ' (setenfa mil kwanzas), perten- 
de Kz- 70 nno J°rge’ e °Utra quota n0 valorn°n'ÍMl 
Geomi n ’ (tnnta mil kwanzas) pertencente àsócií 

Georgma Ngueve do Nascimento, respectivamente.

senti Sã° d6 qU°taS a estranhos fica dependente do con 
de pr f n^° d.a soc,edade, à qual é sempre reservado o direiti 
niiic r rencia> deferido aos sócios se a sociedade dele nã< 

9UJser fazer uso.

VICENTE JORGE & FILHOS — Prestação
de Serviços, Limitada

Certifico que, por. escritura de 20 de Maio de 2015, 
lavrada com início a folhas 70, 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:

Primeiro: — Vicente Jorge, solteiro, maior, natural 
de Buenga-Sul, Província do Uíge, residente em Luanda, 
Município de Viana, Bairro 4 de Abril, Rua dos Fieis, casa s/n,°;

Segundo: — Georgina Ngueve do Nascimento, solteira, 
maior, natural da Ingombota, Província de Luanda, residente 
em Luanda, Município de Viana, Bairro 4 de Abril, casa s/ n.°;

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

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

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

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
VICENTE JORGE & FILHOS — PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS, LIMITADA

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

JORGE & FILHOS — Prestação de Serviços, Limitada», 
í

seus A êCrenCIa e rePresentação da sociedade, em todos o 

v US actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e pass
’ ,ncurnbe ao sócio Vicente Jorge, que fica desdej 

assi h ° ^erente’ corn dispensa de caução, bastando uw

2 q a £erente para obrigar validamente a socieda^f 

gerente poderá delegar num dos sócios ou mesnl 
&erpPeSS°a eStranha a sociedade parte dos seus poderes/ 

nc’a>.conferindo para o efeito, o respectivo mandato- 
e cont ÍCa Vedado ao gerente obrigar a sociedade em aCÍ0 

como r eStranh°S aos ^gócios sociais da sociedade, 

lhames favor, fiança, abonações ou actos s
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I ARTIGO 7° '

/ « Assen'bleias Gera,s serão convocadas no, - ■I A ^istadas, dirigidas aos sócios com n S'mples 
íta)d^s de antecedência, isto quando a leF ns"16'108 
^firn,alidades especiais de comunicação « Pres' 
^Sócios estiver ausenle da sede social, a co^'^ 

perfeita com tempo suficiente para que d*er- COm'

ARTIGO 8.»

Os lucros líquidos apurados, depois de deduza para fundos ou destinos especiais criad7 Per~ 
lssemWeia Geral, serão divididos pelos sócios n em 
-d» suas quotas, e em igual proporção serão Pr°P0r' 
Jerdas se as houver. v serao suportadas

ARTIGO 9.°

. imcno' António da Conceição Neto, solteiro,.
r, natural do Sambizanga, Província de Luanda, resi- 

re em Luanda, no Distrito Urbano da Maianga, Bairro
i. Américo Boavida, Rua Manuel Vasconcelos, n.os 18-18.a;

Segundo: — Jandira Rosalina Candongo, solteira, 
maior, natural de Cacuaco, Província de Luanda, residente 
em Luanda, no Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi, Projecto • 
Nova Vida, Casa n.° 77;

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

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

Lúanda, aos 22 de. Maio de 2015. — O ajudante, ilegível.

Asociedáde não se dissolverá por morte ou impediment qualquer dos sócios, continuando a sua existência com ° 
«hw™ e herdeiros ou representantes do sócio falecido ° 
áierdito, devendo estes nomear um que a todos represent°U 

enquanto a quota se mantiver indivisa.

. ■ ARTIGO io.°

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 
eadjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em igual
dade de condições.

ARTIGO 11.°

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

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

quer entre os sócios, seus herdeiros ou representantes, quer 
entre eles e a própria sociedade, fica estipulado o Foro da 
Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qualquer outro.

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

a,°sem 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar 
a3lde Março imediato.

ARTIGO 14° • • as dispo-• No omisso regularão as deliberações soei , 
! àfc da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, que 

Sociedades Comerciais, e demais legislação ap

Indigest, Limitada
’ . u o? de Maio de 2015,Ceniftco que, por escritura de Z escri
ba com início a folhas 66, do livro e n Único 

\Uras diversas n.° 406, do Cartório Notarial do da

a Empresa, a cargo do Notário, Lúcio

Licenciado em Direito, foi constituída e

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
• INDIGEST, LIMITADA

ARTIGO 1’
A Sociedade adopta a denominação social de «Indigest, 

Limitada», com sede social na Província de Luanda, Rua 
Eduardo Mondlane, Casa n.° 6, 1.° A, Porta n.° 3, Bairro e 
Distrito Urbano da Maianga, Município de Luanda, podendo 
transferi-la livremente para qualquer outro local do territó- 
rio nacional, bem como abrir filiais, sucursais, agências ou 
outras formas de representação dentro e fora do País. .

ARTIGO 2.°

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

ARTIGO 3.°

A sociedade tem como objecto social a prestação de ser
viços, consultoria, formação profissional, comércio geral, a 
grosso e a retalho, serralharia, caixilharia de alumínios, avi
cultura, agro-pecuária, indústria, pesca, hotelaria e turismo, 
informática, telecomunicações, publicidade, construção 
civil e obras públicas, consultoria, exploração mineira e 
florestal, comercialização de telefones e seus acessórios, 
transporte marítimo, camionagem, agente despachante e 
transitários, cabotagem, rent-a-cary 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- 
grafja, 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-
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artigo io.° 

“"Si*â,“™ 
tiquidaçao f deies 0 pretender; serà JWI 
de acordo, e_se ----------- ....., . , pagamew«^. I
L^.**’*'***?3

Amoo„, ‘ \ 

■_dade reserva-se o direito de amortizara^ \ 
sócio, quando sobre ela recaia arresto, pen< \

. Has as questões emergentes do presentePara toúa\. fos. seus herdeiros ou representantes,^ 
quer entre os s , ’ sociedade, fica estipulado o Foro’ 
entre eles e a com expressa renúncia a qualquer^
Comarca de uan , artiq013? .

cerãõ OS civis e os balanços serà» o-- - ■
Inc Pm "

portivas, manutenção de espaços verdes, segurança de ens 
patrimoniais, colégio, creche, educação e cultura, escola e 
condução, ensino, importação e exportação, saneamento 
básico, fabricação e venda de gelo, cyber café, electricidade, 
podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo do comer- Jicitado em gJobo com obrigação d cio ou indústria em que os sócios acordem e seja permitido •• -----—n 0

• por lei.
ARTIGO 4.°

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), 
integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen- 
tado por (2) duas quotas, sendo 1 (uma) quota no valor 
nominal de Kz: 90.000,00 (noventa mil kwanzas), perten
cente ao sócio António da Conceição Neto e outra quota no 
valor nominal de Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas), perten
cente à sócia, Jandira Rosalina Candongo, respectivamente.

ART1GO5.0
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. dâdos em 31 de Dezembro de cada ano deve„'?W seri»

a 31 de Março imediato. ’ endo encerrar

ARTIGO I4.°

No omisso regularão as deliberações sociais 
S1ções da Lei n.» 1/04, de 13 de Fevereiro, queé’a L T 
Sociedades Comerciais, e demais legislação aplicável 

(15-8441-102)

ARTIGO 6.°

1. A gerência e administração da sociedade, em todos os 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e pas-, 
sivamente, incumbe ao sócio, António da Conceição Neto, 
que fica desde já nomeado gerente, com dispensa de cau
ção, bastando a sua assinatura, para obrigar validamente a 
sociedade.

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

3. Fica vedado ao gerente obrigar á 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 
í * • - •

Adiwendy, Limitada

Certifico que, por escritura de 2 de Junho de 2015, 
lavrada com início a folhas 41 do livro de notas para esca
ras iversas n. 26-B, do Çartório Notarial do Guiché Único 
a mpresa,.a cargo do Notário, Lúcio .Alberto Pires da 
osta, icenciado em direito, perante mim, Eduardo Sapalo, 
otano-Adjunto, Licenciado em Direito, foi constituída 

entre: -
. Primeiro:—Yolanda Teodora Diogo e Silva, casada com 
ires Bração da Cruz e Silva, sob regime de comunhão de 

a quiridos, natural da Ingombota, Província de Luanda,resi- 
dos sócios estiver ausente . , . . ‘ e^íe habitualmente no Município de Belas, Centrálidadedo

■ - - • USente da Sede so™'> a comunicação. K"amba> Edifício H25, 7.» andar, Apartamento 74;
, Segundo: Aires Bração da Cruz e Silva, casadoecon- i 

vivente'com a primeira outorgante, natural da Ingombota, 

Província de Luanda;Uma sociedade comercial por quotas que se regerá nos 

ermos constantes do documento em anexo.
Está conforme.
Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, 

uanda, aos 2 de Junho de 2015. — O ajudante, '

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

ARTIGO 8.°

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

ARTIGO 9.° .

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento 
de qualquer dos sócios, continuando a sua existência com o 
sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou 

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

enquanto a quota se mantiver indivisa.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
ADIWENDY, LIMITADA

ARTIGO l.° «Adí^11^
A sociedade adopta a denominação de &

Limitada», com sede social na Província
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Viana, Bairro do Zango 1, Rua n.° 8, Casa . sivamente L u .

Silva pa'’ r>m a°S s®c'os Yolanda Teodora Diogo e 
nomeadn "reS ra<?â° Cfuz e Silva, que ficam desde já 
eerent °S ®erentes’ bastando apenas a assinatura de um dos 
gerentes para obrigar validamente a sociedade.

íca vedado aos gerentes obrigar á sociedade em actos 
ratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais . 

filantes6^8 ^3V°r’ ^ari^a’ abonaçÕes ou actos seme-

>cip' odendo transferi-ta livremente para‘qualquer 
|634’ Mo território nacional, bem como abrir filiais, 

X . ências ou outras formas de representação den- 

^ Ldopa,s- ' ’
[(oC’ora •, ARTIGO 2.°

duração é por tempo indeterminado, contando-se o 
Asua Ua aCtiVidade, para todos os efeitos legais, a partir 

^iodadaSUce|ebração da presente escritura;

. • ARTIGO 3.°

sociedade tem como objecto social o comércio 
A Grosso e a retalho, consultoria, auditoria, fiscal iza- 

^^nta-car, prestação de serviços, hotelaria e turismo 

lares, indústria, agro-pecuária, pesca, informática, 
e Slfll^niòações, publicidade, construção civil e obras 
// s exploração mineira e florestal, comercialização 
telefones e seus acessórios, transporte marítimo, camio- 

naoeni agente despachante e transitários, cabotagem, 
Ji-a-car, compra e venda de viaturas, novas ou usadas e 
selis 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, centro médico, clínica, perfumaria, 
plastificação de documentos, venda de material de escri
tório e escolar, decorações, serigrafia, padaria, geladaria, 
pastelaria, boutique, representações, impressões, salão de 
cabeleireiro, agência de viagens, promoção e mediação 
imobiliária, relações públicas, representações comerciais e 
industriais, vénd^ de gás de cozinha, desporto e recreação, 
videoclube, discoteca, realizações de actividades culturais 
e desportivas, manutenção de espaços verdes, segurança 
de bens patrimoniais, colégio, creche, educação e cultura, 
escola de condução, ensino, saneamento básico, jardinagem, 
limpeza, desinfestação, fabricação e venda de gelo, cyber 
ca^> electricidade, importação e exportação, podendo ainda 
Adiçar-se a qualquer outro ramo do comércio ou indústria 

.^upos sócios acordem e seja permitido por lei.

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

integralmente realizado em dinheiro, dividido e 
tíe^Senta^° P°r (duas) quotas iguais no valor nominal 
lenceZ (esquenta mil kwanzas) cada uma, per-

Bra a°S sóc’os'Yolanda Teodora Diogo e Silva e Aires 
ç 0 da Cruz e Silva, respectivamente.

A . ~ ARTIGO 5.°
Sentim eSSã° quotas a estranhos fica dependente do con
de prefe^° d.a soc‘edade, à qual é sempre reservado o direito 
Quiser p renC*a’ deferido áos sócios sç a sociedade dele não 

íazer uso.

| A a ARTIGO 6.°
seus actls6 a,dministraÇão da sociedade, em todos os 

e contratos, em juízo e fora dele, activa e pas-

ARTIGO 7?
A Assembleia Geral será convocada por simples cartas 

registadas, dirigidas aos sócios com pelo menos 30 (trinta) 
dias de antecedência, isto quando a lei não prescreva forma
lidades especiais de comunicação. Se qualquer dos sócios 
estiver ausente da sede social, a comunicação deverá ser 
feita com tempo suficiente para que possa comparecer.

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

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

ARTIGO 9.°

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

ARTIGO 10.°

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

ARTIGO 11.,

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

ARTIGO 12.° .

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

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

dados em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar 

a 31 de Março imediato.

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

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

(15-8904-L03)
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D1ÁR.I0

OLOURSI — Sociedade de investimentos, Comércio 

e Serviços, Limitada tria pasteleira, panificação, assistê ■
Certifico que, por escritura de 26 de Maio de 2015, . Cla téc^j

lavrada com início a folhas 59, do livro de notas para escri- < 
luras diversas n.° 268-A, do Cartório Notarial do Guiché jmoblljárja> venda de jubnfi —e™n, lnte
Único da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires' ven(ja de mediCamentos, matéria]68' °le°S e 
da Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre. pitalares, produtos químicos e f lrilr®'c°> gastáv

Primeiro: — Orlando Cândido Simão Lourenço, solteiro, —de«infP<!t!1^3„ ann®cêuticos> el

maior, natural de Luanda, onde reside habitualmente, no 
Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi, Bairro Neves Bendinha,

Rua I, casa s/n.b, Zona 12;
Segundo: — Cândido Nzage Lourenço, solteiro, maior, 

natural de Luanda, onde reside habitualmente, no Distrito 
Urbano do Kilamba Kiaxi, Bairro Neves Bendinha, Rua 1, 

casa s/n.°, Zona 12;

cios, novos e usados, peças e equipaiTlento 
. venda de cosméticos, serviços de decoraX^% 

, 7-r*^v*‘^atécnicae?es’%' 
passageiros ou de mercadorias, marítimos e / 
ços de táxi, transitário, agência de via&Pn, e^s?

. - ~~vs ertensino, serviço de desmfestação, exploração de 
diversões, realização de espectáculos c.ulturais6 Parques<!i 
limpeza e saneamento, bem como outros ramos5^'^11* 
sócios acordem e que seja permitido por lei. ’ei” os

. ARTIGO 3.°
A sua duração é por tempo indeterminado, cont 

ó seu início para todos os efeitos legais a partir da d 
, . escritura. ' ala<li

Uma sociedade comercial por quotas que se regera nos ARTIGO 4.°

termos constantes dos artigos seguintes. O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil hvan2as
C.XX.! do Owobó úoio. d. .Bn,p« .

U-fc at» 28 de Maio de 2015. - O 2 <?“> d'” ‘jJJ"* •*■*
quota no valor nominal de Kz: 70,000.00 (setenta mil kwan- 

- ---------- : ' zas), pertencente ao sócio Orlando Cândido Simão Lourenço 
e outra quota no valor nominal de Kz: 30.000,00 (trintamil 

ESTATUTOS DA SOCIEDADE / kwanzas), pertenc ;ente ao sócio Cândido Nzage Lourenço
OLOURSI —SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS, ARTirns»

COMÉRCIO E SERVIÇOS, LIMITADA AR11GO5.
Não serão exigíveis prestações suplementares de capital, 

' ARTIGO 1 o
‘ mas os sócios poderão fazer a sociedade os suplementos do

1. A Sociedade adopta a denominação de «OLOURSI . ~ u
o . , , , . 4. A - o- que ela necessita, mediante juros e nas condiçoes que esti-

— Sociedade de Investimentos, Comercio e Serviços,
Limitada», com sede em Luanda, Município de Luanda, . Pu^arem- .

Distrito Urbano da Samba, Bairro Morro Bento 2, Avenida ' ARTIGO 6.°
2I de Janeiro, casa s/n.° - - . . • Acessão parcial ou total de quotas entre os sóciosélivre,

2. A gerência poderá abrir, transferir ou encerrar filiais, . mas quando feita a estranhos, fica dependente do consenti- 
sucursais, agências, delegações, escritórios ou qualquer 
outra forma de representação social em território nacional 
ou estrangeiro, onde e quando mais convenham aos negó
cios da sociedade.

ARTIGO 2.°

• O seu objecto social é o exercício dé comércio a grosso 
e a retalho, importação e exportação, prestações de servi
ços, indústria, construção civil e obras públicas, consultoria, 
hotelaria e turismo, restauração, serviço de catering, rent- 
-a-car, exploração de bombas de combustíveis, exploração 
mineira, pescas, agro-pecuária, avicultura, consultoria con
tabilidade e gestão, serviços de saúde, formação profissional 
ensino, modas e confecções, venda material de constru
ção civil e obras públicas, serviços de telecomunicação 
venda de material e equipamentos efectrónicos, eléctrico 
frio, informático, material de escritórios e equipamentos 
material escolar, venda de electro domésticos, máquinas e 
ferramentas, geradores e acessórios e assistência técnica 
representação de marcas, serviços na área de implementa
ção de projectos de construção civil, comercialização de 
mobiliários, automóveis, motociclos'e ciclofnotores trici-

Preferênc ^Tr^6’ & é semPre reservado o direítode
fazer uso 6 SÓC'<’S Se aque,a dela não quise' 

seus a\ A 6 a a^rni”IstraÇ^° da sociedade, em todo os 
vamente § ° C°ntraÍ0S em Ju,zo e fora dele, activa e passi- 
LourenV6^ pel° sócio fiando Cândido Simào 

d? ra A03 desdejá nomeado gerente, com dispensa 

ae caução tactos
f ’ d° a sua assinatura para obrigar valida

de a sociedade.

O pp artigo 7.°estranha P°derá delegar noutro sócio, ou em 
c°nferind SOC’e^a(^e> parte dos seus poderes de gerência 
s°ciedade ° e^eito 0 resPectivo mandato, em nome a

Oslucroslía h ARTIGOS°Ceritagei)s i °s apurados depois de deduzidas as Pet 
^rcen,aêens DarPaa20^ndo de reserva e quaisquer outras 

^SSernbleia Geral ndos ou destinos especiais criados 
Ç^o das s^as qUot ’ S?rã° ^’str^uídos pelos sócios na pr°P°r 

Glri c°rno as perdas se as houver-
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/ ARTIGO 9.°

de não se dissolverá por morte ou interdição 
AS‘’CÍ dos sócios, continuando com os sócios sobre- 

irOs ou representante do sócio falecido ou 
d<os, her.Lndo estes nomear um que a todos os repre- 

uanto a quota se mantiver indivisa.
iínfte"ql1 artigo io.»

realizadas Assembleias Gerais ordinárias ou 
$erã° ,rias COnforme as necessidades.

tf®**"1 ARTIGO 11.’

Ivida a sociedade por aCordo dos sócios e nos 
^casos legais, todos os sócios serão liquidatários, e a 

ãoeOu partilha, procederão como então acordarem. 
lilI“'*de acordo e se algum dos sócios o pretender, será 

* social licitado em globo, com a obrigação do paga- 
°aC do passivo, e adjudicado ao sócio que melhor preço 
Cr epi igualdade de condições.

’ (15-8920-L02)

Mercar, Limitada

Certifico que, por escritura de 26 de Maio de 2015, 
lavrada com início a folhas 39, do livro de notas para escri
toras diversas n.° 407, do Cartório Notarial do Guiché Único 

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

Agostinho Femandes Coelho, casado, com Rute Maria 
dos Santos Vila Verde Femandes, sob o regime de comunhão 
de adquiridos, natural de Calulo, Província de Kwanza-Sul, 
residente habitualmente em Luanda, no Distrito Urbano 
da Maianga, Bairro Cassequel, Rua 17, que outorga neste 
por si individualmente em nome e representação dos seus 
filhos menores Marcelo Santos Coelho, de 3 anos de idade 

natural de Condomar-Portugal, mas de nacionalidade ango- 
knae Evan Sàntos Coelho, de 9 anos de idade, natural de 
Roanne-França, mas de nacionalidade angolana e consigo 

convivente;
Ema sociedade comercial por quotas de responsabilidade 

cilada, que se regerá nos termos constantes do documento 
eni anexo.

Eslá conforme.
L Cartono Notarial do Guiché Único da Empresa, em 

aa> 28 de Maio de 2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
MECAR, LIMITADA

k . ARTIGO l.°
-'niitacja>^e^a^e ad°Pta a denominação de «Mercar, 
>e|aSj »’.teni a sua sede em Luanda, no Município de 

airro Eenfica, no Lar do Patriota, Rua 75, 

locnl d P°dendo ser transferida para qualquer outro 
sais ° err,,Óno nacional> bem como abrir filiais, sucur-

® ncias ou qualquer outra forma de representação, 
onde e quando aos sócios convier.

ARTIGO 2.°
A sua duração é por terhpo indeterminado, contando-se ‘ 

o seu início para todos os efeitos legais a partir da data da 
celebração da escritura.

ARTIGO 3.°
L O seu objecto social é o exercício do comércio a 

grosso e a retalho, prestação de serviços, restauração, cate- 
ring, construção civil e representações comerciais, podendo 
dedicar-se a outros ramos de comércio ou indústria, que seja 
permitido por lei.

2. Por simples deliberação dos sócios, a sociedade poderá 
associar-se com outras pessoas jurídicas para, nomeada
mente, formar agrupamentos complementares de empresas, 
novas sociedades, consórcios e associação em participação.

ARTIGO 4.° ■

O capital social é de Kz: .200.000,00 (duzentos mil 
kwanzas), integralmente realizado em dinheiro, dividido e 
representado por três quotas, sendo 1 (uma) quota- no valor 
nominal de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), pertencente 
ao sócio Agostinho Femandes Coelho e 2 (duas) quotas 
iguais no valor nominal de Kz: 50.000^00 (cinquenta mil t 
kwanzas) cada uma, pertencentes aos sócios Marcelo Santos 
Coelho e Evan Dos Santos Coelho, respectivamente.

ARTIGO 5.°

A cessão de quotas entre os sócios é livre, porém, quando 
feita a estranhos, fica dependente do consentimento da • 
sociedade, à qual é sempre reservado o direito de preferên
cia, deferido aos sócios, se aquela dele não quiser 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, incubem ao sócio Agostinho Femandes Coelho, que 
dispensado de caução, fica desde já nomeado gerente.

2.0 gerente poderá delegar entre os sócios ou em pessoa 
entranha à sociedade, alguns 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, tais como letras de 

favor, fincas, abonações ou documentos semelhantes.
4. Para que a sociedade fique validamente obrigada, será 

necessária a assinatura do gerente.

ARTIGO 7.°
As Assembleias Gerais serão convocadas quando a lei 

não prescreva formal idade,, por cartas registadas aos sócios, 
expedida com 30 dias de antecedência, pelo menos. Se qual

quer dos sócios estiver ausente da sede social, a convocação 
deverá ser feita com a dilação suficiente para ele poder com- 

parecer.
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artigos.0
A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer só 

quando sobre ela recaia arresto, penhora, arrolamento 

qualquer providência cautelar.
ARTIGO 9°

Os lucros líquidos terão a seguinte aplicação.
a) 5% para o fundo de reserva legal, até que o mesmo

haja atingido pelo menos a quantia igual a 
metade do capital ou seja necessário reintegra-

' -lo:
b) Para remuneração gerência, a percentagem que por

ventura haja sido estabelecido ou para outros 

fins, que a sociedade delibera;
c) O restante para dividir pelo sócio, na proporção do

valor nominal das suas quotas.
ARTIGO 10.° . t -

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

ARTIGO 11.°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos 
demais casos legais, ambos serão liquidatários e à liquida
ção e partilha procederão como para ela 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 oferece em igualdade 
de condições.

ARTIGO 12.° .

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

ARTIGO 13.°

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

(15-8962-L02)

Gilberto & Giovanni, Limitada

Certidão composta de 2 folhas, que está conforme o ori
ginal e foi extraída da folha 68 a 69, do livro de notas para 
escrituras diversas deste Cartório n.° l-B/20.14.

Cartório Notarial da Loja dos Registos e do Notariado do 
Namibe, aos 14 de Abril de 2015. —A Ajudante de Notário, 
Maria Teresinha da Silva.

Aos 14 de Abril de 2015, nesta Cidade e no Cartório 
Notarial da Loja dos Registos do Namibe, a cargo de Nísia 
Nahomi Chipita Tavares Manuel, Notária-Adjunta do refe
rido Cartório, perante mim, Maria Teresinha da Silva, 
Ajudante Principal, compareceram como outorgantes:

DIÁRIO>P„

Primeiro: — Gilberto Jorge da Silva 
solteiro, natural do Namibe, Província doN^ 
Bilhete de Identidade n.° 001581931NEOSs^1*’ ‘H”' 
Arquivo de Identificação Central de Luanda ’ enii,i(io ? 
de 2013, residente na Província do NandE*0824 W 
Mingas, Casa n.° 10; ’ ®airro

Segiindo:—CarlosGiovani daSilvaMar 
solteiro, natural do Namibe, Província do Na 0^% 
Bilhete de Identidade número 003096782^^’ 
pelo Arquivo de Identificação Central de Luanda” 

Maio de 2013, residente no Namibe, Bairro Said 27íe 
Casa n.° 10, ambos devidamente representados V 
David Bravo da Silva Marques Femandes, cas J°rAtle,( 

da Ingombota, Província de Luanda, portadora i 
de Identidade n.° 000152941 LAO 15, passado pelo'^'"*1' 

de Identificação Central de Luanda, aos 21 de Abril d 
residente habitualmente em Namibe, Bairro Saidy ]u- 
casa sem número, a quem conferem poderes necp 
para o presente acto, conforme a procuração em anexo-

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição d 
referidas cópias dos bilhetes de identidade.

E por eles foi dito:
Que pela presente .escritura, constituem entre si, uma 

• sociedade comercial por quotas de responsabilidade limi
tada, denominada «Gilberto & Giovanni, Limitada», com 
sede no Município do Namibe, Província do Namibe, como 
capital social de Kz: 500.000,00 (quinhentos mil kwanzas), 
integralmente realizado em dinheiro, dividido e representado 
por duas quotas iguais no valor nominal de Kz: 250.000,00 
(duzentos e cinquenta mil kwanzas) cada uma, pertencen
tes aos sócios Gilb.erto Jorge da Silva Marques Femandes 
e Carlos Giovani da Silva Marques Femandes, correspon
dente a 50% do, capital, perfazendo integralmente 100% do 
capital social.

Que a sociedade tem por objecto social o previsto no 
artigo 3.° do seu estatuto e reger-se-á pelos artigos constantes 
do mesmo, que é um documento complementar, elaborad 

nos termos do n.° 2, do artigo 55.° da Lei da Simphfi*0 
e Modernização dos Registos Predial, Comercial e Serv ç 

Notarial, que fica a fazer parte integrante desta escr 

cujo conteúdo, eles outorgantes, declaram ter pleno 

cimento pelo que fica dispensada a sua leitura.

Assim o outorgaram.
ArqUÍV0: ‘ , efazalu'

a) Documento complementar a que atrás s

são, . pelo
b) Certificado de admissibilidade,. ernlt & eIn

Ficheiro Central de Denominações S 

Luanda, aos 24 de Março de 2015- ^e§nlos 
Esta escritura foi lida aos outorgantes e a°s 

explicado o seu conteúdo, bem como a adverten 
ap O0 gatonedade do Registo deste acto, no prazo o
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x PSTATUTO DA SOCIEDADE 

BERTO & GIOVANNI, LIMITADA
°IL artigo i.°

■ Jade adópta a denominação de «Gilberto &
A S°ClLimitada>>i Rl'a Amílcar Cabral> Município do 

vinCia do Namibe, podendo abrir filiais, sucur- 
lial”ibe’ ^as e outras formas de representação dentro e fora 
^fS^uealeiopermite-

ARTIGO 2.°

jyração é por tempo indeterminado, contando-se o
ATsua actividade, para todos os efeitos legais, a partir 

«*i0 ’da ce|ebração da presente escritura.
J’* ARTIGO 3.°

sociedade tem como objecto social a hotelaria e 
A S cabeleireiro, estética, design, publicidade, prestação 

l“'isn1°.’ 5 nrodução e transformação de plástico, comércio 
(jeserv? ’ rAnrPCPntUAÃae
a grosso< 
de minas „ . , .
víaens crescer, ensino geral e profissional, importação e 
exportação, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo 
^actividade comercial desde que os sócios acordem e seja 
permitido por lei. •

ARTIGO 4.°

0 capital social é de Kz: 500.000,00 (quinhen
tos mil kwanzas), integralmente realizado em dinheiro 
e dividido em duas quotas iguais, sendo um no valor 
nominal de Kz: 250.000,00 (duzentos cinquenta mil 
kwanzas), pertencente ao sócio Gilberto Jorge da Silva 
Marques Fernandes, e a segunda no valor nominal de 
Kz:250.000,00 (duzentos e cinquenta mil kwanzas), per
tencente ao Carlos Giovani da Silva Marques Fernandes 
equivalente a 100% porcento do capital inicial.

ARTIGO 5.°
Acessão de quotas entre os sócios é livre, mas nunca é 

feita por terceiros ficando dependente do consentimento da 
sociedade. ‘

e a retalho, indústria, representações, exploração casos legais, todos os sócios serão liquidatários e a liqui- •
e meio ambiente, serviços de saúde, agência de dação e partilha verificar-se-ão como acordem. Na falta de

acordo, e se algum deles o pretender, será o activo social 
licitado em globo com obrigação do pagamento do passivo ■ 
e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em igual
dade de condições.

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

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

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

quer os sócios, seus herdeiros ou representantes, quer entre 
eles e a própria sociedade, fica estipulado o Foro da Comarca 
do Namibe, com expresso renúncia a qualquer outro.

ARTIGO 13.°

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

ARTIGO 14.°

No omisso regularão às 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. 

(15-9006-L01)

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

Seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passi- 
^ente, incumbe à Aríete David Bravo da Silva Marques 
^mandes, que fica desde já nomeada gerente com dispensa 

cauÇão, bastando um assinatura para obrigar validamente 
"Piedade.

Socj ‘ frente pode delegar mesmo em pessoa estranha a 
ferinda e íod°s ou parte dos seus poderes de gerência, con-

2 °Para 0 efeito, respectivo mandato.
los e &erente P°de obrigar a sociedade em actos e contra- 
kiras (|an^IOs aos negócios sociais da sociedade, tais como 

e favor, fiança, abonações ou actos semelhantes.

As. ' ARTIGO 7.°
Cana$ Ssernbleias Gerais serão convocadas por simples 
(°ito) di ^Sta(^as’ dirigidas aos sócios com pelo menos 8 

s de antecedência, isto quàndo a lei não prescreva 

sócio?fatdeS especiais de comunicação. Se qualquer dos 

ser fpít ,Ver ausente da sec^e social a comunicação deverá 
com tempo suficiente para que poSsa comparecer.

ARTIGO 8.°
rpntQS UCros I,cll,’dos apurados, depois de deduzida a per- 

gom para fundo ou destinos especiais criados-em 
J sem eia Geral, serão divididos pelos sócios na propor

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

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

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

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

Serra Martins & Filhos, Limitada,

, Certidão composta de 2 folhas, que está conforme o ori
ginal e foi extraída de folhas 74 a 75 do livro de notas para 
escrituras diversas deste Cartório n.° l-B/2014.

Cartório Notarial da Loja dos Registos e Notariado do 
Namibe, aos 14 de Maio de 2015. — A ajudante de notário, 

ilegível. . •
Aos 14 dias de Maio de 2015, nesta Cidade e no Cartono 

Notarial da Loja dos Registos do Namibe, a cargo de Nísia 
Nahomi Chipita Tavares Manuel, Notária-Adjunta, do 
referido Cartório, perante mim Maria Teresinha da Silva, 

Ajudante Principal, compareceram como outorgantes:
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Primeiro: — António Serra Martins, solteiro, natu
ral da Maianga, Província de Luanda, titular do Bilhete de 
Identidade n.° 000184036LA014, emitido pelo Arquivo de 

- Identificação Central de Luanda, aos 23 de Novembro 

de 2009;Segundo: — Jéssica Alexandra de Carvalho Martins 

Bandeira, casada sob o regime de comunhão de bens 
adquiridos com Osvaldo Gaspar Bandeira, natural da 
Ingombota, Província de Luanda, titular do Bilhete de 

Identidade n.° 002317467LA036, emitido pelo Arquivo 
de Identificação Central de Luanda, aos 10 de Novembro 

de 2011;
Terceiro: ; Jorge Araújo Martins, solteiro, natural 

da Ingombota, Província de Luanda, titular do Bilhete de 
Identidade n.» 000189400LA014, passado pelo Arquivo de 

Identificação Central de, Luanda, aos 21 de Março de 2011;
Quarto. —- Filomena Vanuza Julião Martins, solteira,

Assim o outorgaram.
^Documento complementar a que atrâsSe

Certificado de admissibilidade, emifidç) } Ficheiro Central de Denominações

i uanda, aos 9 de Dezembro de 2014, 
pscritura foi lida aos outorgantes e aos m Esta eu conteúdo, bem como a advertência da

explicado o se deste act0> n0 prazo de %
gatoriedade do QtárÍ0; Maria Teresinha da Silva.

ESTATUTO DA SOCIEDADE 
SERRA MARTINS & FILHOS, LIMITADA 

ARTIGO 1°
A sociedade adopta a denominação de «Serra Martins 

. xi hp titular do & Filhos, Limitada», com sede no Lubango, Município natural de Lucapa, Província da Lunda-Norte, Província da Huíla, podendo abnr filiais, agências,

sucursais ou qualquer outra forma de representação, dentro 
do território nacional, onde e quando convier aos negócios 
da sociedade.

Bilhete de Identidade n.° 00347896ILN032, passado pelo 
Arquivo de Identificação Central de Luanda, aos 6 de 

Fevereiro de 2014;
Quinto: — Elizabeth de Carvalho Martins, solteira, natu

ral do Sambizanga, Província de Luanda, titular do Bilhete 
de Identidade n.° 002317443LA038, passado pelo Arquivo 
de Identificação Central de Luanda, aos 9 de Abril de 2012;

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos 
referidos documentos. ■' *

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

sociedade comercial por quotas de responsabilidade limi
tada, denominada «Serra Martins & Filhos, Limitada», 
com sede no Município do Lubango, Província da Huíla, 
com o capital social de Kz: 100.000,00 (cem mil kwan
zas), integralmente realizado em dinheiro, dividido e 
representado por 5 (cinco) quotas, sendò uma no valor 
nominal de Kz. 60.000,00 (sessenta mil kwanzas), per- podendo dedicar-se a qualquer outro ramo do comercio 

indústria, desde que seja acordado pelos sócios e perm1

ARTIGO 2.° 
É constituída por tempo indeterminado, mas juridica

mente a sua existência conta-se a partir de hoje.

ARTIGO 3.° :
O seu objecto social é a construção civil e obras públicas, 

prestação de serviços, hotelaria e turismo, indústria, explora
ção agro-pecuária, gestão de projectos, consultoria, livraria, 
fiscalização de obras, exploração turística, comercialização 
de pescado e seus derivados, transitários, venda de combus
tíveis e seus derivados, comércio geral a grosso e a retalho, 
gestão de empreendimentos, exploração mineira, rent-a-car, 
camionagem, transportes de cargas e passageiros, venda de 
viaturas e seus acessórios, importação e exportação, tele
comunicações, formação profissional, reparação dos meios 
médicos, representação comerciais, mediação de seguro, 

f . , . . - . podendo dedicar-se a <
tencente ao socio, António Serra Martins, correspondente ' 
a 60% do capital e outras quatro quotas iguais no valor de porleL 

Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas), pertencentes aos sócios 
Jéssica Alexandra de Carvalho Martins Bandeira, Jorge 
Araújo Martins, Filomena Vanuza Julião Martins e Elizabeth 
de Carvalho Martins, correspondente a 10% a cada um des
tes, perfazendo integralmente 100% do capital social.

Que a sociedade tem por objecto social o previsto ho 
artigo 3.» do seu estatuto e reger-se-á pelos artigos constantes 
do mesmo,.que é um documento complementar, elaborado 

nos termos do n.» 2, do artigo 55.» da Lei da Simplificação 
e Modernização dos Registos Predial, Comercial e Serviço 
Notanal, que fica a fazer parte integrante desta escritura, 
cujo conteúdo, eles outorgantes, declaram ter pleno conhe- 
cimento, pelo que fica~dispensada a sua leitura.

O seu ca ' i ARTIGO4°' 2as), integralm S°CialédeKz: 100.000,00 (cem mil kwan 
e dividido po' 5n;e rea,izad° ™ dinheiro, representai 
mil kwanzasf ('C,nco) quotas sendo 60.000,00 (sessent 
e outras quotaPertenCente ao s6cio’ António Serra MarW 
kwanzas) Dert S lguais no valor de 10.000,00, (dez m 
Alexandra de ^?Cente® resPectívamente aos sócios, Jéssk 
Martins, Filom arValho Martins Bandeira, Jorge Arauj 
Carvalho Martins3 ^anusa Julião Martins e Elizabeth 1

A cessão d ARTIGO 5.» feita a estranh ° ^Uotas entfe os sócios é livre, mas qeant 
dade, à qnai ?? ca dePer,dente do consentimento da s°cl 
deferido aossA SemPre reservad0 o direito de pre&énC 

Oc'os se aquela dele não quiser fazer uso
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x artigo 6.°

qicia da sociedade, em todos os actos e contratos 
| A^slia representação em juízo e fora dele activa 

^cOin°iente será exercida peio sócio António Serra 
! í PílSSlVanl desde já fica nomeado gerente com dispensa de 
'^^ndo necessária uma assinatura para obrigar vali- 

! ^“Vasociedade. ■ .

^,I1S sóciO'Seren^e sua ausência ou impedimento 
2' no todo ou em parte delegar os seus poderes de 

em pessoas estranhas a sociedade devendo para o 
'^outorgar o necessário instrumento jurídico.
efe,l° Fica expressamente proibido aos sócios obrigar a 

•?dade em actos e contratos estrànhos aos negócios 
S°C'e tais como letras de favor, fianças abonações ou 

^mentos semelhantes. ■ . .

. ARTIGO 7.°/
A sociedade nunca se dissolverá por morte ou interdi

ção de qualquer um dos sócios devendo continuar a sua 
existência jurídica com os sócios sobrevivos ou capazes e 
os herdeiros do sócio falecido ou interditos, devendo estes 
nomearem um que todo represente enquanto a quota se man- 

tiver indivisa. ...

ASER Refeições e Serviços, Limitada

socied adm’ssao de sócio e aumento de capital da 
Limitada» en°m’nada <<ASER — Refeições e Serviços,

No dia 20 de Maio de 2004? em Luanda e no 3.° Cartório 
aria da Comarca, perante mim, Maria Isabel Fernandes 

. ormenta dos Santos, Notaria do referido Cartório, compa- '• 
receram como outorgantes:

Primeiro. Aureliano de Barros Quaresma, natural 
e São Tomé e Príncipe, de nacionalidade angolana, resi

dente habitualmente em Luanda, Rua João Seca, n.° 5, 
Zona 6, Bairro da Maianga, titular do Bilhete de Identidade 
h. 0001286820E034, emitido pela Direcção Nacional de 
Identificação, aos 10 de Julho de 2002, válido vitaliciamente, 
casado corri Ana Paula Vieira Dias de Barros Quaresma, 
sob regime de comunhão de bens adquiridos, que outorga 
este acto como sócio e representante do sócio Bartolomeu 
Vaz dos Santos, solteiro, maior, natural de Caixão Grande, 
São Tomé, residente habitualmente em Luanda, Rua João 
Seca, Casa n.° 7, l.° andar, Apartamento M, ambos sócios 
da sociedade denominada «ASEk — Refeições e Serviços, 
Limitada», com sede em Luanda, Rua João Seca, n.° 5, rés- 
-do-chão;

Segundo: — Mário Imaculado Cariquita Camundongo, 
solteiro, maior, natural de Caconda, Huíla, residente habi
tualmente no Município da Ingombota, Luanda, Avenida 
Lenine, Bairro Maculusso, Casa n.os 21 /23, titular do Bilhete 
de Identidade n.° 000047971HA010, emitido pela Direcção 
Nacional de Identificação, aos 6 de Fevereiro de 2004;.

’ Verifiquei a identidade dos outorgantes, por exibição dós 
seus bilhetes de identidade já .referenciados, a qualidade e 
a suficiência de poderes de que se arroga o primeiro'outor
gante, em face da certidão de escritura do pacto social da 
sociedade acima identificada e da ácta da Assembleia Geral 
da mesma sociedade realizada em 19 de Abril de 2004, que 
me foram apresentadas.

Pelo primeiro outorgante foi dito:
Que ele e o seu representado são os únicos e actuais

1 sócios da sociedade denominada «ASER Refeições e 
Serviços, Limitada», com sede em Luanda, Rua João Seca 

, n.° 5, rés-do-chão, com o capital social de Kz: 10,00 (dez
kwanzas), totalmente liberado, na qual o outorgante detém - 
uma quota no valor nominal de Kz: 6,50 (seis kwanzas e cin
quenta cêntimos) e o seu representado uma quota no valor 
nominal de-Kz: 3,50 (três kwanzas e cinquenta cêntimos).

Que, pela presente escritura, ele primeiro outorgante,
1 cede aquela sua identificada quota no valor nominal de 

Kz: 6,50 (seis kwanzas e cinquenta cêntimos), a Máno 
Imaculado Cariquita Camundongo, peio mesmo valor nomi
nal, afastando-se definitivamente da sobredita sociedade 

bem como renuncia a gerência da mesma.
E pelo segundo outorgante foi dito:
Que, aceita a presente cessão, nos termos exarados. 
É ainda pelo segundo outorgante foi dito:

ARTIGO 8.°

As Assembleias Gerais, quando a lei não prescrever 
outras formalidades, serão convocadas por meio de cartas 
registadas e dirigidas aos sócios com pelo menos quinze 
dias de antecedência. Se porventura qualquer um dos sócios 
estiver ausente da sede social, a convocação deverá ser feita 
com dilação suficiente para permitir a sua comparência.

ARTIGO 9.°

Os anos sociais serão civis e em cada ano social fgr-se-á 
um balanço que deverá estar encerrado e datado reporta- 
damente até ao dia 31 de Dezembro do ano a que disser 

respeito.

ARTIGO 10.°
Os lucros líquidos que serão apurados em cada balanço 

depois de deduzida qualquer percentagem para o fundo de 

serva legal que for criado em Assembleia Geral, serão 
1 1 °s pelos sócios na proporção das suas entradas, e de 

I forma suportados os prejuízos quando os houver.

Se . ’ ARTIGO 11.0
lòes m PrejU1Z0 da res°lução amigável, quaisquer ques- 
o Fo rnCr^en^es e atinentes ao presente contrato, estipulam 

Juízo da Comarca, da Hui la, com expressa renún- 
C'a qualquer outro.

\0 . ARTIGO 12.°
de 13 de p *SSo reêularão as disposições da Lei n.° 1/04, 
e a vio^ eVereir°, e demais disposições apliçáveis vigentes 

gOrarnoPaís.

(15-9007-L01)
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Que ^ndo, agora e.e e o representado do primeiro outor
gante, os únicos e actuais sócios dajãidenttficada,oueda 

pela presente escritura aumentam , 0 oa sendo
dade de Kz: 10,00 (dez kwanzas) para Kz. 8 . ,ido 
o aumento de Kz: 80.000,00 (oitenta mil kwanzas), 

em duas quotas, sendo uma nova quota no va or n _ 
Kz: 52.000,00 (cinquenta e dois mil kwanzas), para 
Mário Imaculado Cariquita Camundongo, que uni ca a 
anterior quota no valor nominal de Kz: 6,50, pe az u 
única quota no valor nominal de Kz: 52.006,50, uma ou 
quota nova no valor.nominal de Kz: 28.000,00 (vinte e oito 
mil kwanzas), para o sócio Bartolomeu Vaz dos Santos, que 
unificada a sua anterior quota de Kz: 3,50, perfaz uma única 

quota do valor nominal de Kz: 28.003,50.
Que, em consequência dos actos praticados em relação 

a sobredita sociedade, alteram o artigo 4.° e o corpo do 

artigo 7.° que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.°
O capital social, inteiramente realizado 

em dinheiro, já entrado na caixa social, é de 
Kz: 80.010,00, representado e dividido em 
duas quotas, sendo uma no valor nominal de 
Kz: 52.006,50 para o sócio Mário Imaculado 
Cariquita Camundongo, e outra no valor nomi
nal de Kz: 28.003,50 pertencente ao sócio 
Bartolomeu Vaz dos Santos.

ARTIGO 7.°

A gerência e a administração da sociedade em 
todos os seus actos é contratos, em juízo e fora dele, 
activa e passivamente serão exercidas por.ambos os 
sócios, que dispensados de caução, ficam desde já ' 
nomeados gerentes, bastando assinatura de qualquer 
dos sócios para obrigar validamente a sociedade.

- Assim o disseram e outorgaram.
Instruem este acto:

a) Certidão de escritura;
b) Acta da Assembleia Geral.

A leitura deste acto e a explicação do seu conteúdo foram 
feitas em voz alta na presença simultânea de ambos os outor
gantes, tendo-os advertido, que este acto deve ser registado 
no prazo de 90 dias.

(15-9008-L01)

Sérgio de Jesus Gonçalves do Esní • 
com Rosa Manuel João Miguel Espírito Santo, c 
de comunhão de adquiridos, natural do 
de Luanda, onde reside habitualmente, 
Kilamba Kiaxi, Bairro Camama, Rua LoideUú^0 
lar do Bilhete.de Identidade n.° 0001656^5^83 

pela Direcção Nacional de Identificação C‘A°35,e^ 
aos 15 de Setembro de 2014, que outorga pôr’1.6 Cr%| 

mente, em nome e em representação de sua^ lndiv% 
Niurka Manuela Espírito Santo, de 17 anos dj* % 
da Ingombota, Província de Luanda, e consigo^^’

Verifiquei a identidade do outorgante pelo00^1115; 

documento.
E por ele foi dito:
Que, pela presente escritura, constitui entre 

sua representada uma sociedade comercial por e a 
responsabilidade limitada, denominada «T-Ract^ 

Consultores Associados, Limitada», com sede em 
Município do Rangel, Bairro Vila Alice, Largo do 
n.° 24, podendo transferi-la livremente para qualquer 
local do território nacional, bem como abrir filiais sucw 
sais, agências ou outras formas de representação dentro è 
fora do País;

Que a sociedade tem por objecto o estipulado 
no artigo 3.° do estatuto e possui o capital social 
no montante de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), 
integralmente realizado em dinheiro, dividido erepre- 

' sentado por duas quotas, sendo uma no valor nominal de 
Kz: 90.000,00 (noventa mil kwanzas), pertencente ao sócio 
Sérgio de Jesus Gonçalves do Espírito Santo; e uma quota 
no valor nominal de Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas),per
tencente à sócia Niurka Manuela EspíritQ Santo;

A sociedade reger-se-á pelo respectivo estatuto, que faz 
parte integrante da presente escritura e que é um documento 
elaborado em separado, nos termos e ao abrigo do disposto 
na Lei n.° 1/97, de 17 de Janeiro - Lei da Simplificação e 
Modernização dos Registos Predial, Comercial e ServiÇ® 
Notarial, que o outorgante declara ter lido, tendo per^c 

conhecimento do seu conteúdo, pelo que é dispensada 

leitura.

T-HACTUS — Consultores Associados, Limitada

Certifico que, com início a folhas 1, do livro de notas 
para escrituras diversas n.° 30, do 5.° Cartório Notarial da 
Comarca de Luanda, se encontra lavrada a escritura do teor 
seguinte:

Constituição da sociedade «T-HACTUS — Consultores 
Associados, Limitada».

No dia 6 de Abril de 2015, nesta Cidade de Luanda e no 
5.° Cartório Notarial, perante mim, Eva Ruth Soares Caracol 
Licenciada em Direito e Notaria do referido Cartório com’ 
pareceu como outorgante:

Assim o disse e outorgou.
Instruem o acto: .

a) Documento complementar a que atrás se

rência, assinado pelo outorgante e por 

ria; • -do
b) Certificado de admissibilidade, en,L^$d’

Ficheiro Central de DenominaÇ°eS 
Ministério da Justiça e dos Dire’10^.
em Luanda, aos 10 de Fevereiro de - fftc-

e) Comprovativo do depósito do caP’ta 
tuado no Banco BIC, S.A-, aos I8 

de2OI5.

Bilhete.de
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a expn^ay«w v a auvenencia
^sCrttll-"dade do registo do acto no prazo de 90 dias.

0 °UÍ^otária, Rnth Soares Caracol.

ESTATUTO DA SOCIEDADE 
T-HACTUS — CONSULTORES 

. ASSOCIADOS, LIMITADA

artigo i.° 
(Denominação e sede)

sociedade adopta a denominação de «T-HACTUS 
Consultores Associados, Limitada», com sede social 

' Luanda, Município do Belas, Bairro Futungo, n.° 24 
do transferi-la livremente para qualquer outro local do 

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

ARTIGO 2.° 
(Duração)

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

ARTIGO 3.°
(Objecto)

A sociedade tem como objecto social o exercício de con
sultoria, comércio por representações, turismo, serviços 
financeiros, fiscalidade, informática, transportes terreste, 
aéreo e marítimo, gestão hospitalar, educação, saúde, arbo
rização, jardinagens, construção civil e obras públicas,
contabilidade, agência de viagens, auditoria, gestão de 

j empreendimentos, pescas, comercialização de petróleo e 

seus* derivados, representações comerciais agro-pecuária, 
comércio geral, indústria, podendo ainda dedicar-se a qual
quer outro ramo de comércio ou indústria em que os sócios 
ac°rdem cseja permitido por léi.

ARTIGO 4.°
(Capital)

0 capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil 
^Was), integralmente realizado em dinheiro, divi- 

e representado por duas quotas, sendo uma no 
^or nominal de Kz: 90.000,00 (noventa mil kwanzas), 

Sant nCen^G a° sóc’° Sérgio de Jesus Gonçalves Espírito 
Ua°’6 °Utra n° Valor nominal de Kz: 10.000,00 (dez mil 

Sant Pertencente à sócia Niurka Manuela Espírito 
ant0’respectivamente.

• . ' ARTIGO 5.° 
(Cessão de quotas)

Mirie^0 de a estranhos fica dependente do con
de prefer*° soc’edade>a qual é sempre reservado p direito 
Auiser r enc’a> deferido aos sócios se a sociedade dele não 

Tazeruso.

,alite« na sua presença, fiz em voz alta a leitura
’ a explicação do seu conteúdo e a advertência artigo 6.»

rf65'" .iedade do regisiu uv avtv uu piazo oe vu dias. A eerênri, ... ■
j, obriga*0 sérgiò de Jesus Gonçalves’ do Espirito <■ e administração da sociedade, em todos òs

’ - --------- - ’ - US aCt0S e contratos, em juízo e fora dele, activa e passiva-
te, incumbe ao sócio Sérgio de Jesus Gonçalves Espirito 

nto, que fica desde já nomeado gerente^ com dispensa de 
Ção, bastando a sua assinatura para obrigar validamente 

a sociedade.
1 • O sócio-gerente poderá delegar entre si ou mesmo em 

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

ARTIGO 7.° 
(Assembleia)

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

ARTIGO 8.°
(Divisão dos lucros)

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per
centagem para o fundo de reserva legal e quaisquer outras 
percentagens 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 partes se as houver.
ARTIGO 9® 
(Dissolução)

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

enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 10.°
• (Liquidação)

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

dade de condições.
ARTIGO 11.° >

(preferencia na amortização)

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

providência cautelar.
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artigo 12.0
(Foro completo)

Para todas as questões emergente do fluer

quer entre os sócios, seus ----- . da
entre eles e a própria sociedade, fica estipu a 
Comarca de Luanda, com expressa reinicia a qu q

artigo. 13?
(Balanço)

Os anos sociais serão os civis e os balanços serão dados 
em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar a 3 de 

Março imediato.
ARTIGO 14.°

(Omisso)

turas diversas n.° 967-C, deste Cartório N 
em Diário da República, III Série, n.« i50°tarial> 

o, de 2010, Contribuinte Fiscal n.° 74020110 
h;;d;;os ou representantes, quer Verifiquei a identidade dos outorgantes 
herdeiros o h _ dos documentos, a qualidade em que intervê 

dos seus poderes para o acto, conforme doe”1’* SUficC 
mencionados e arquivo. - Unienios n0' ’

Disseram os outorgantes: ”

Que, pela presente escritura e em cumpri^ 
berações tomadas em sessão extraordinária (jgntOdas<ieli. 
Geral da Associação por eles representada * ASSen,b|eii 
Acta n.° 1/15, de 20 de Março, alteram a 101^* 41 

estatutos da mencionada associação, qUe confinn
, . sua denominação «Associação das Instituirá, C(lr" a

No omisso regularao as deliberações' s0Cia'S> Superior Privadas Angolanas», Abreviadamente <r
ções da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro (Lei das Sociedades *(<A|ESpA>> te des>gna<j£

Comerciais), e demais legislação aplicável.
Está conforme. 
É certidão que fiz extrair e vai conforme o original. 
5.° Cartório Notarial da Comarca de Luanda, em Luanda, 

6 de Abril de 2015. — O ajudante, ilegível. (15-9019-LO1)

Associação das Instituições de Ensino Superior 
Privadas Angolanas

Que,’ esta associação vai reger-se pelos respectiv 
tutos, que fazem parte integrante desta escritura, que 
documento elaborado em separado, nos termos e 
efeitos do n.° 2 do artigo 68.°, do Código do Notariado3 

a redacção que lhe foi dada pelo artigo 55.° da Lei n01/97 
de 17 de Janeiro, cujo conteúdo eles outorgantes têm pe/ 
feito conhecimento, pelo que é dispensada a sua leitura*

Assim 0 disseram e outorgaram.

Certifico que, com início a folhas 21, do livro de notas 
para escrituras diversas n.° 990-B, do l.° Cartório Notarial 
da Comarca de Luanda, se encontra lavrada a escritura do 
teor seguinte:.

Alteração dos estatutos da «Associação das Instituições 
de Ensino Superior Privadas Angolanas», abreviadamente 
designada por «AIESPA».

No dia 24 de Abril de 2015, em Luanda, e no l.° Cartório 
Notarial, perante o respectivo Notário, Licenciado, Amorbelo 
Vinevala Paulino Sitôngua, compareceram como outorgantes:

Primeiro:—José António Lopes Semedo, solteiro, maior,. 
natural do Dande, Provinciano Bengo, residente habitual-
mente em Luanda, no Distrito Urbano da Ingombota, Bairro 
Ilha do Cabo, Rua Murtala Mohamed, n.° 184, Zona 1, porta
dor do Bilhete de Identidade n.° 000017335BOO13, emitido 
pela Direcção Nacional de Identificação, em Luanda, aos 10 
de Maio de 2007;

Segundo:—Apoíinário Hilemusinda, solteiro, maior, natural 
do Cuanhama, Província do Cunene, onde reside habitualmente, 
no Município do Cuanhama, Bairro Pioneiro Zeca, casa s/n.° 
portador do Bilhete de Identidade n.° 000999077CE036, emitido 
pela Direcção Nacional de Identidade n.° 0009999077CE036 
emitido pela Direcção Nacional de Identificação, em Luanda,’ 
aos 8 de Janeiro de 2009;

Que, outorgam na qualidade de membros da Direcção 

em nome e representação da Associação «Associação das 
Instituições de Ensino Superior Privadas Angolanas», abre
viadamente designada por «AIESPA», com sede em Luanda 
constituída por escritura pública de 18 de Abril de 201o’ 
lavrada com início de folhas 50, do livro de notas para escri-

Instruem este acto:
a) Diário da República, III Série, n.° 150, de 10de

Agosto de 2010;
b) Documento complementar a que atrás se fez alu

são; -
c) Certidão Notarial da constituição da referida Asso

ciação;
d) Acta n.° 1/15 da Sessão Extraordinária da Assem

bleia Geral, de 20 de Março.
Aos outorgantes e na presença dos mesmos, fiz a leitura 

desta escritura e a explicação do seu conteúdo, e adverti os 
mesmos, que este acto deve ser registado no prazo' de 90 

dias.

ESTATUTO DA ~
AIESPA —ASSOCIAÇÃO DAS TNSTITUlÇ^ _ 

DE ENSINO SUPERIOR PRIVADAS ANGOLA

CAPÍTULO I <
Disposições Gerais

ARTIGO l.°
(Denominação e natureza jurídica)

A «Associação das Instituições de Ensino ^ente 
Privadas Angolanas», denominada, abrevi 
«AIESPA», e doravante designada Associação, e ona|jda^ 
soa colectiva de direito privado, dotada de Pe Iiatur^ 
jurídica, sem fins económicos ou lucrativos, cOn 
iminentemente académica, cultural e hurna,ia J^gola^ 
grega as instituições de ensino superior privadas
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te> as Universidades e os Institutos e Escolas 
jX*1”"privadas Angolanas, doravante, designadas,' 
^ímente, «IES», Peadas.

. -ARTIGO 2.°
(Âmbito, duração c sede)

iESPA» é uma associação de âmbito nacional,
I-A *AneSta Cidade de Luanda, na Rua I.» Congresso 

í«,a a 1 nrso do Lumeji, n.“ 11/13, e tem .duração inde-

|X AjgsPA» poderá criar, mediante deliberação da 
2'A|eia Geral’ secÇÕeS’ delegações ou outras fornias de 

Ase ,' provinciais ou regionais em qualquer parte do 
CÍacional ou no estrangeiro.
terfl ARTIGO 3.°

(Representação c vinculação perante terceiros)

1 a«A1ESPÀ» representa os seus membros, designada-
’ as instituições de ensino superior privadas associadas 

defende os seus interesses comuns, em juízo e fora dele, 
ferinos da lei e dos presentes estatutos,

2 a«AIESPA», obriga-se validamente perante terceiros 
através de duaS assinaturas dos membros da direcção.

3 Para os actos de mero expediente, é suficiente a assi
natura de um dos membros de Direcção.

' ARTIGO 4.°

(Objcctivos)

1. A «AIESPA» tem como objectivos principais a 
representação e integração da «IES» privadas angolanas, 
almejando, mediante a coordenação de esforços e sinergias, 
o fortalecimento da sua autonomia e capacidade técnica, 
científica, administrativa e patrimonial, bem como a melho
ria da qualidade e da competitividade do ensino superior 
angolano.

2. Para a prossecução dos seus objectivos, a «AIESPA»r 
promoverá, entre outras, as seguintes actividades:

. a) Concepção e adopção dos melhores meios e das 
melhores práticas que garantam a eficiência e a 
competitividade do ensino superior em Angola, 
contribuindo eficazmente para a inserção com
petitiva do nosso País na arena externa;

. b) Cooperação e intercâmbio de informações e expe

riências entre si e com as suas congéneres, 
entidades culturais, científicas e tecnológicas, 
nacionais e internacionais;

c) Realização1 de congressos, conferências, semi

nários, cursos e outros eventos que promovam 
a melhoria do conhecimento, da .ciência e do 
desenvolvimento humano;

Prestação de assessoria às instituições de ensino 

superior privadas associadas mediante acordos 
de cooperação;

e) Articulação constante com os órgãos e instituições 

competentes do Estado e do Executivo e, em 
especial, com o órgão de tutela do ensino supe- 
r,°r5 na busca de soluções para os desafios do 
ensino superior;
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"onnulação de propostas de interaeção das IES 
com a sociedade civil e, em particular, com as 
empresas, organizações profissionais e sociais, 
visando assegurar a pertinência -social, econó
mica e produtiva dos cursos ministrados e a 
melhor inserção sócio-profissional dos estudan
tes do ensino superior;

g) Promoção de acções de carácter social e humano
no âmbito da extensão com vista à transforma
ção do conhecimento em beneficio da sociedade 
e do desenvolvimento nacional;

h) Desenvolvimento de acções de carácter formativo
nos domínios da moral, da ética, do civismo, do 
humanismo, da cidadania, da solidariedade e da 
responsabilidade social com vista à uma forma
ção integral do estudante do ensino superior;

i) Realização de estudos e emissão de pareceres,
bem como formulação de propostas, sugestões 
e recomendações de natureza académica, téc
nica, científica, cultural ou outra sobre o subsis
tema do ensino superior.com base nos princípios 
da liberdade académica, de consciência e de 
expressão;

j) Estudo, análise e avaliação do impacto de refor
mas ou outras medidas de política no subsistema 
do ensino superior e formulação de propostas 
visando a súa adequação e a melhoria da sua efi
cácia; , ' ’ ,

k) Análise e aprofundamento de estudos e debates
livres, democráticos e construtivos sobre os 
novos rumos e paradigmas do ensino superior a 
nível mundial e a sua melhor aplicabilidade no 
País;

l) Promoção de debates de ideias e propostas sobre as
grandes prioridades e necessidades do processo 
de reconstrução e desenvolvimento económico 
e social do País, com vista à definição, planea
mento e implementação de estratégias comuns 
que-garantam a empregabilidade e a dignidade 
humana dos recém-formados;

m) Cooperação nos domínios técnico-científico, peda
gógico e cultural com vista à poupança de recur
sos, à maximização dos resultados e à melhoria 
da qualidade de ensino superior no País.

CAPITULOU
Organização

SECÇÃO I
Membros

ARTIGO 5.°
(Qualidade dc membros)

1. Constituem a «A1ESPA»: 
'a) Membros fundadores; .
b) Membros efectivos;
c) Membros honorários;
d) Membros beneméritos.

superior.com
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ARTIGO 7/ 
(Direitos dos membros) 

São direitos dos membros, designadam
a) Participar nas reuniões da Assetnbr=
b) Votar e ser votado, sem prteJUÍ2 e'a%l;

^e.S.doartigoS-doqp^^^

c) Solicitar a convocação de reunião
nos termos previstos nos presenter^S

d) Examinar os livros, contas P • eStatl% 
° c mais dn 5

referentes ao exercício anterior, nos 
locais para tal destinados pela dírec PerÍ0d()se

e) Os demais direitos inerentes à condi ~ 
bro da «AIESPA», nos termos da

^1 C do? » 
sentes estatutos. Pfc

ARTIGO 8.°
(Deveres dos membros)

São deveres dos Membros, designadamente*
a) Cumprir e fazer cumprir os presentes estatutos 

__ as demais disposições normativas emanadas/

órgãos competentes da «AIESPA»;
b) Pagar as contribuições e ter as suas quotas em dn 

segundo os critérios estabelecidos pela Assem-
, bleia Geral;

c) Colaborar eficientemente em todos os domínios da 

actividade da «AIESPA», com vista à concreti
zação dos seus objectivos e programas;

d) Participar nas reuniões da Assembleia Geral e em
outras actividades para as quais sejam convoca
dos; , . f .

e) Dignificar e honrar a «AIESPA», promovendo o 
seu bom nome e contribuindo para o seu desen

volvimento e prestígio;
J) Desempenhar com ética, rigor, zelo, dinamismo, 

competência e profissionalismo os cargos para 

que forem eleitos ou nomeados;
gj Defender, conservar e valorizar o património da 

«AIESPA»;
h) Evitar a concorrência desleal entre si;
i) Abster-se de praticar, directa ou indirectam 

' pessoalmente ou através de terceiros, qua
acto que prejudique ou possa prejudicara 

tação ou a actividade de outço Membro 

ciação;
j) Prestar auxílio mútuo desde que solicitado,

k) Outros decorrentes da lei e dos presentes e

ARTIGO 9.° 
(Responsabilidade civil) ^áría 011

Os membros da «AIESPA», não respondem so 
subsidiariamente pelas obrigações da Associação 
responsáveis, civil e criminalmente, pelas suas açÇ 
viduais nos termos da lei.

2. São membros fundadores, as pessoas colectivas P 
vadas, promotoras e proprietárias das inst.tu.çoes de enst 
superior privadas angoianas detentoras da quahdad de 

membros efectivos que participaram e subscreveram a 
tituição da «AIESPA», em 10 de Agosto de 2010 q 
mantenham a relação de propriedade com as mesmas s 
membros fundadores têm voto de qualidade nas e i era 

ções da Associação.
3. São membros efectivos, as instituições de ensino 

superior privadas angolanas a quem tenha sido atribuída esta 
qualidade nos termos do previsto no artigo 6.° dos presentes 
estatutos e tenham a sua quota em dia. São igualmente mem
bros efectivos as entidades promotoras das instituições de 
ensino superior privadas angolanas à quem tenha sido atri
buída esta qualidade nos termos do previsto do artigo 6. dos . 

presentes estatutos:
4. São membros honorários, os antigos reitores e direc- 

tores gerais das instituições de ensino superior privadas 
angolanas integradas na «AIESPA», bem como outras per
sonalidades cuja experiência, competência e idoneidade 
possa contribuir para o desenvolvimento da Associação e do 
Ensino Superior em Angola a quem tenha sido atribuída esta 
qualidade mediante requerimento, nos termos do previsto no 
artigo 6.° dos presentes estatutos. Os membros honorários . 
têm direito à voz mas não têm direito ao voto.

5.São membros beneméritos os que tenham contribuído 
mediante acções ou donativos significativos para a melho- ■ 
ria da organização, do funcionamento e do desenvolvimento 
da Associação, reconhecidos pela Assembleia Geral. Os 
Membros beneméritos têm direito à voz mas não têm direito 
ao voto, beneficiam, querendo, da isenção do pagamento de 
quotas.

6. Podem ser membros efectivos, as Instituições de 
Ensino Superior Público-Privadas que o requeiram e a sua 
admissão seja aprovada pela Direcção Geral ratificada pela 
Assembleia Geral.

ARTIGO 6.°
(Requisitos de admissão)

Para admissão como membro efectivo, a instituição de 
ensino superior privada ou público privada interessada deve 
atender às seguintes exigências cumulativas:

a) Apresentar uma carta de solicitação assinada pela
entidade promotora, acompanhada do parecer 
favorável de pelo menos três membros fundado
res, devendo a sua admissão ser aprovada pelo 
Conselho de Direcção e ratificada pela Assem
bleia Geral;

b) Estar reconhecida como tal, de acordo com a legis-
lação vigente;

c/Pagar a taxa de ingresso (jóia) fixada pela Direc
ção Geral;

d) Ser ratificada a sua admissão pela maioria dos 

votos da Assembleia Geral.
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\' - . ■ art|G0 i0-° . ' ■
(Suspensão c perda dos direitos) 2. °s membros fundadores são

atribuídos aos membros daÀssoeiação podem ade c'ue for indicadà 
Osdirelt°sSôu perdidos caso seja comprovado, mediante 

ef processo a ser instaurado pela Direcção Geral, o 
■lSioe|ega P(o reiterado de alguma obrigação estatutária ou 
iXpr"niação grave dos presentes estatutos. 
«i^Tico: — Considera-se violação grave, para efeitos 

1- §o i, toda a acção o omissão dolosa que afecte 
i(iPresell'e . unidade da Associação, o seu bom nome e 
,<ente a 
^"Tnão pagamento das contribuições devidas dentro 

2’ Jcio fiscal.correspondente implicará a suspensão 
exeí de membro até à liquidação do débito dentro do 

j0SSado pela Direcção Gera!.

-A não liquidação do débito dentro do prazo fixado nos 
J do n.° 1 da presente cláusula, o membro perderá essa 

'^dade, ficando assegurado o direito de recurso junto da 
Lnbleia Geral. ' .

4 É permitida a readmissão do membro que tenha per
dido essa qualidade, mediante deliberação da Assembleia 
Geral, na base de solicitação escrita do interessado.

SECÇÃO 11
Órgão Sociais

representados pela enti- 
n 1 nos termos dos respectivos estatutos.

s membros efectivos são representados pelos respec- 
t,v°s reitores ou directores gerais.

Nas reuniões da Assembleia Geral, os membros podem 
r se acompanhar dos peritos que acharem conveniente, 

mas sem direito a voz e a voto.

'• ARTIGO 16.°
(Mesa da Assembleia Geral)

1. A Mesa da Assembleia Geral é constituída por um pre
sidente, um vice-presidente e um secretário.

2. Nas ausências e impedimentos do Presidente, este é 
substituído pelo Vice-Presidente.

ARTIGO 17.° 
(Competências)

1. A Assembleia Geral compete, designadamente:
a) Eleger, dentre os membros fundadores e efectivos,

os órgãos sociais da «AIESPA»;
b) Analisar e aprovar os planos anuais e plurianuais

da «AIESPA»;
c) Analisar e aprovar o relatório e contas da

«AIESPÁ»;
ARTIGO ll.°
(Definição)

São órgãos sociais da «AIESPA»:
a) Assembleia Geral;
b) Direcção Geral;
c) Fiscal Único/

ARTIGO 12.°
(Assembleia Geral)

AAssembleia Geral é o órgão máximo representativo da 
«AIESPA», com poderes deliberativos e normativos, com
posta por todos os seus membros no exercício pleno dos seus 
direitos legais e estatutários

ARTIGO 13.°
(Direcção)

A Direcção é o órgão executivo da «ÁIESPA», com- 
^tindo-lhe coordenar e supervisionar a sua organização e 
gestão quotidiana.

ARTIGO 14?
(Fiscal-Único)

0 Fiscal-Único é o órgão a quem compete tomar.conheci- 

antep0 °S ^ocurnentos relativos às contas do ano financeiro 
Assern^e em’t’r Parecer a ser apreciado e aprovado pela

SECÇÃO III
Assembleia Geral

ARTIGO 15.°
j (Composição)

e^ejarn a Assembleia Geral todos os membros que 
táriOs ° eXercício Pleno dos seus direito legais e estatu-

d) Proceder às alterações aos presentes estatutos;
e) Aprovar os critérios para fixação das contribuições

dos membros;
j) Exercer o poder disciplinar em grau de recurso;
g) Decidir sobre os assuntos estratégicos de interesse

da «AIESPA», a ela submetidos pela Direcção;
h) Decidir sobre a dissolução da «AIESPA»;
i) Aprovar a exclusão dos membros que violarem gra

vemente os presentes Estatuto, sob proposta da 

Direcção;
j) Destituir os órgãos da «AIESPA», assegurando o

amplo direito de defesa;
k) Decidir sobre matéria omissa nos presentes esta

tutos.
2. Para a deliberação sobre as questões previstas nas alí

neas d), f), g), h) e j) é exigido voto favorável de 2/3 (dois 

terços) dos Membros Fundadores presentes.
3. Para a deliberação das questões previstas nas demais 

alíneas do presente artigo, é exigido o voto favorável da 

maioria simples dos Membros presentes.

ARTIGO 18.°
(Reuniões)

1 A Assembleia Geral reúne-se, ordinariamente, uma 
vez por ano e, extraordinariamente, sempre que convocada 

na forma prevista nos presentes estatutos.
2." As reuniões . ordinárias serão convocadas pelo 

Presidente da Mesa da Assembleia Geral, com antecedência 
mínima de 7 dias, ouvido, sempre que possível, os Membros 

da Direcção.
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' 3. As reuniões extraordinárias serão convocada P 

Presidente da Mesa da Assembleia Geral ou p c 
’ ção de, no mínimo, 1/4 dos Membros, com antecedêncta 

de 10 dias.
ARTIGO 19.°
(Qiiôrum)

A Assembleia Geral reúne, em primeira convocação, 
com a presença de mais de metade dos Membros e, 
segunda convocação, com qualquer número de Mem 

.sendo as deliberações, em ambos os casos, adoptadas pe o 
voto da maioria dos presentes, salvo nos casos previstos no 

n.° 2 do artigo 17.° dos presentes estatutos.
SECÇÃO IV 

Direcção Geral

ARTIGO 20.°
(Composição)

1. A Direcção Geral é composta pelo presidente, um 
vice-presidente e um Secretário Executivo.

2. A Direcção Geral poderá criar estruturas organizativas 
de carácter permanente ou provisória, integrada pelos seus 
membros, para a prossecução das suas actividades, em fun
ção das especificidades dos objectivos preconizados.

ARTIGO 21.°^
(Presidente)

1. Compete ao Presidente da Direcção Geral, designa- 
damente:

a) Representar a «AIESPA», ém juízo ou fora dele,
podendo para o efeito outorgar poderès a tercei
ros, mediante o competente mandato;

b) Praticar todos os actos inseridos no âmbito da
organização e gestão da «AIESPA»;

c) Zelar pela fiel observância dos presentes estatutos
e das demais disposições regulamentares e nor
mativas;

d) Submeter à Assembleia Geral os ãssuntos que
ultrapassem a sua competência e os recursos 
apresentados pelos Membros da «AIESPA»;

e) Celebrar ou rescindir contratos e protocolos após a
aprovação da Assembleia Geral;

J) Promover a articulação e a implementação das 
acções da «AIESPA», com organismos e insti
tuições nacionais e internacionais;

g) Participar em eventos nacionais e internacionais,
em nome e em .representação da «AIESPA»;

h) Realizar intercâmbios no âmbito da cooperação
nacional e internacional, visando o desenvol
vimento de trabalhos de natureza académica, 
científica, técnica e cultural de interesse dos 
membros;

i) Apresentar à Assembleia Geral a proposta dos pla
nos anuais e plurianuais da «AIESPA», e os res- 
pectívos orçamentos;

• j) Apresentar, anualmente, o relatório de execução 
do programa de actividades, bem como do orça
mento aprovados;

k) Admitir e demitir o pessoal da o
tiva; ■ eCre%t,y

l) Assinar os cheques e/ou ordens de 
o Secretário Executivo; Pa§anient(

Exercer o poder disciplinar
n) Zelar pela aquisição, registo, Conse 

rização do património e pe|a coiX^0 e 
dos recursos afectos à «AIESPa»^3 apliCaKo

o) Convocar reuniões, para análise de ’ 
cíficos, implementando as recom.. 
cas ou de emergencia delas decorrente

p) Desempenhar as demais funções * S’ 
cargo, de acordo com a legislação'a° 
disposto nos presentes Estatutos. Vlgenteeo

2. Nas suas ausências e impedimentos o nr 
substituído pelo vice-presidente. enteé

ARTIGO 22.°
(Vice-presidente)

Compete ao vice-presidente, designadamente:
a) Auxiliar o presidente no exercício das suas fijn

ções;
b) Substituir o presidente nas suas ausências e impe-

dimentos;
ç?Representar a «A1ESPA», nos actos para os quais 

for indicado pelo presidente;
d) Exercer as demais atribuições previstas nos regula

mentos da «AIESPA».

• ARTIGO 23.°
(Secretário executivo)

.1.0 secretário executivo é o responsável, directamente 
subordinado ao Presidente, pela execução das tarefas de 
carácter administrativo, financeiro e de recursos humanos.

2.0 secretariado executivo pode, em função das necessi
dades e da complexidade das suas actividades, estruturar-se 
ém secções ou departamentos, de acordo com o regulamento 

interno da Direcção Geral.

ARTIGO 24.°
(Atribuições do secretário executivo)

São atribuições do secretário executivo, desigualam
a) Administrar a secretaria executiva ém confo

dade com as orientações do Presidente e do P 

sentes estatutos; ’
b) Providenciar a execução das decisões da 1
c) Providenciar a convocatória e preparar a

das reuniões da Direcção e dos grupoS 

baIh0; distribui^
d) Secretariar as reuniões e assegurar a

das respectivas actas aos membros, 
ej Elaborar o plano de actividades da direcÇ 

meter à sua aprovação; . ' m atr
y). Exercer as demais atribuições qtié lhe 

buídas pelo Presidente.
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SECÇÃO V
Fiscal-Único

ARTIGO 25°
(Constituição)

i único é eleito e empossado pela Assembleia 
0Fiscal-un

Ge^1’ ARTIGO 26.°
(Competência)

.âncias compete âo Fiscal-Único, designada- 
ComPete 

nier>te:
a)

c)

Examinar e emitir pareceres sobre as contas apre
sentadas pela Direcção;

Verificar a regularização dos balanços, relató
rios financeiros e de prestação de contas da 

«AIESPA»; •
Acompanhar e fiscalizar a gestão orçamental, 

financeira e patrimonial da «AIESPA», podendo 
solicitar informações sobre a contabilidade, bem 
como os documentos necessários ao cumpri
mento de suas atribuições;

d) Emitir parecer sobre qualquer outra matéria de 
interesse contãbilístico e financeiro que lhe seja

ARTIGO 31.°
(Competências da Comissão Eleitoral)

ripete à Comissão Eleitoral adoptar todas as provi- 
f 38 nÇCessár’as Para que o processo eleitoral decorra em 
ormi ade com a lei e o disposto nestes estatuto, desig- 

nadamente:

Definir as regras e os procedimentos que garan
tam um pleito democrático, justo, transparente 
e isento;

b) Apreciar e validar os requisitos dos candidatos aos
órgãos sociais da «AIESPA», nos termos previs
tos nos presentes estatutos; -

c) Apreciar e verificar se os membros a que perten

cem os concorrentes estão em situação regular 
quanto ao pagamento das contribuições devidas 
à «AIESPA»;

d) Apresentar ao Presidente da Mesa da Assembleia
Geral os resultados do pleito eleitoral.

ARTIGO 32;°
(Candidaturas)

Os candidatos aos órgãos sociais da «AIESPA» devem 
apresentar as suas candidaturas, mediante requerimento 
dirigido ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, até 48

submetida pela Direcção ou pela Assembleia 

Geral.

ARTIGO 27.°
(Reuniões)

0 Fiscal-Único reúne, ordinariamente, duas vezes por' 
ano com a Direcção Geral e, extraordinariamente, sempre 
que convocado com antecedência mínima de 8 dias.

CAPÍTULO III
Processo Eleitoral

ARTIGO 28.°
(Mandatos)

1- 0 mandato dos órgãos da «AIESPA» é de três anos 
renováveis uma vez.

2- Os membros da «AIESPA» perderão essa qualidade 
e perderão os seus cargos quando cessarem o exercício das 
SUas fi^Ções na instituição através da qual adquiriram essa 
Qualidade ou esses cargos, sendo substituídos pelos seus 
su^stitutos nessa instituição.

'ARTIGO 29.°

(Eleição)
Gera|S órSã°s da «AIESPA» são eleitos pela Assembleia 
dem alTaV^s votação directa e secreta, com a presençà 

e metade dos membros com direito a voto.

ARTIGO 30.° 
(Comissão eleitoral)

®eitorai°dCeSS° e^e’tora^ ® coordenado por uma Comissão 
Gerai es^na^a pelo Presidente da Mesa de Assembleia 

e> con}Posta Por três membros, sendo dois 
eS’Urn d°s quais, é o Presidente, e um efectivo.

horas antes da data e hora da realização das eleições.

ARTIGO 33.°
1 (Apuramento)

1. Considéram-se eleitos os candidatos que obtiverem a 
maioria simples dos votos válidos apurados.

2. Em caso de empate, considera-se eleito o membro 
mais antigo na «AIESPA» e, em caso de igualdade, o mem
bro mais velho;

ARTIGO 34.°
(Anúncio de resultados e tomada dc posse)

1/Findo o processo eleitoral, a Comissão Eleitoral apre
senta os resultados ao Presidente da Mesa da Assembleia 
Geral que os divulgará e, em seguida, marcará a data da 
tomada de posse, respeitado o termo de mandato vigente.

2. A data da tomada de posse e transmissão dos cargos 
será homologada pelo Presidente da Mesa da Assembleia 

Geral. ' ' !

CAPÍTULO IV
Património, Receitas e Administração Financeira 

e Patrimonial

SECÇÃO I
Património

ARTIGO 35.° 
(Constituição)

o Património da «AIESPA», é constituído por:

a) Bens móveis, e imóveis;
b) Fundos que vierem a ser constituídos;

c) Doações e legados;
d) Direitos transmissíveis de autor e co-autoria em tra-

balhos científicos promovidos pela «AIESPA», 
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o direito de posse sobre os títulos valiosos trans
missíveis de um mandato para o outro, o direito 
de preferência em aquisições e transmissões de 

coisas corpóreas ou incorpóreas e outros.

SECÇÃO il

Receitas

ARTIGO 36.°

(Origem)

As receitas da «AIESPA», são oriundas de:

a) Contribuição regular dos Membros;
b) Subvenções e auxílios de entidades públicas ou

privadas;
c) Resultado de administração patrimonial;

d) Outras fontes.
SECÇÃO IH

Administração Patrimonial e Financeira

ARTIGO 37.°
(Prossecução dos fins)

o Património da «AIESPA», constituído na forma pre- 
vista no artigo 35.» é utilizado, exclusivamente, para a 
prossecução dos seus objectivos previstos nos presentes 
estatutos.

-O lucrativos de natureza eminentemente ed I
erem indicadas pela Assembleia Geral w M 

extinção da «AIESPA»- . _ HeXlHV ARTIGO 42.° I

(Alteração dos estatutos) I

nresentes estatutos podem ser alterados p^ 
i3 dos membros M*" *' >««•. W 

mal ARTIGO 43.»

(Omissões)

. „ dúvidas e omissões resultantes da interpretai^,. 
T nresentes Estatutos são resolvtdos pelo Presia 

da ARTIGO 44.»

Entrada em vigor os presentes estatutos entram emvig». 
na dMa da sua aprovação. (15-9025-^ 

TRISAX-— Participações, Óleo, Gás, Energia, 
Mineração e Construções, Limitada

ARTIGO 38.°
(Oneração de bens imóveis)

. A alienação ou oneração de bens imóveis é deferida após 
aprovação da Assembleia Geral, com a presença de 2/3 dos 
membros fundadores e efectivos. : ,

ARTIGO 39.°
(Orçamento) *

O orçaménto da «AIESPA» é uno e o exercício finan
ceiro coincide com o ano civil.

SECÇÃO V 
Disposições finais

ARTIGO 40.°
(Ausência de remuneração)

1. Os titulares dos cargos previstos no âmbito dos órgãos 
sociais da «AIESPA», não auferem pelo exercício das suas 
funções nenhuma remuneração, à qualquer título, pretexto

% ou condição, salvo o Secretário Executivo.
2. No exercício, porém, de actividades que impliquem 

despesas, essas despesas são cobertas com recursos finan
ceiros da «AIESPA».

ARTIGO 41.° 
(Extinção)

1. Em caso de extinção da «AIESPA», os bens móveis e 
imóveis, os direitos, créditos e demais valores activos serão 
alienados e o resultado será utilizado prioritariamente para 
cumprir as obrigações laborais, tributárias e fiscais, com 
fornecedores e prestadores de serviço e outras obrigações 
inerentes à actividade «AIESPA».

2. Honrados os compromissos referidos no n.° 1 do pre
sente artigo, o valor residual destina-se a entidades de fins

is;
Alteração do pacto social da sociedade «TRISAX

No dia 26 de Maio de 2015, nesta Cidade de Luanda, e 
no Cartono Notarial da Loja dos Registos do Kilamba Kiaxi, 
P nte mim, Daniel Wassulo Calambo, respectivo Notário 
, refer,d° Cartório, compareceu como outorgante Ramon 
OS antos, natural do Brasil, casado, residente habitual

mente em Luanda, no Condomínio Maravilha, Casan.°25, 
ain"0 do Talatona, Município de Belas, titular do Cartão de 
esidente Estrangeiro n.° 000508IA07, emitido aos 28 de 
gosto de 2014, pelo Serviço de Migração e Estrangeiros, em 

representação da sociedade «AB+Participações Assessoriae 
estão, Limitada», empresa de direito angolano, com sede em 

Luanda, na Rua 10, Casa n.° 220, l.° andar, Projecto Nova
Jda, e da sociedade «Nova África Internacional, Limitada», 

presa de direito angolano, com sede em Luanda, na 
ngeníleiro Armindo Andrade, n° 159, Bairro Miraniar’ 

MumcípiodoSambizanga. , - \
erifiquej a identidade do outorgante, bem como a 

a e e a suficiência de seus poderes para o acto, em face 

aumentos que no fim menciono e arquivo. - 
declara o outorgante:

°S SeUS rePresentados são os únicos sócios da
e Por quotas denominada «TRISAX — Participtf°eS’ J 

em i nei^,a’ Mineração e Construções, Limitada», cOÍ11‘ -0 

^ Luanda, na Rua Dr. Américo Boavida, n ‘ Ida Embota, com capital social de Kz: 1.000.000,0^
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í anzas)’rea,izado em dinheiro’ dividido e repre- 
í iill'5í,dek"duas quotas, a primeira no valor nominal de 
>lo0 (novecentos e noventa mil kwanzas), cor- 
p:990(1 ’a 99% (noventa e nove por cento) do capital 
^"'encente a «AB+ Participações, Assessoria e Gestão, 

asegunda no valor nominal de Kz: 10.000,00 (dez 
Lin*da>>’ s) eorrespondente a 1% (um por cento) do capital 
i»i|k"'an^ncente a «Nova África Internacional, Limitada».

ela presente escritura e no uso dos poderes que lhe 
Aferidos, e dando cumprimento à deliberação adop- 

reunião da Assembleia Geral, realizada aos 27 de 
^^7015, vem alterar a forma de obrigar a sociedade, 
íW°tualínente’ consoante 0 artig0 8 ° do estatut0 social, 
l*30 meio de 2 (duas) assinaturas, e passará a se dar da 
.JáP°rnie . ■ , , •

..p vier a ser deliberada pelos socios em Assembleia 
fornia^6

^Que em cumprimento às deliberações tomadas na 

Assembleia Geral acima mencionada, o artigo 8.° do pacto 
socia| passa a ter a seguinte redacção: . ‘

ARTIGO 8.°

1. A sociedade se obrigará da forma que vier a 
ser designado para o efeito através de Assembleia 
Geral.

Assim disse e outorgou por minuta.
Arquivo os seguintes documentos:

a) Documentos complementares a que atrás se faz
alusão;

b) Acta da Assembleia Geral Extraordinária da socie
dade «TRISAX — Participações, Óleo, Gás, 
Energia, Mineração e Construções, Limitada», 
datada de 27 de Março de 2015;

c) Certidão da Conservatória do Registo Comercial •
de Luanda da sociedade «TRISAX — Participa
ções, Óleo, Gás, Energia, Mineração e Constru

ções, Limitada»;
d) Certidão da Conservatória do Registo Comercial

de Luanda da sociedade «AB+Participações, 

Assessoria e Gestão, Limitada»;*
e) Certidão da Conservatória do Registo Comercial

de Luanda da sociedade «Nova África Interna
cional, Limitada».

res lnamente> lida e explicado o seu conteúdo por cor- 
apr n à vontade ’firme e esclarecida da outorgante, vai 
advertê^ eSCr*tura ser assinada pelo interveniente, com a 

nonC,a °^r^ator‘edacie de se requerer o registo do 
Q\]PraZ° de tr^s meses a contar desta data.

^tio, Daniel Wassulo Calambo.
a conforme.

t Certid'*
Carc • a° qUe extra*r e vai conforme o original.

Kiaxj ^otarial da Loja dos Registos do Kilamba 

iletivel Uanda’ aos 3 de Junho de 2015. — A ajudante, 

(15-9027-L01)
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EGM Holding, S. A.
. Certifico que, por escritura de I de Junho de 2015, 

a a com início a folhas 17, do livro de notas para escritu- 
i versas n. 408, do Cartório Notarial do Guiché Único da 

^mpresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires da Costa, 
cujo texto integral fica depositado nesta Conservatória nos 
termos dos n.os 3, 4 e 5 do artigo 169.° da Lei n.° 1/97, foi 
constituída uma sociedade, anónima denominada «EGM 
Holding, S. A.», com sede em Luanda, no Município de 
Belas, Condomínio Dolce Vita, Talatona, Zona ZR 10-GU01, 
8. andar, Bairro Luanda Sul, que tem por objecto e capital 
social o estipulado nos artigos 3.° e 5.° do séu 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 òs outorgantes.

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

Luanda, 1 de Junho de 2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
EGM HOLDINGS, S. A.

CAPÍTULO I
Denominação, Sede, Objecto e Duração

ARTIGO l.°
(Denominação social c duração)

A sociedade é comercial, sob o tipo de sociedade anó
nima de responsabilidade'limitada, e adopta a denominação 
«EGM Holding, S. A.».

ARTIGO 2.°
(Sede e outras formas locais de representação)

A sociedade tem a sua sede social em Luanda, Belas, 
Luanda Sul, Condomínio Dolce Vita, Talatona, Zona 
ZR 10-GU01,8.° andar.

O Conselho de Administração poderá deslocar a sede 
social para qualquer outro local, bem como criar, transfe
rir ou encerrar sucursais, agências, delegações ou quaisquer 
outras formas de representação no País da sociedade ou no 
estrangeiro, nos termos é limites prescritos nas disposições 

legais aplicáveis.
ARTIGO 3.°

(Objecto social)

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços 
de consultoria e assessoria, acompanhamento, execução e 
gestão de projectos de comunicação, incluindo a comunica
ção social, marketing, publicidade e imagem. A sociedade 
poderá no entanto, por acordo dos accionistas, dedicar-se a 
qualquer outro ramo de actividade permitida por lei, direc- 
tamente ou indirectamente relacionadas com o seu objecto 

social.
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A venda tomar-se-á livre se nenhum 

o seu direito de preferência nos termos eaCC'°nista 

previstos, devendo, para tanto, o Conselho 
notificar o acçionista desse facto, no pra2o d Adtninistr^’ 

zzz*'««»»-»-**- °d,r°“r2 ■6 "*•é
c p gratuita de acções a terceiros, com as necessári SnS

nomeadamente quanto ao preço de exerci0i0'^ adap% 

corresponderá ao valor real das acções, nos te
No caso de transmissão por morte os herd ’ 

ficiários devem no prazo de seis meses a o °S°u^e- 
d contar d 

do falecimento do accionista, indicar a(s) n Matâ 
passa(m) a ser titular(es) das acções, nostermJ?a(S)* 

do parágrafo. ' . °n<litôes

A sociedáde poderá ainda associar-se con socjedadeS; 
jurídicas, para, nomeadamente, formar nov $ e
agrupamentos complementares de empresas, .
associações em participação, bem como su scre 

cipar no < , 
a constituir.

ARTIGO 8.° 
(Obrigações)

A. sociedade pode proceder à emissão de qual 
de obrigações, nos termos da lei e nas condições apr 
pela Assembleia Geral ou pelo Conselho deAdministra^ 

ARTIGO 9.° .
(Prestações acessórias de capital)

Qualquer dos accionistas poderá fazer, voluntariamente 
à sociedade prestações acessórias, de que esta careça, nos 
termos e condições que forem estabelecidos em Assembleia 
Geral, sendo certo que a respectiva deliberação vincula 
apenas os accionistas .que nela votarem a favor. Salvo deli
beração em sentido contrário tomada por unanimidade em 
Assembleia Geral, as prestações acessórias serão feitas a 
título gratuito, e sempre reembolsáveis, desde que a situa
ção líquida da sociedade não seja inferior à soma do capital 
social com as reservas legais.

Os créditos eventuàlmente detidos por adciònistas pode-

. ARTIGO 4.°
(Duração)

A existência jurídica da sociedade conta-se a partir da 

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

indeterminado.

CAPÍTULO II 
Capital Social e Acções

ARTIGO 5.° 
(Capital social)

O capital social é de Kz: 2.000.000,00 (dois milhões de 
kwanzas), equivalente a USD 20.000,00 (vinte mil dólares 
dos Estados Unidos de América), realizado em dinheiro e 
encontra-se dividido em 2.000 (duas mil acções) acções do 
valor nominal de Kz: 1.000,00 (mil Kwanzas), equivalente a 
USD 10,00 (dez dólares) cada uma.

ARTIGO 6? 
(Acções)

As acções são nominativas ao portador e podem ser 
incorporadas em títulos de uma, cinco, dez, cinquenta, cem, 
quinhentas, mil, cinco mil, acções ou múltiplos. Os títulos 
são assinados por um administrador, caso a sociedade tenha 
um Administrador-Único, ou por dois. administradores,- 

podendo ambas as assinaturas ser de chancela. Fica desde já 
autorizada,a emissão ou conversão de acções escriturais, nos 
termos da legislação aplicável e desde que. haja prévia deli- rão ser convertidos em prestações acessórias de capital desde 

beração da Assembleia Geral nesse sentido. As despesas de 
conversão de títulos são encargos dos accionistas.

A sociedade poderá adquirir acções e obrigações pró
prias e fazer sobre elas as operações mais convenientes para 
o interesse social e nos termos da lei.

ARTIGO 7.°
(Transmissibilidade das .acções)

O direito a adquirir as aeções será rateado pelos sócios 
que. houverem manifestado interesse na aquisição, pro
porcionalmente à sua participação no capital, na mesma 
assembleia em que se deliberou recusar o consentimento e 
só na eventualidade de os sócios não exercerem, total ou 
pàrcialmente, esse direito, a sociedade ficará obrigada a 
adquiri-las para si ou a fazê-las adquirir por terceiro.

Na transmissão onerosa das acções a terceiros, os demais 
accionistas gozam de direito de preferência.

Havendo mais de um accionista preferente, o direito dè 
aquisição será repartido entre eles, na proporção das respec- 
tivas participações.

, quê a respectiva conversão seja deliberada por unanimidade 

em Assembleia Geral.

ARTIGO 10.° 
(Amortização de acções)

À sociedade assiste o direito de amortizar acções semp 
que se verifique algum, ou alguns dos seguintes factos. |

Por acordo do respectivo titular; ^es|0
Quando as acções sejam objecto de penhora, 

arrolamento ou qualquer outra forma de apreensão ou 
judiciaf, ou ainda quando se verifique a iminência 

situações; " a dissolU'
Interdição, inabilitação, insolvência, falência ou , 

Ção do titular; ~ decOr
Quando o accionista violar qualquer obriga?a 

rente do contrato de sociedade ou de delibcr 

accionistas tomada regularmente; jssões» os
Quando o accionista lesar, por actos ou om 

interesses da sociedade, nomeadamente a repa Ç j^i- 
perante terceiros ou impedir ou concorrer, g0 d°s j 

rectamente, com a sociedade, ou dificultar a rea 
fins sociais;
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I sa do accionista em processo judicial movido 

^s°Cieda J divórcio, se as acções hão ficarem a perten- 
r Eiiicas° úe /

. dade poderá adcluirir e a,T,ortlzar acções e obriga- 
AS°Cieas dentro dos limites e sob as condições impostas 

(ótfPrOpr liberação da Assembleia Geral.

CAPITULO III 
Órgãos Sociais

ARTIGO 13.°
(Mesa da Assembleia)

p • Mesa da Assembleia Geral é constituída por um 
Aq kite> Um V,ce"Presidente e um Secretário, eleitos em 
d h™ i ^eral’ de entre os accionistas ou não, por perío- 

e (um) ano e que poderão ser sempre reeleitos.
ompete ao Presidente da Assembleia Geral convocar e 

ingir as reuniões da Assembleia Geral, bem como exercer 
as demais funções que lhe são conferidas por lei e pelo pre- 
sente contrato.

ARTIGO 11.° 
(Órgãos sociais)

-0 órgãos sociais da sociedade a Assembleia Geral, o 
de Administração e o Conselho Fiscal.

I) Assembleia Geral
ARTIGO 12.°

(Assembleia Geral)

A Assembleia Geral é constituída por todos os accionis- 
Ias que possuam o mínimo de cem acções averbadas em seu 
nome no competente livro de registo de acções da sociedade 
a(é8dias antes da data da reunião da Assembleia Geral ou 
que, no caso de serem titulares de acções ao portador não 
registadas, depositem as mesmas na sociedade ou façam 
prova de seu depósito em intermediário financeiro autorizado 
dentro do mesmo prazo. Neste último caso, o intermediário 
financeiro depositário das acções deverá comprovar tal facto 
no prazo aqui referido, por carta dirigida para a sede social e 
destinada ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral.

A cada cem acções corresponde um voto.
Os accionistas titulares de um número de acções inferior 

a cem podem agrupar-se, nos termos legais, a fim de pode
rem participar na Assembleia Geral.

Na hipótese prevista no parágrafo anterior, o repre

sentante dos accionistas agrupados deverá comunicar por 
Perito ao Presidente da Assembleia Geral, com 8 dias de 

antecedência em relação àquela, o número de acções que 
rePresenta, juntando as respectivas cartas de representação, 
Avidamente assinadas pelos representados.

O8 accionistas que forem pessoas singulares poderão 
32er se rePresentar nas reuniões da Assembleia Geral pelo 

c°njuge, por ascendente ou descendente, por um accio- 
a 3 Ou um membro do Conselho de Administração, os 

re niStas 9ue forem pessoas colectivas poderão fazer-se
QSentar P°r Quem para o efeito indicarem.

entre lnstrurnentos de representação de accionista serão 
aoin^eS a° ^res’dente da Mesa da Assembleia Geral, até 

Pará» r Assernbleia Geral, sem prejuízo do disposto no 
“grafo quatro.

sitiais t,aÇ°es P°derão ser efectuadas nominalmente ou por 

da MesanVenÇi°naiS> con^orrne f°r decidido pelo Presidente

ARTIGO 14.° 
(Reuniões)

A Assembleia Geral reunij-se-á: ,
Em sessão anual no primeiro trimestre de cada ano;
Em- sessão especial, sempre que o Conselho de 

Administração ou o Conselho Fiscal o julguem conveniente 
ou quando requerido por accionistas que reúnam as condi
ções legalmente exigidas.

. Artigo i5.°
(Convocação c funcionamento da Assembleia Geral)

Caso as acções sejam nominativas, as convocatórias para 
a reunião da Assembleia Geral devem ser feitas mediante 
cartas registadas, expedidas com aviso de recepção, para o 
endereço que o accionista haja expressamente indicado à 
sociedade para esse efeito, com a antecedência mínima de 
30 (trinta) dias, em relação à data da reunião da Assembleia 
Geral. Na situação de as acções serem ao portador, as con
vocatórias serão feitas nos termos legais. Na primeira 
convocatória, pode desde logo ser marcada uma segunda 
data para reunir no caso de ,a Assembleia Geral não poder 
funcionar na primeira data marcada. ,

O Presidente da Assembleia Geral deverá convocar a 
Assembleia Geral sempre que para tal seja solicitado pelo 
Conselho de Administração ou Administrador-Único, 

pelo Conselho Fiscal ou por accionistas que possuam, 
pelo menós, acções correspondentes a 5 (cinco) por cento 
do capital social e que lho requeiram em carta registada e 
expedida com aviso de recepção, em que se indiquem, com 
precisão, os assuntos a incluir na ordem do dia e se justifique 
a necessidade de reunir a assembleia.

As Assembleias Gerais realizam-se na sede da sociedade 
ou noutro local, escolhido pelo Presidente da Mesa dentro 
do território nacional, desde que as instalações desta não 
permitam a reunião em condições satisfatórias.

Os accionistas podem tomar deliberações unânimes 
por escrito e bem assim reunir-se em Assembleia Geral, 
sem observância de formalidades prévias, desde que todos 
estejam presentes e todos manifestem a vontade de que 
a assembleia se constitua e delibere sobre dèterminado 

assunto.
ARTIGO 16.°

(Deliberações da Assembleia Geral)

As deliberações são tomadas por maioria-dos direitos de 
voto emitidos, seja qual for a percentagem do capital repre-
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i Tomar de arrendamento os prédios n 

cução do objecto social; Contrair
■ financeiro nacional ou estrangeiro e aceita'"108V 

entidades mutuantes; ar a fiscaij^H

Nomean representantes, temporários 
em sociedades participadas ou outras institu ')ern’ai'éi| 
nismos públicos ou privados;
• Decidir da abertura de sucursais aoâ„ ■ *

» fii- .
outras formas de representação; ’

Proceder à emissão de obrigações.

artigo 20.° 
(Reuniões do Conselho dc Administraçâo) 

en.° 001882870LA03J, emitido em 22 de Outubro o Conselho, de Administração reunir-se-á 
vocado pelo respectivo Presidente ou" por qUandocon- 
administradores. ' ' • °Utr°s dois

Qualquer administrador pode fazer-se renr
... presentar na

- Jaao 

As deliberações são tomadas por maioria dos votos do 

o voto escrito, tendo o Presidente, eleito pela Assemble° 

Geral, voto de qualidade, no caso de empate.
- O Conselho de Administração está dispensado de se reu

nir mensalmente.

ARTIGO 21.°
(Vinculação)

A sociedade obriga-se:
• Pela assinatura de dois membros do Conselho de 

Administração;
Pela assinatura do Administrador-Único;
Pela assinatura do Administrador-Delegado agindo no 

âmbito da competência que lhe seja confiada;
Pela assinatura de um ou mais mandatários, agindo den

tro dos limites dos respectivos instrumentos de mandato;
Pela assinatura de um dos membros do Conselho de 

Àdministração e <um mandatário, procedendo este nos ter 

mos previstos na alínea anterior.,
■ Os actos de mero expediente poderão ser Prat’ca^°S^ 

um só administrador ou por mandatário com poderes 

tantes. 'v

pamentos complementares de empresas ou qualquer outra 
fqrma de participação;

sentado na assembleia, excepto quando seja exigida po

■ ou pelos presentes estatutos.
H) Órgãos de Administração e Fiscahzaçao

. ARTIGO 17.° , .
(Conselho dc Administração ou Administrador- mc

A administração da sociedade será exercida por um 
Conselho de Administração, constituído por um Presi en e, 
um Vice-Presidente e um, três ou cinco vogais eleito 
Assembleia Geral, ou por um Administrador-Único.

Para este exercício é nomeado desde já N Gunu Olívio 
Noronha Tiny, solteiro, maior, portador do Bilhete de

Identidaden. -----------
de 2010,^com domicílio na Rua. Major Kanhangulo, casa 
s/n.°, Bairro Maculusso, Município da Ingombota, como 

Administrador-Único da sociedade.
Em caso de morte, renúncia ou impedimento, temporá- reunião por outro administrador, mediante carta dirigjfj. 

rio ou definitivo, de qualquer dos membros do Conselho de Presidente.
Administração, o Conselho de Administração poderá preen- As deliberações são tomadas por maioria dos v- 
cher por cooptação, até à reunião da próxima Assembleia administradores presentes ou representados, sendo per^

Geral, as vagas que se verificarem, nos lugares dé adminis-

■ tradores.
Dentro dos limites da lei, o Conselho de Administração 

pode encarregar um dos seus membros, que terá a categoria 
de Administrador-Delegado, de se ocupar de certas matérias 
de administração, atribuindo-lhe para o efeito os necessários 
poderes de representação e gestão.

ARTIGO 18.° 
(Caução)

Cada administrador, antes do início do respectivo exerci- ‘ 
cio, prestará caução no montante legal.

A caução poderá ser substituída pór contrato de seguro 
e mesmo dispensada por deliberação da Assembleia Geral. .

ARTIGO 19.° 
(Competência)

Compete ao Conselho de Administração, sem prejuízo 
das demais atribuições que lhe conferem a lei e os estatutos:

Gerir, com os mais amplos poderes, todos os negócios 
sociais e efectuar todas as operações relativas ao objecto 
social;

Representar a sociedade em juízo e fora dele, propor e 
contestar quaisquer acções, transigir e desistir das mesmas e 
comprometer-se em arbitragens;

Adquirir, alienar e onerar ou realizar outras operações 
sobre bens imóveis nos termos da lei;

Adquirir, alienar e onerar bens móveis, designadamente 
viaturas automóveis;-Subscrever, adquirir, alienar õu onerar 
participações no capital de outras sociedades de responsabi
lidade limitada, seja qual for o seu objecto social, bem como 
participar em sociedades reguladas em leis especiais aeru- (Duração) . a
-------- ... • ’ O mandato dos membros dps órgãos socia ^bl^ 

Ç^o de quatro anos, conforme for deliberado pe‘a 

Geral que houver procedido à eleição.

ARTIGO 22.°
(Órgão de Fiscalização ou Fiscal-Único)

A fiscalização da sociedade compete a urn on^ 
Fiscal, se não for composto por um Fiscal^nlÇ°í0 em 

posto de três membros efectivos e um suplente e 
Assembleia Geral, que poderão ser ou não accionis ^ s-c

O Conselho Fiscal exerce as funções que p°r 

cometidas.
IV) Disposições Comuns

' • ARTIGO 23°
(Duração)

O mandato dos membros dos órgãos sociais ^jeit
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x ARTIGO 24.°

(Remunerações)

ierações dos elementos que constituem o Conselho 
Asten,.U"çao e o Conselho Fiscal serão estabelecidas 

pela Assembleia Geral. '
mbleia Geral poderá, porém, delegar numa comis- 

AAsSe ktaq a fixação das remunerações. 
wdeacc,on,staS ■ '

’ CAPÍTULO IV
An0 social e Aplicação dos Resultados

RTIGO 25.° >
(Ano Social)

no social coincide com o ano civil.

ARTIGO 26.°
(Afcctação dc resultados)

qs lucros de cada exercício terão a seguinte aplicação: 
I Integração ou reintegração do fundo de reserva legal na 

percentagem exigida por lei;
Afectação a quaisquer fundos ou reservas do interesse 

da sociedade que a Assembleia Geral delibere, por simples 
maioria, constituir ou reforçar;

Distribuição do eventual remanescente pelos accionistas.

ARTIGO 27.°
(Adiantamento sobre lucros)

0 Conselho de Administração, autorizado pelo Conselho 
Fiscal, poderá fazer adiantamentos sobre lucros de decurso 
de um exercício, nos termos previstos na lei.

ARTIGO 28.°
(Omissões)

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

(15-9091-L02)

Osney-Angola (SU), Limitada

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

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre- 
ntada sob o n.° 100 do livro-diário de 29 de Maio do 

ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória. 
teiroertlfiC° qUe Onésimo David Uolofa Siquilile, sol- 
Kilu’ nia*Or’ de nacionalidade angolana, natural do N’Gola 

res’^ente em Luanda, Município de Cacuaco, 
por de Janeiro, constituiu uma sociedade unipessoal 
.regis^aJtaS denorninada «OsneyTAngola (SU), Limitada», • 

fiodnn 3 S°k ° n*° ^-S24/15, que se vai reger pelo disposto
°CUnWo em anexo. ■ :

c°nforme.
do GuichP^ória d° ^e§’st0 Comercial de Luanda, 2.a Secção 
de2015 Único da Empresa, em Luanda, aos 29 de Maio 

O ajudante, ilegível.

ESTATUTO DA SOCIEDADE 
SNEY-ANGOLA (SU), LIMITADA

ARTIGO L° 
(Denominação c sede) 

A rCÍedade ad°Pta a denominação social de «Osney-
go a (SU), Limitada», com sede social na Província do 

an a’ Município de Cacuaco, Bairro 22 de Janeiro, Rua 
ola Kiluanje, Casa fi.° 131, podendo transferi-la livre

mente para qualquer outro local do território nacional, bem 
como abrir filiais, sucursais, agências ou outras formas de 
representação dentro e fora do País.

ARTIGO 2.° 
(Duração)

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

ARTIGO 3.° 
(Objecto)

A sociedade tem como objecto social, a prestação de 
serviços, hotelaria e turismo, agência de viagens e turismo, 
comércio geral a grosso e a retalho, indústria, pescas, agro- 
-pecuária, informática, telecomunicações, construção civil 
e obras públicas, fiscalização de obras, saneamento básico, 
compra e venda de moveis e imóveis, modas e confecções, 
transportes marítimo, aéreo e terrestres de passageiros ou 
de mercadorias, transitários, oficina auto, assistência téc
nica, comercialização de petróleo e lubrificantes, exploração 
de bombas de combustíveis, farmácia, centro médico, per
fumaria, agenciamento rde viagens, promoção e mediação 

■ imobiliária, relações públicas, pastelaria e panificação, 
exploração de parques de diversões, realização de espectácu- 
los culturais, recreativos e desportivos, exploração mineira 
e florestal, estação de serviços, representações comerciais, > 

- serralharia, carpintaria, venda de alumínio, cultura e ensino 
geraí, segurança de bens patrimoniais, importação e expor- 

" tação, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo do 
comércio ou indústria em que o sócio acorde e seja permi

tido por lei.
ARTIGO 4.°

(Capital)

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwan
zas), integralmente realizado em dinheiro, representado por
1 (uma) quota, no valor nominal de Kz: 100.000,00 (cem 
mil kwanzas), pertencente 30 sócio-único Onésimo David 

Uolofa Siquilile.
ARTIGO 5.°

(Cessão de quotas)

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

ARTIGO. 6.°
(Gerência)

A gerência e administração da sociedade, em todos os 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passiva
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mente, incumbem ao sócio-único, bastando a sua assinatura 

para obrigar validamente a sociedade.
1. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos 

e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 

como letras de fávor, 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 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.

«BPlr

Uma sociedade comercial pOr qu 
nos termos constantes dos artigos spô. • de que o

Esta conforme.
Conservatória do Registo Comercial de 

do Guiché Único da Empresa, em Lua 
de 2015. — O ajudante, ilegível. anda’ aos i d

PACTO social da sociedade
LEGAL & GLOBAL INVESTMENT

management, limitada

CAPÍTULO I
Denominação, Sede, Duração e Objecto

ARTIGO l.° 
(Denominação e duração) 

. sociedade adopta a denominação de «Legal & GloW 
investment Management, Limitada», e durará por 
indeterminado.

ARTIGO 2.° 
(Sede social)

ARTIGO 9.°
, ■ (Liquidação)

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

ARTIGO I0.°
(Balanços)

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

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

(15-9095-L02)

Legal & Global Investment Management, 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.° 404, do Cartório Notarial do Guiché Único 
da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires da 
Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:

Primeira: — lima Carmo do Rosário Costa Rebelo, 
casada com Emanuel Rebelo, sob o regime de Comunhão 
de Adquiridos, natural do Huambo, Província do Huambo, 
residente habitualmente em Luanda, Ingombota, Bairro 
Coqueiros, casa s/n.°;

Segunda: — Sâmia Mayra Moreira Alves Dias, solteira, 
natural de Maianga, Província de Luanda, residente habi
tualmente em Luanda, Ingombota, Bairro Azul, Rua Manuel 
Avenida Vasconcelos n.° 1;

1. A sociedade tem a sua sede social na Rua Fran' 
das Necessidades Castelo Branco, n.° 1, Edifício Co Luanda Living, piso 10.» C, Coqueiros, MunicíÍ* 

Luanda, . Distrito Urbano da ingombota, Província 
Luanda, Angola.

2. Por decisão da gerência, a sede social poderá ser livre
mente transferida dentro do território nacional, bem como 
poderá a gerência deliberar a abertura e encerramento de 
quaisquer sucursais, filiais, delegações, agências, escritórios 
ou quaisquer outras formas de representação, no território 
nacional ou no estrangeiro,

ARTIGO 3.°
(Objecto)

1. A sociedade tem por objecto .a prestação de serviços de:
a) Consultoria e assessoria nas áreas de fiscalidade,

governância corporativa, licenciamento e con
sultoria estratégica de investimentos;

b) Gestão de empresas e de investimentos;
c) Serviços técnicos de tradução.

2. A sociedade pode, mediante deliberação da Assenib eia 
Geral, associar- se a terceiros, sob qualquer forma lega oU 
contratual, nomeadamente para formar sociedades, c0^ 
sórcios, agrupamentos complementares de ernpres^ 
associações em participação, assim como adquirir e a 
participações no capital de outras sociedades ainda Que 
diferente objecto, incluindo as reguladas por leis espe 

ainda que com sede fora de Angola.

CAPÍTULO II taS
Capital Social, Cessão e Amortização dc

ARTIGO 4.° , toS)
(Capital social, prestações suplementares c supr,rn ^.|

E O capital social, no valor de Kz: 100.0^0,00 

kwanzas), está integralmente realizado em numera 

responde a soma de duas quotas: .
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primeira no valor nominal de Kz: 90.000,00 
“^(noventa mil kwanzas), pertencente a i|ma 

CarlT1o do Rosário Costa Rebelo;
. segunda no valor nominal de Kz: 10.000,00 

(dez mil kwanzas), pertencente a Sâmia Mayra 
pereira Alves Dias.

sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos 
^necessitar para o desenvolvimento'da respectiva

3 descje que a Assembleia Geral assim o delibere. 
sClÍVlda sócios, na proporção do capital que detiverem ao 

3,0Sozain do direito de preferência em qualquer caso 

ieíl1P mento do capital social, podendo qualquer um deles 
aUn d na mesma proporção, a subscrição escusada por 

(bainaras’ 
qualquer outro. . .
q ARTIGO 5.°

(Cessão dc quotas)

1 é livre a cessão de quotas entre sócios.
2 A cessão de quotas a terceiros, incluindo cônjuges, 

ascendentes e descendentes dependem do consentimento 
prévio da sociedade.

3 A infraeção do disposto nos números anteriores tor- 
nanl ineficaz, quer em relação à sociedade, quer em relação 
aos sócios, a transmissão total ou parcial da quota em ques

tão.
ARTIGO 6.°

(Amortização dc quotas)

• ‘l.A sociedade pode amortizar qualquer quota nos 
seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota seja objecto de penhora, arresto,

arrolamento, adjudicação em juízo, insolvência, 
cessão gratuita òu risco de alienação judicial ou,

, qualquer outro motivo que retire ao titular da 
quota a respectiva livre disponibilidade;

c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto

* social ou as obrigações sociais; 
No caso de morte do sócio;

e) Quando em partilha em vida do sócio, por motivo 

de divórcio ou outro, a quota for adjudicada a 

quem não seja sócio;
Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio; 
P°r exoneração ou exclusão de um sócio';
P°r violação das regras de transmissão previstas no 

artigo quinto;
Condenação do sócio em acção movida pela socie

dade;
j) Não comparência do sócio que, simultaneamente, 

não se faça validamente representar, por duas 

Vezes sucessivas, em Assembleias Gerais regu- 
larmente convocadas, extraordinárias ou cuja 

Ordem de trabalhos imponha uma maioria qua- 
lificada para deliberar.

Assemhln' n^>rtlzaÇ^° sao precedidos de deliberação da 
Dressnnn T Constate a verificação dos respectivos
decla ~ °j- ega*S 6 contratua’s e torna-se eficaz através de declaração dirigida ao sócio afectado.

■ A ContraPartida da amortização da quota será o valor 
nominal da quota amortizada.

CAPÍTULO Hl 
Dos Órgãos Sociais

ARTIGO 7,° 
(Assembleias Gerais)

1. As Assembleias Gerais serão convocadas por meio de 
carta dirigida aos sócios e aviso publicado no jornal mais 
lido da localidade da sede da sociedade, com a antecedência 
mínima de trinta dias.

2. Os sócios poderão fazer-se representar, mesmo por 
tèrceiros, na Assembleia Geral, seja ordinária, extraordiná
ria ou universal, ou em deliberações unânimes por escrito, 
através de documento particular.

3. As deliberações dos sócios serãó tomadas por maioria 
de votos emitidos.

ARTIGO 8.°
(Gerência)

1. A sociedade é administrada e representada por um ou 
mais gerentes, eleitos e livremente exonerados por delibera
ção dos sócios.

2. Os gerentes prestarão ou não caução e serão ou não 
remunerados, conforme for deliberado pelos sócios.

• 3. Os gerentes exercerão os poderes destinados a asse
gurar a gestão e a representação da sociedade, com a 
observância da lei e sem prejuízo das disposições dos pre
sentes estatutos, e ainda dentro dos limites .que. forem 
estabelecidos pelas deliberações dos sócios.

4. A gerência poderá constituir mandatários ou procura
dores da sociedade para a prática de determinados actos ou 
categorias de actos.

5. A constituição de mandatários ou procuradores da
sociedade fica dependente de deliberação da Assembleia 

Geral. . ,
6. Nos seus actos e contratos, a sociedade .fica obrigada:

a) Pela assinatura de um gerente a ser eleito em
s Assembleia Geral.
7. Aos gerentes fica expressamente vedado obrigar a 

sociedade em actos ou contratos estranhos aos negócios 
sociais, estando proibidos de subscrever letras de favor, fian
ças abonações ou actos de natureza semelhante.

8. Os mandatos dos gerentes têm a duração de 4 (quatro) 

anos, podendo ser reeleitos.

CAPÍTULO IV
Apreciação Anua! da Situação da Sociedade 

e Aplicação de Resultados

ARTIGO 9.°
(Exercício Social c Aprovação de Contas)

1.0 exercício social coincide com o ano civil.
2. As contas do exercício encerrar-se-ão com referen

cia à 31 de Dezembro de cada ano, e serão submetidas pela
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gerência à apreciação dos sócios, conjuntamente com o rela
tório de gefctão e a proposta sobre aplicação ou tratamento 

de resultados.
artigo 10.°

• (Aplicação dc resultados)

1. Os lucros apurados em cada exercício serão aplicados, 
em primeiro lugar, na constituição ou reforço das provi 

soes ou reservas impostas por lei, devendo o remanescente 
ter .a aplicação que seja deliberada pela Assembleia Geral, 
ficando desde já dispensada a obrigatoriedade de distribui 

ção de lucros anuais.
2. Poderão ser feitos adiantamentos sobre os lucros no 

decurso de qualquer exercício.

CAPÍTULO V
Dissolução e Liquidação

ARTIGO 11.°
(Dissolução da sociedade)

1. No caso de dissolução por acordo dos sócios e nos 
demais casos legais, deverá ser elaborado o balanço e contas 
da sociedade, reportados à data da dissolução, e a Assembleia 

Geral deliberará sobre:
a) O balanço de dissolução e contas da sociedade;
b) A fixação dos poderes de todos e cada um dós

liquidatários, incluindo, quanto a continuação da 
actividade, a obtenção de empréstimos, a aliena
ção do património social em globo ou em parte e 
o trespasse de estabelecimento;

c) A fixação de um prazo para a conclusão da liquL
dação. '

2. Salvo deliberação em contrário da Assembleia Geral, 
os gerentes a data da dissolução serão nomeados liquidatá
rios.

ARTIGO 12.° \ ;
f (Lei aplicável e Foro)

Às questões emergentes do presente pacto social, entre 

os sócios e/ou a sociedade, aplica-se a lei angolana, sendo 
, exclusivamente competente para a respectiva dirimição o 

Tribunal Provincial de Luanda.

' (15-9103-L02)

COOLKIDS — Academia de Ensino, Formação 
e Tempos Livres, Limitada

Certifico que, por escritura de 28 de Maio de 2015, 
lavrada com início a folhas 95 do livro de notas para escri
turas diversas n.° 268-A, do Cartório Notarial do Guiché 
Único da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pjres 

da Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre Telma 
Soraia dos Santos Nóbrega Peão Teixeira da Silva, casada 

com Levi Teixeira da Silva, sob o regime de comunhão de

D,ÁRIOt^pf

■ aos natural de Lisboa, Portugal, de l adqutnd ’ habitualmente em Luanda, no bS\ 
anêolana, Bairro Ingombota,

Urban°Prédio n.° 212, rés-do-chão, que outorga nes5\ 
G,nSa’ dividualmente e em nome e em representa®* 

P°r S’nor Duarte Peão Teixeira da Silva, de oito aJ 
fllh° tural de Coimbra, Portugal, de nacionalidade^ 
idade’nan,iEo convivente;

lanaecon g comercial por quotas de tesp^. 
Uma \,da que se regerá nos termos consta^ 

lidade limitaaa, h
:'.artigos seguintes.

, ■ Está conforme !.Reg.stoComerciaide Luanda, 2?$^

Conservatona Luanda, aos 29 de Maio de20is
doGuichéUnicodaEmp

_ o ajudante, Heg'vel-

■e tempos uvr^uSSS***.

artigo i.° ■
(Denominação e sede)

“m“*sod«lnaProvtaciadéL, '77L'""' 

z"e« 0, R„. da Via Expressa cZ»na2,Bfe„4, Prtdto„’"“T'™ 
podendo transferi la liv ’ ’ 9' andar> APartamenton.’9(B, 
terr<tório nadonal” bé'IVrementePara9Ualí’UerOUtr0'0<:a^l> 
ciasouoZ fn ? COm° abrir fi,iais> Cursais, agên- 

formas de representação dentro e fora do País.

ARTIGO 2.°
, (Duração) 

início Ura^ão ® Por íempo indeterminado, contando-seo 
da data d SUa actl*VI,da^e> Para todos os efeitos legais, a partir 

da data da celebração da escritura.

ARTIGO 3.°
(Objecto) 

tro inf °CIedade tem como objecto social ATL, creche, cen- 
geral f ^ard^m'^e~*n^nc^ cultura, educação e ensino 
toria ’ rna<^^0’ cornércio geral a grosso e a retalho, cônsul’
hotel ‘ d^°^a> Pres.taÇã° de serviços, actividade industrial, 

-pe6 303 e to"81710, restauração, actividade pesqueira, agp 
c serviços informáticos e de telecomunicações’
sanea 6 °^ras. Publicas, fiscalização de obrfà
timn ment° bas,co’ m°das e confecções, transportes, varl 
tran.\aere0 ° terreStres de Passageiros ou de mercador^ 

ciali^-08’ °fiClna aUt0’ estética> assistência técnica, 
de com?0 PetrÓle° e 'ubrií’cantes, exploração de bon^ 

cament USt'Ve,S’ dePOsito, comércio e distribuição de 
de via°S’ SerV‘ÇOS médico, hospitalares, ogeno'^6 

gens’ Pmmoção e mediação imobiliária, reW
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. dústria pasteleiro. e panificadora, exploração de 
>icílS’ "'jiversões, realização de espectáculos culturais, 
^i|esde e desportivos, exploração mineira e florestal 

XV0Sserviços, representações comerciais, serralharia, 

X* venda de alumínio e sua utilização, segurança de 

-moniais, importação e exportação, podendo ainda 
t#ns P3’rl a qualquer outro ramo do comércio ou indústria 
^icar’S apIos acordem e seja permitido por lei. 

lfllleossoC
il*™ • K • ARTIGO 4.”

(Capital)

ital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), 
0<hnente realizado em dinheiro, dividido e represen-. 

'"KSra 7 (duas) quotas, sendo uma no valor nominal de 
^.OO (noventa mil kwanzas), pertencente à sócia 

Sora’ja dos Santos Nóbrega Peão Teixeira da Silva e 

no valor nominal de Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas), 
jacente ao sócio Duarte Peão Teixeira da Silva.

ARTIGO 5.°
(Cessão dc quotas)

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

. ARTIGO 6.°
(Gerência)

LA gerência e representação da sociedade, em todos os 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passi
vamente, incumbe à sócia Telma Soraia dos Santos Nóbrega 
Peão Teixeira da Silva, que fica desde já nomeada gerente, 
com dispensa de caução, bastando a sua assinatura para obri
gar validamente a sociedade.

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

A gerente poderá delegar mesmo a pessoas estranhas 
a sociedade parte dos seus poderes de gerência, conferindo 
Para o efeito o respectivo mandato.

ARTIGO 7.° 
(Assembleia)

A8 Assembleias Gerais serão convocadas por simples 

(30) re^lstadas’ dirigidas aos sócios com pelo menos trinta 
f0 |,aS d6 antecedênc^, isto quando a lei não prescreva 
sócíq31^68 esPecÍ&’s de comunicação. Se qualquer dos 
ser fejtgSÍ*Ver ausente da sede social a comunicação deverá 

COrn tempo suficiente para que possa comparecer.

ARTIGO 8.° 
(Divisão dos lucros) 

c6ntage^Cr°S llqu’dos apurados, depois de deduzida a per- 

^Ssemble ^ara ^ndos ou destinos.especiais criados em 
Çào das la Geral, serão divididos pelos sócios na propor- 

PerdaQUaS ^UOtas’ e ern igual proporção serão suportadas 
se as houver.

ARTIGO 9.° 
. (Dissolução) 

d? m i 'e^a^e nã° se d*Ssolverá por morte ou impedimento
a.ClUer Os sdcios, continuando a sua existência com o 

revivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou 
to, devendo estes nomear um que a todos represente, 

enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 10.°. 
(Liquidação)'

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

ARTIGO 1I.°
(Preferência na amortização)

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

ARTIGO 12.°
(Foro competente)

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

ARTIGO 13.®
' (Balanços)

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

ARTIGO 14.°
(Omisso)

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

(15-9104-L02)

Bom Molho, Limitada

Certifico que, por escritura de 29 de Maio de 2015, 
lavrada com início a folhas 20, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 269-A, do Cartório Notarial do Guiché - 
Único da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires 
dà Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:

Primeiro: — Marcos Pereira Bravo, casado com Zenilda 
da Conceição de Jesus Pereira Bravo, sob o regime de 
comunhão de adquiridos, natural de Malanje, Província de 
Malanje, residente habitualmente em Luanda, no Distrito 
Urbano da Maianga, Bairro Azul, Rua Hoji-ya-Henda, Casa 

n.°518;
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ci. ce«TO c"ni“ B'"'' «««.
’ Mp diversão, exploração mineira, 

paLq" -J-
' j Castelo Branco Quip»03’

Segundo: — Mauro Pedr0 alente Quipaca, sob o 
casado com Neide da Concei'ç da lngombota,
regime de comunhão de no Distnto
Província de Luanda onde p.ca.pau> Casa ramo do com

Urbano do Rangei, ue os sócios acordem e seja permitido por lei.
n’ Íma sociedade comercial por quotas de que

■ C^**-”*";** -.........-
d« Guiché Único d. Emprcs., em
de 2013. — O ajudante, ilegível.

restai, exploração de bombas de c- 
serviço, representações comerciais, 
marcenaria, importação e exportação,

lOrto I 

Verra,h^<  ̂
Çao’Mendo  ̂
:0niércio ou in % 
ntidon^i./ nílustri.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
BOM MOLHO, LIMITADA

ARTIGO’0
sentimento da sociedade, à qual é sempre reservado

nàoquiser fazer uso.

ARTIGO 6.'

A gerência e administração da sociedade, em todos os

ARTIGO 4.° 

O capitál social é de Kz: 100.000,00 (c 
\ : „ 4-^ 1 »-»-> n»->fch rnnl<rur.j-   * rní| L.

jÍPq çj. . 
representado por 2 (duas) quotas iguais no valo"1''"1'’' 
de Kz: 50.000,00 (cinquenta mil kwanzas), cad^ I'°',’i"al 

tencentes aos sócios Mauro Pedro Castelo Brancinr 
e Marcos Pereira Bravo, respectivamente. “u'Pacj 

, ’ . * ARTIGO 5.°

A cessão de quotas, a estranhos fica.dependentedo
t x — -J ~ zx • >-» J A 1 £. — -

C Ull AK1,UU,/ . , , D ' de preferência deferido aos sócios se a sociedade deiP 
A sociedade adopta a denominação social de, «Bom nnkpr fn7pr 11SO

Molho, Limitada», com sede social na Província de Luanda, 
Município de Viana, Bairro Luanda Sul de Viana, Rua do 
Mercado do Luanda Sul, casa s/n.°, podendo transferi-la 
livremente para qualquer outro local do território nacional, seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passi- 
bem como abrir filiais, sucursais, agências ou outras formas • vamente, incumbem ao sócio Mauro Pedro Castelo Branco 
de representação dentro e fora do País. Quipaca, que fica desde já nomeado gerente, com dispensa

ARTIGO 2.° de caução bastando a assinatura do gerente para obrigarvali-
A sua duração é por tempo indeterminado, contandq-sè o damente a sociedade.

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, hotelaria e turismo, restauração, catering, comér
cio geral a grosso e a retalho, botequim, empreitadas de 
construção civil e obras públicas, promoção e mediação 
imobiliária, venda de equipamentos dos serviços de segu
rança privada, prestação de serviços de segurança privada, 
infantário, creches, importação e comercialização de medi
camentos, produtos hospitalares, equipamentos laboratoriais 
diversos, fabrico é distribuição de medicamentos, equipa
mentos e produtos hospitalares, manutenção e assistência 
a equipamentos diversos, educação, ensino geral, escola de 
línguas, desporto e cultura, escola de condução, informática, 
telecomunicações, casino, indústria pesada e ligeira, pescas, 
agro-pecuária, indústria de panificação, camionagem, tran- 
sitáríos, cabotagem, rent-a-car, compra e venda de viaturas 
novas e usadas, transporte de passageiros, transporte de mer
cadorias, oficina auto, oficina de frio, fiscalização de obras 
públicas, venda de material de escritório e escolar, venda 
e instalação de material industrial, venda e assistência a 
viaturas, comercialização de material de construção, comer
cialização de lubrificantes, salão de cabeleireiro;barbearia 
comercialização de gás de cozinha, petróleo iluminante 
peças sobressalentes, perfumaria, artigos de toucador e 
higiene, ourivesaria, relojoaria, agência de viagens, farmá-

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

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

como letras de favor, fiança, abonações ou actos seme

lhantes.

a * Artigo 7°
Assembleia Ce iregistadas, dirimda ™ convocada Por simples cartas 

dias deanteced" ' SÓCÍOS com Pel° menos 30'(trinta) 

iidades especi enCla’ ^St0 cíuando a lei não prescreva forma- 
estiver ausente1 d COrnunicaÇao- Se qualquer dos sócios 
feita com tem ° 3 soc^a^ a comunicação devera ser 

Po suficiente para que possa comparecer.

Os lu ' ARTIGO 8.° contagem n § aPur^dos, depois de deduzida a 
Assembleia ^n^OS ou destinos especiais criados em 
ção das suaQ Serã° divididos P^os sócios na propor' 
as Perdas «a ^Uotas» e em igual proporção serão suporta^5 

se as houver.

A soe ’ d artigo 9.°de Aualauer na° Se díss°lverá por morte ou impedi1716111 

sobreviveu 7ÓCÍ°S’continuando a sua existência c071] 
’nterdito erdeiros ou representantes do sócio falec^0^ 
en9uanto a nVend0 CSteS nomear um que a todos represeíl

UOÍa se Mantiver indivisa.
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artigo io.°

° sociedade por acordo dos sócios e ’

. cas0S lega.s, to os os sócios serão liquidatários e a 

e algum deles o pretender, será o activo soc^ 

ficado ao socío que melhor preço oferecer, em ieualde condições. . g ai-

ARTIGO II.0

Asociedáde reserva-se o direito de amortizar a quota H 
^er sócio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ^vidéncia cautelar. a ou

ARTIGO 12“

Pm todas as questões emergentes do presente contra 
centre os sócios, seus herdeiros ou representantes n ’ 
íHfre eles e a própria sociedade, fica estipulado o ForoT 

ftMrca de Luanda, com, expressa renúncia a oua!n outro. 4 quer

ESTATUTO DA SOCIEDADE 
KARFERQUIL (SU), LIMITADA

ARTIGO 1.° 
(Denominação c sede)

W» „n> otrlw» d» d0 pas!ivo <SU>-
, m sede social na Província de Luanda, Rúa 

as Acácias, Casa n.° 201, Bairro Prenda, Município de ' 
anda, Distrito Urbano da Maianga, podendo transferi-la 

vremerite para qualquer outro local do território nacional, 
em como abrir filiais, sucursais, agências ou outras formas 

de representação dentro e fora do País.

. ARTIGO 2.° 
(Duração)

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

ARTIGO 3.° 
(Objecto)

A. sociedade tem como objecto social os transportes, 
marítimo, aéreo e terrestres de passageiros ou de mercado
rias, transitários, logística, prestação de serviços, hotelaria 
e turismo, comércio a grosso e a retalho, logística, indús- 
tria, pescas, agro-pecuária, informática, telecomunicações, . 
construção civil e obras públicas, fiscalização de obras, 
saneamento básico, modas e confecções, oficina auto, assis
tência técnica, comercialização de petróleo e lubrificantes, 
exploração de bombas de combustíveis, farmácia, centro 
médico, perfumaria, agenciamento de viagens, promoção e 
mediação imobiliária, relações públicas, pastelaria e pani
ficação, exploração de parques de diversões, realização de 
espectáculos culturais, recreativos e desportivos, èxplora- 

. ção mineira e florestal, estação de serviços, representações 
comerciais, serralharia, carpintaria, venda de alumínio, 
cultura e ensino geral e profissional, segurança de bens 
patrimoniais, telecomunicações, instalação e manutenção 
de redes elétricas e de telecomunicações, serviços de infor
mática, importação e exportação, podendo ainda dedicar-se 
a qualquer outro ramo do comércio ou indústria em que o 
sócio-único acorde e seja permitido por lei.

ARTIGO 4.°
i (Capital)

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwan- 
1 zas), integralmente realizado em dinheiro, representado por 
1 uma (1) quota no valor nominal de Kz: 100.000,00 (cem 
- mil kwanzas), pertencente ao sócio-único, Arlindo José dos 

' ' Santos Quilenda.
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-

. ARTIGO 13.°

Os balanços serão dados em 31 de Dezembro de cada 
ano, devendo estar aprovados até 31 de Março do ano ime

diato.
ARTIGO 14.°

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.

(15-9106-L02)

Karferquil (SU), Limitada

Bárbara Celeste Ferreira Gamboa, Conservadora de . ass > 
da Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 2. ecçao 
Guiché Único da Empresa.

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição p 
tadasob o n.° 18 do livro-diário, de 2* de Junho do corren 

ano, a qual fica arquivada nesta conservatória.
Certifico que Arlindo José dos Santos Quilenda, 

com Hemilce Rosal ina Femandes Quilenda, sob o 
de comunhão de adquiridos, natural da Maianga, P 
de Luanda, residente habitualmente em Luanda, ° 
Urbano da Maianga, Bairro Prenda, Lote n. 10, l 
21 Zona 6, constituiu uma sociedade unipessoal p q 

^denominada «Karferquil (SU), Limitada», Muni p 
Luanda, Distrito Urbano da Maianga, Bairro Prenda, 
das Acácias, Casa n.° 201, registada sob o n.° 2.869/1 , q 

Sevai reger pelo disposto no documento em anexo.

E-stá conforme. a
Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 2. 

guiché Único da Empresa, em Luanda, aos 2 de J

O ajudante, ilegível.
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para obrigar validamente a sociedade.
1. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos 

e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 

como letras de favor, fiança, abonações ou actos seme

lhantes.2. O sócio-único poderá nomear pessoa estranha à socie

dade para assumir as funções de gerência.

ARTIGO 7.° 
(Decisões)

As decisões do sócio-único de natureza igual às delibe
rações 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,

mnhecido de todos os outorgaTOes. perfeitamente^

EStò COnJória do Registo Comercial de Luanda,^

C°nS,Túnico da Empresa, em Luanda, aos 2 
d°GU'C oaiudante,i'egíveL 
de2015--'uaj

estatutos da sociedade 
C8 CAPITAL, S.A.

CAPÍTULO I
Denominação, Sede, Objecto e Duração

ARTIGO l.° .
(Denominação social c duração)

A sociedade é comercial, sob o tipo de sociedade aj. 
nima de responsabilidade limitada e adopta a denominaçà» 

«C8 Capital, S. A.».

ARTIGO 2.°

enquanto a quota se mantiver indivisa.

■ ARTIGO 9.°
(Liquidação)

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

ARTIGO 10.°
(Balanços)

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

ARTIGO 11.°
(Omisso)

No omisso regularão as deliberações sociais, as 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.

(15-9107-L02)

C8 Capital, S. A.

Certifico que, por escritura de 1 de Junho de 2015 
lavrada, com início a folhas 43 do livro de notas para escritu
ras diversas n.° 408, 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.os 3, 4 e 5, do artigo 169.° da Lei n.° 1/97, 
foi constituída uma sociedade anónima denominada, «C8 
Capital, S. A», com sede em Luanda, Município de Belas, 
Bairro Talatona, Condomínio Bellas Business Park, Edifício 
Huambo, 8.° andar, n.° 2, 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 elabo
rado nos termos do artigo 8.°, do Código do Notariado, que

(Sede e outras formas locais dc representação)

LA sociedade tem a sua sede social no Belas Business 
Park, Edifício Huambo, 8.° andar. n.° 2, Bairro Talatona, 
Município de Belas. '

2. O Conselho de Administração poderá deslocar a sede 
social para qualquer outro local, bem como criar, transfe
rir ou encerrar sucursais, agências, delegações ou quaisquer 
outras formas de representação no País da sociedade ou no 
estrangeiro, nos termos e limites prescritos nas disposições 

legais aplicáveis.

ARTIGO 3.° 
. (Objecto social)

1. A sociedade tem por objecto a prestação de serviços 
de consultoria e assessoria, acompanhamento, execução e 

gestão de projectos de comunicação, incluindo a comunica
ção social, marketing, publicidade e imagem. A sociedade 

poderá no èntanto, por acordo dos accionistas, dedicar-se a 
qualquer outro ramo de actividade permitida por lei, direc 
tamente ou indirectamente relacionadas com o seu obje

9 social.
2. A sociedade poderá ainda associar-se com 

pessoas Jurídicas, para nomeadamente, formar 
sociedades, agrupamentos complementares de enl^^ 

consórcios e associações em participação, bem.00,110 

crever e participar no capital social de outras 

constituídas ou a constituir.

ARTIGO 4.° 
(Duração)

A existência jurídica da sociedade conta-se 
data da escritura de constituição e a sua duração é P 

indeterminado.

socie<

aparti^
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' CAPÍTULO II 
Capital Social e Acções

ARTIGÓ 5?

(Capital social)

.. | social é dè Kz: 2.000.000,00 (dois milhões de 
0 ) equivalente * USD 20'000’00 (Vinte mil dólares 

t**dos Unidos' de América), realizado em dinheiro e 
^ÊStase dividido em 2000 (duas mil acções) acções do 
^"^nai de Kz: 1.000,00 (mil kwanzas), equivalente a 
*r;o7d®dóiares)cadauma’ ' ■

ARTIGO 6?
(Acções)

As acções são nominativas ao portador e podem ser 
oradas em títulos de uma, cinco, dez, cinquenta, cem, 

‘^entos, mil, cinco miI> ac?ões ou múltiplos.

0s títulos são assinados por um administrador, caso a 
jocíedade tenha um Administrador-Único, ou por dois admi

nistradores, podendo ambas as assinaturas ser de chancela.
3 Fica desde já autorizada a emissão ou conversão de 

acçõesescriturais, nos termos da legislação aplicável e desde 
que haja prévia deliberação da Assembleia Geral nesse sen

tido.
4. As despesas de conversão de títulos são encargos dos 

.accionistas.
5. A sociedade poderá adquirir acções e obrigações pró

prias e fazer sobre elas as operações mais convenientes para 
o interesse social e nostermos da lei.

ARTIGO 7?
(Transmissibilidadc das acções)

1. O direito a adquirir as acções será rateado pelos sócios 
que houverem manifestado interesse na aquisição, pro
porcionalmente à sua participação no capital, na mesma 
assembleia em que se deliberou recusar o consentimento e 
só na eventualidade de os sócios não exercerem, total ou 
parcialmente esse direito, a sociedade ficará obrigada a 
adquiri-las para si ou a fazê-las adquirir por terceiro.

2. Na transmissão onerosa das acções a terceiros, os 
^mais accionistas gozam de direito de preférência.

T Havendo mais de um accionista preferente, o direito 
aquisição será repartido entre eles, na proporção das res- 

Pectivas participações.
o A venda tornar-se-á livre se nenhum accionista exercer 

Seu ^eito de preferência nos termos e condições acima 
no VfiS^0S> devend°> para tanto, o Conselho de Administração,

1 car o accionista desse facto, no prazo de oito (8) dias.
• 0 disposto no n.° 2 a 6, supra é aplicável a transmissão 

nOnieaa e acÇòes a terceiros, com as necessárias adaptações, 
COrrea atnente quanto ao preço de exercício da opção que

6 P°nderá ao valor real das acções, nos termos legais, 
^nefi ,0 CaS° de Transmissão por morte os herdeiros ou 
do fale ari°S ^evem no Pra2° de seis meses, a contar da data 
Passa /C1^ento d° accionista, indicar a (s) pessoa (s) que 

ÇÒes a a ser ^fvJar (es) das acções, nos termos e condi-
ao Parágrafo.

i

ARTIGO 8.°
(Obrigações)

. k • C’e^a<^e P°de proceder à.erúissão de qualquer tipo 
o ngações, nos termos da lei, e nas condições aprovadas 

pela Assembleia Geral ou pelo Conselho de Administração.

ARTIGO 9.°
(Prestações acessórias de capital)

L Qualquer dos accionistas poderá fazer, voluntaria
mente, a sociedade, prestações acessórias, de que esta 
careça, nos termos e condições que forem estabelecidos em 
Assembleia Geral, sendo certo que a respectiva deliberação 
vincula apenas os accionistas que nela, votarem a favor.

2. Salvo deliberação em sentido contrário tomada por 
unanimidade em Assembleia Geral, as prestações acessórias 
serão feitas a título gratuito, e sempre reembolsáveis, desde 
que a situação líquida da sociedade não seja inferior a soma 
do capital social com as reservas legais.

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

• . ARTIGO 10? •
(Amortização de acções)

1. A sociedade assiste o direito de amortizar acções sem
pre que se verifique algum ou alguns dos seguintes factos:

a) Por acordo do respectivo titular;
b) Quando' as acções sejam objecto de penhora,

arresto, arrolamento em qualquer outra forma de 
apreensão ou venda judicial, ou ainda quando se 
verifique a iminência destas situações;

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

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

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

sociais; • .
j) Condenação do accionista em processo judicial 

movido pela sociedade;
g) Em caso de divórcio, se as acções não ficarem a 

pertencer ao seu titular.
• 2. A sociedade poderá adquirir e amortizar acções e 

obrigações próprias, dentro dos limites e sob as condições 
impostas por lei, por deliberação da Assembleia Geral.

CAPÍTULO 111 
Órgãos Sociais

. ARTIGO 11?
(Órgãos sociais)

São órgãos sociais da sociedade a Assembleia Geral, o 

• Conselho de Administração e o Conselho Fiscal.
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I) Assembleia Geral
ARTIGO 12?

(Assembleia Geral) >

1. A Assembleia Geral é constituída por todos os accio

nistas que possuam o mínimo de cem acções aver a 
seu nome no competente livro de registo de acções 
dade até oito dias antes da data da reunião da Assembleia 

Geral ou que no caso de serem titulares de acções ao po 
tador não registadas, depositem as mesmas na sociedade 
ou façam prova de seu depósito em intermediário finan
ceiro autorizado dentro do mesmo prazo. Neste último caso, 
o intermediário financeiro depositário das acções deverá 
comprovar tal facto no prazo aqui referido, por carta diri
gida para a sede social e destinada ao Presidente da Mesa da 

Assembleia Geral.
2. A cada cem acções corresponde um votô.
3. Os accionistas titulares de um número de acções infe

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

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

5. Os accionistas que forem pessoas singulares pode
rão fazer-se representar nas reuniões da Assembleia Geral 
pelo seu cônjuge, por ascendente ou descendente, por um 
accionista ou um membro do Conselho de Administração; 
os accionistas que forem pessoas colectivas poderão fazer-se 
representar por quem para o efeito indicarem.

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

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

ARTIGO 13?
(Mesa da assembleia)

1. A Mesa da Assembleia Geral, é constituída por um 
Presidente, um Vice-Presidente e um secretário, eleitos em 
Assembleia Geral, de entre os accionistas ou não, por perío
dos de I (um) ano, e que poderão ser sempre reeleitos.

2. Compete ao Presidente da Assembleia Geral convocar 
e dirigir as reuniões da Assembleia Geral, bem como exer
cer as demais fimções que lhe são conferidas por lei e pelo 
presente contrato.

ARTIGO 14.° .
(Reuniões)

A Assembleia Geral reunirá:
1. Em sessão anual no primeiro trimestre de cada ano.

- Rl0^

2. Em sessão especial, sempre 
Administração ou o Conselho- Fiscal^ ° C°t’Se|)1 

riiente ou quando requerido por acciOnis° JU,8uem «t 
condições legalmente exigidas. S ’S rw,„ 

n^at 
ARTIGO 15?

(Convocação e funcionamento da Asscmbl

1. Caso as acções sejam nominativas
rias para a reunião da Assembleia Geral d C°nv°% 
mediante cartas registadas, expedidas com Ser 
ção, para o endereço que o accionista haja e receP- 
indicado à sociedade para esse efeito, com ^XPreSSanieiile 
mínima de 30 (trinta) dias, em relação a data d^^ 
Assembleia Geral. areunião(|a

2. Na situação das acções serem ao portador
tórias serão feitas nos termos legais. ’ c°nv°^

3. Na primeira convocatória, pode desde l0g0 s 
cada uma segunda data para reunir no caso de a A 
Geral, não poder funcionar na primeira data marcada

4. O Presidente da Assembleia Geral deverá
car a Assembleia Geral sempre que para tal seja solicitad 
pelo Conselho de Administração ou Administrador-Único 
pelo Conselho-Fiscal, ou por accionistas que possuam 
pelo menos, acções correspondentes a 5 (cinco) por cento 
do capital social e que lhe requeiram em carta registadae 
expedida com aviso de recepção, em que se indiquem, com 
precisão, os assuntos a incluir na ordem do dia e se justifique 
a necessidade de reunir a assembleia.

5. As Assembleias Gerais realizam-se na sede da socie
dade ou noutro local, escolhido pelo Presidente da Mesa 
dentro do território nacional, desde que as instalações desta 
não permitam a reunião em condições satisfatórias;

6. Os accionistas podem tomar deliberações unânimes 
por escrito e bem assim reunir-se em Assembleia Geral 
sem observância de formalidades prévias, desde que todos 
estejam presentes e todos manifestem a vontade de qu( 
a assembleia se constitua e delibere sobre determinado 

assunto.

ARTIGO I6.°
(Deliberações da Assembleia Gerai)

As deliberações são tomadas por maioria dos direit 
voto emitidos, seja qual for a percentagem do capita 
sentado na assembleia, excepto quando seja exig^3 P 

ou pelos presentes estatutos.
II) Órgãos de Administração e Fiscalização

ARTIGO 17.° <nicó)
(Conselho de administração ou Administrador

1. A administração da sociedade, será exerJ" jeS(je 

exercício, por um Administrador-Único Que 
nomeado, N’Gunu Olívio Noronha Tiny, 
portador do Bilhete de Identidade n-° paR
emitido em 22 de Outubro de 2010, com doíT1,C' ^íunicíf 

Major Kanhangulo, casa s/n.°, Bairro Maculusso, 
Ingombota, como Administrador-Único da s°c
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jo a administração da sociedade for exercida
’• °l'a 'selho de Administração, será constituído.por um 

X1" um Vice-Presidente e um, três ou cinco vogais 
lsSembleia Geral, ou por um Administrador-

Óiiic0- cas0 je morte, renúncia ou impedimento, temporá- 
í 3‘Unitivo, de qualquer dos.membros do Conselho de 

r,0<)- ^traçã0’ 0 Conselho de Administração poderá preen- 
AdnllI11S cooptação, até a reunião da próxima Assembleia . 

va^as que.se verificarem nos lugares de adminis-
GerabaS *

'^^trodos limites da lei, 0 Conselho de Administração
4 ncarregar um dos seus membros, que terá a categoria 

^/bistrador delegado, de se ocupar de certas matérias 
dea jnistração, atribuindo-lhe para o efeito os necessários 
Lres de representação e gestão.

. \ ARTIGO 18.°
(Caução)

1 Cada Administrador, antes do início do respectivo 
exercício prestará caução no montante legal.

2 A caução poderá ser substituída por contrato de seguro 
emesmo dispensada por deliberação da Assembleia Geral.

ARTIGO 19.° 
(Competência)

Compete ao Conselho de Administração, sem prejuízo 
das demais atribuições que lhe conferem a lei e os estatutos:

a) Gerir, com os mais amplos poderes, todos os negó
cios sociais e efectuar todas as operações relati
vas ao objecto social;

b) Representar a sociedade em juízo e fora dele, pro
por e contestar quaisquer acções, transigir e 
desistir das mesmas e comprometer-se em arbi
tragens; - , •

c) Adquirir, alienar e onerar ou realizar outras opera
ções sobre bens imóveis nos termos da lei;

d) Adquirir, alienar e onerar bens móveis, designada-

mente viaturas automóveis;
' e) Subscrever, adquirir, alienar ou onerar participa

ções no capital de outras sociedades de respon
sabilidade limitada, seja qual for 0 seu objecto 
social, bem como participar em sociedades regu
ladas em leis especiais, agrupamentos comple

mentares de empresas ou qualquer outra forma 
de participação;

fi Tomar de arrendamento os prédios necessários a 

prossecução do objecto social;
Contrair empréstimos no mercado financeiro 

nacional ou estrangeiro e aceitar a fiscalização 
as entidades mutuantes;

Nomear representantes, temporários ou permanen

tes, em sociedades participadas ou outras insti
tuições ou organismos públicos ou privados;
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eci ir da abertura de sucursais, agências, filiais ou 
de outras formas de representação;

j) Proceder a emissão de obrigações.

artigo 20.° x - 
(Reuniões do Conselho dc Administração)

i-.O Conselho de Administração reunirá quando con
vocado pelo respectivo Presidente ou por outros dois 
administradores.

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

, 3. As deliberações são tomadas por maioria dos votos 
dos administradores presentes ou representados, sendo

• permitido o voto escrito, tendo o Presidente, eleito pela
1 Assembleia Geral, voto de qualidade, no caso de empate.

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

ARTIGO 21.°
(Vinculação)

1. A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura de dois membros do Conselho de 

Administração;
b) Pela assinatura do Administrador-Único;
c) Pela assinatura do administrador delegado agindo 

no âmbito da competência que lhe seja confiada;
d) Pela assinatura de um ou mais mandatários, agindo 

dentro dos limites dos respectivos instrumentos 
de mandato;

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

2. Os actos de mero expediente poderão ser praticados 
por um só administrador ou por mandatário com poderes 
bastantes.

ARTIGO 22® ’ ’
(Órgão de fiscalização ou Fiscal-Único).

1. A fiscalização da sociedade compete a um Conselho 
Fiscal, se não for composto por um Fiscal-Único, com-, 

posto de três membros efectivos e um suplente, eleitos em 
Assembleia Geral, que poderão ser ou não accionistas.

2. O Conselho Fiscal exerce as funções qúe por lei lhe 

são cometidas.
IV) Disposições Comuns

ARTIGO 23.°
(Duração)

O mandato dos membros dos órgãos sociais terá a dura
ção de quatro anos, conforme for deliberado pela Assembleia 

Gerai que houver procedido a eleição.

ARTIGO 24.°
(Remunerações)

> 1 As remunerações dos elementos que constituem o 
Conselho de Administração e o Conselho Fiscal, serão esta
belecidas anualmente pela Assembleia Geral.
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2. A Assembleia Geral poderá, Porem’ 
' comissão de accionistas a fixação das remunerações.

CAPÍTULO V
Ano Social e Aplicação dos Resultados

ARTIGO 25.»
(Ano Social)

O ano social coincide com o ano civil.

ARTIGO 26.°
(Afectaçâo dc resultados)

Os lucros de cada exercício terão a seguinte aplicaçao:
a) Integração ou reintegração do fundo de reserva

legal na percentagem exigida por lei;
b) Afectaçâo a quaisquer fundos ou reservas do inte

resse .da sociedade que a Assembleia Geral deli
bere, por simples maioria, constituir ou reforçar,

c) Distribuição do eventual remanescente pelos 

. accionistas.
ARTIGO 27.°

' (Adiantamento sobre lucros)

O Conselho de Administração, autorizado pelo Conselho 
Fiscal, poderá fazer adiantamentos sobre lucros no decurso 
de um exercício, nos termos previstos na lei.

ARTIGO 28.°
(Omissões) *

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

(15-9108-L02)

Kennedy Luís (SU), Limitada

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

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre
sentada sob o n.° 78 do livro-diário, de 29 de Maio do 
corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.

Certifico que Francisco dos Anjos Leitão Luís, solteiro, 
natural de Malanje, residente em Luanda, no Município de 
Belas, Bairro do Benfica, Zona Verde, Rua 27, casa s/n?, 
constituiu uma sociedade unipessoal por quotas denominada 
«Kennedy Luís (SU), Limitada», registada sob o n.° 2.814/15, 
que se vai reger pelo disposto nos termos do documento ém 
anexo.

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

do Guiché Unico da Empresa, em Luanda, aos 29 de Maio 
de 2015. — O aj udante, ilegível.

ESTATUTO DA SOCIEDADE 
KENNEDY LUÍS (SU), LIMITADA

ARTIGO l.°
(Denominação e sede)

A sociedade adopta a denominação de «Kennedy Luís 
(SU>, Limitada», com sede social na Província de Luanda,

D,ÁR,o?a>.1

Município de Belas, Bairro Benfica, zOn 
casa s/n.°, podendo transferi-lã livrem^3 Ver<ie, R 
outro local do território nacional, betn^'6 Pata !í’ 
sucursais, agências ou outras formas de rCOt110 abhr fil^ 
tro e fora do País. ePresentaçj

artigo 2.° 
(Duração)

A sua duração é por tempo indeterminado 
início da sua actividade, para todos os efeitOs’ 
do respectivo registo. • egais, ap^

artigo 3.°
(Objecto)

A sociedade tem como objecto social n n 
a grosso e a retalho, prestação de serviços 
indústria, auditoria, construção civil e obras públic^'10^ 
lização de obras, serralharia, carpintaria, produção^ 

de caixilharia de alumínio, táxi, creche, informátin
• ~ i <. • • □ . a’ te[ecfr

mumeaçoes, electricidadej agro - pecuária, pescas hotelafi 
turismo, agência de viagens, transportes aéreo, 

terrestres, transporte de passageiros ou de mercadorias 
camionagem, transitários, despachante, rent-a-car, oficina 
auto, venda de material de escritório e escolar, salão de 
cabeleireiro, modas e confecções, botequim, centro médico 
farmácia, material e equipamentos hospitalar, perfuma
ria, ourivesaria, relojoaria, agência de viagens, pastelaria, 
panificação, geladaria, exploração de parques de diversões, 
realização de eventos culturais, recreativos e desportivos, 
exploração florestal, exploração de bombas de combustí
veis ou estação de serviço, comercialização de petróleo e 
seus derivados, representações comerciais, prestações de 

serviços, ensino geral, infantário, importação e exportação, 
podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo do comer
cio, ou indústria em que o sócio acorde e seja permitido por 

lei.

■ ARTIGO 4.°
(Capital)

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil 
zas), integralmente realizado em dinheiro, representa 
uma (1) quota no valor nominal de Kz: 100.000,00 (ce^oS 
kwanzas), pertencente ao sócio-único Francisco dos 

Leitão Luís. ' •

ARTIGO 5.° 
' (Cessão de quotas)

A cessão da quota implica a saída do sócio ced 

transformação da mesma em sociedade pluripess

ARTIGO 6.°
■ (Gerência) 0S

A gerência e administração da sociedade, e 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, aC 
vamente, incumbe ao sócio-único, bastando a s 

para obrigar validamente a sociedade.
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I ^vedado ao gerente obrigar a sociedade . 

-os estranhos aos negocios sociais da socind „„„ • fiança, atan,çfc „ rao‘ **

I '"í o sócio-único poderá nomear pessol estranha à s •■ j^para assumir as funções de gerência. °Cle'

ARTIGO 7.°
I (Decisões)

I As decisões do sócio-único de natureza igual às deJjbe ■ 

0ÇÕes da Assembleia Geral, devefão ser registadas em 
ele assinadas e mantidas em livro de actas. 4

ARTIGO 8.°
(Dissolução) ,

Asociedáde não se dissolverá por morte ou impedimento 
^sócio-único, contmuando a sua existência com os herd 
WS()U representantes do sócio falecido ou interdito deve rf' 
* nomear um que a todos represente, enquanto à quota 2 
mantiver indivisa. . iabe

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 èm 31 .de Dezembro de cada ano, devendo encerrar 
a31 de Março imediato.

ARTIGO 1I.° 
(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.

(15-9109-L02)

Projecto Cassesso, Limitada

Certifico que, por escritura de 1 de Junho de 2015, 
lavrada com início a folhas 51 do livro de notas para^ 

hiras diversas n.° 269-A, do Cartório Notarial do uic 
Único da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Albert 

da Costa, Licenciado em Direito, foi constituída en

Primeiro: — David Eurico Malaquias Ucuanum , 
s°lteiro, maior, natural de Seles, Provínc’ 
Lwanza-Sul, residente habitualmente em Lua 
Município de Luanda, Distrito Urbano do Ki am 
^ax’> Bairro Golf, Casa ç.° 5;

Segundo: — Luís Humberto de Sousa Micolo, so ei , 
Ina’Or’ natural do Sambizanga, Província de Luand , .
reside habitualmente, no Município de Luanda, 1 
Útbano do Sambizanga, Bairro Comandante Valód 
Gl1 Liberdade, Casan.0 46;

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

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

do Guiché Único da Empresa, em Luanda, aos 2 de Junho 

-- O ajudante, ilegível.de2015.-

ESTATUTO DA SOCIEDADE
PROJECTO CASSESSO, LIMITADA

ARTIGO l.°
(Denominação c sede) 

sociedade adopta a denominação de «ProjectoA sociedade adopta a denominação de «Projecto 
Cassesso, . Limitada», com sede social na Província 
de Luanda, Município de Luanda Distrito Urbano do 
Sambizanga, Bairro Sambizanga, Rua Cónego Manuel das 
Neves, Prédio n.° 235, rés-do-chão, Apartamento n.° 4, 
podendo transferi-la livremente para qualquer outro local do 
território nacional, bem como abrir filiais,- sucursais, agên
cias ou outras formas de representação dentro e fora do País.

ARTIGO 2.° 
(Duração)

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

da data da celebração da presente escritura.

• _ ARTIGO3.0
(Objecto)

A sociedade tem como objecto social a prestação de 
serviços, hotelaria e turismo, comércio geral a grosso e a 
retalho, indústria, pescas, agro-pecuária, agricultura, infor
mática, telecomunicações, construção civil e obras públicas, 

' fiscalização de obras, saneamento básico, compra e venda 
de móveis, modas e confecções, transportes, marítimo, aéreo 
e terrestres de passageiros ou de mercadorias, transitários, 
oficina auto, salão de cabeleireira, botequim, assistência 
técnica,'comercialização de petróleo e lubrificantes, explo
ração de bombas de combustíveis, farmácia, centro médico, 
clínica geral, perfumaria, agência de viagens, promoção e 
mediação imobiliária, relações públicas, pastelaria e pani
ficação, exploração de parques de diversões, realização de 
espectáculos culturais, recreativos e desportivos, explora
ção mineira e florestal estação de serviços, representações 
comerciais,.serralharia, carpintaria, venda de alumínio e sua 
utilização, cultura e ensino geral, segurança de bens patri
moniais, importação e exportação, podendo ainda dedicar-se 
a qualquer outro ramo do comércio ou indústria em que os 
sócios acordem e seja permitido por lei.

ARTIGO 4.° 
(Capital)

Ó capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), 
integralmente reaíizado em dinheiro, dividido e represen
tado por 2 (duas) quotas, sendo uma no valor nominal de 
Kz: 90.000,00 (noventa mil kwanzas), pertencente ao sócio
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David Eurico Malaquias Ucuanumbi, e outra quota no valor 
nominal de Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas), pertencente 
ao sócio Luís Humberto de sousa Micolo, respectivamente.

ARTIGO 5.° 
(Cessão dc quotas)

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

quiser fazer uso.
ARTIGO 6.°
(Gerência)

A gerência e administração da sociedade, em todos os 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e pas
sivamente, incumbem aos sócios David Eurico Malaquias 
Ucuanumbi e Luís Humberto de Sousa Micolo, que ficam 
desde já nomeados gerentes, com dispensa de caução, bas
tando uma assinatura para obrigar validamente a sociedade.

1: Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade em actos 
e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 

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

2. Os sócios-gerentes poderão delegar mesmo a pessoas 
estranhas à sociedade parte dos seus poderes de gerência, 
conferindo para o efeito o respectivo mandato.

ARTIGO 7.° .
(Assembleia)

R'°“ASe,,

btoco cotn obrigação do pagamento a 'icit-d dXdo ao sócio que melhor preço oferecer, 

dade de condições aRT1GO n«

(Preferência na amortização)

>dade reserva-se o direito de amortiza^ * 8°C cio Quando sobre ela recata arresto,

Via Star, Limitada

lavrada ca ° — eSÔritUra de 29 de Maio de 2015, 
turas diverZrXó^A3?1/° IÍVr° nOtaSp”
rj • , ’ 9 A, do Cartório Notarial do Guiché
da C f 2 r mpreSa’ a carS° d° Notário, Lúcio Alberto Pires 

pr- \ Icenc,ac^0 em Direito, foi constituída entre: 
d r S^° ^arc°s Pereira Bravo, casado com Zenildi 

com , de ^esus Pereira Bravo, sob o regime df 
de M d6 a^^u*n*^os> natural de Malanje, Províncii 

e alanje, residente em Luanda, no Distrito Urbano di 

a^nga, Bairro Azul, Rua Hoji Ya Henda, Casa n.° 518;

g tndo. Mauro Pedro Castelo Branco QuipaC3 
raSaá0 com ^ide da Conceição Valente .Quipaca, sob- 

g me de comunhão de adquiridos, natural da Ingombota 
vincia de Luanda, residente em Luanda, no D,stritl 

n d° RanSet Bairro Rangel, Rua do Piça-Pa», & 

n a S0ciedade comercial por quotas de que se re% 

tmos constantes do documento em anexo.

hstá conforme.Cartório Notarial do Guiché Único da Emp^’ 
uan a, a 1 de Junho de 2015.__ O ajudante, ileg‘vel'

ARTIGO 12.°.
(Foro competente)

Para todas as questões emergentes do 
quer entre os sócios, seus herdeiros ou 
entre eles e a própria sociedade, fica 
Comarca de Luanda, com expressa

• outro.

■°PreSente eonlt,.„ 
repre—s_:

> «i,;
ARTIGO 13.° 

(Balanços)

Os anos sociais serão os civis 

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

e os balanços

encenar

ARTIGO 14.° 
(Omisso)

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

As Assembleias Gerais serão convocadas por simples (15-911O-L02)

cartas registadas, dirigidas aos sócios com pelo menos trinta 
(30) dias de antecedência, isto quando a lei não prescreva 
formalidades especiais de comunicação. Se qualquer dos 
sócios estiver ausente da sede social a comunicação deverá 

. ser feita com tempo suficiente para que possa comparecer.

ARTIGO 8.°
(Divisão dos lucros)

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

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

ARTIGO 9.° 
(Dissolução)

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

ARTIGO 10.° 
(Liquidação)

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

í ARTIGO l.°

iedade adopta a denominação social de, «Via
A Ataria», com sede social na Província de Luanda, 

Sfar,b'nl de Viana, Bairro Luandá Sul de Viana, Rua do 
^nÍC'P0'°do Luanda Sul, casa s/n.°, podendo transferi-la 
Merca °(e para qualquer outro local do território nacional, 

abrir filiais, sucursais, agências ou outras formas 
C^entação dentro e fora do País.

dereP ARTIGO 2.°

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

ARTIGO 3.°

A sociedade tem como objecto social, prestação de 
serviços, rent-a-car, compra e venda de viaturas novas e 
usadas, transportes de marítimo, fluvial, terrestre e ferro
viário, transporte de passageiros, transporte de mercadorias, 
oficina auto, oficina de frio, hotelaria e turismo, restaura
ção, catering, comércio geral a grosso e a»retalho, botequim, 
empreitadas de construção civil e obras públicas, promoção 
e mediação imobiliária, venda de equipamentos dos serviços 
de segurança privada, prestação de serviços de segurança 
privada, infantário, creches, importação e comercializa
ção de medicamentos, produtos hospitalares, equipamentos 
laboratoriais diversos, fabrico e distribuição de medicamen
tos, equipamentos e produtos hospitalares, manutenção e 
assistência a equipamentos diversos, educação, ensino geral, 
escola de línguas, desporto e cultura, escola de condução,
informática, telecomunicações, casino, indústria pesada çg0 ^as suas quotas, e em igual proporção serão suportadas 
e ligeira, pescas, agro-pecuária, indústria de panificação, 
camionagem, transitários, cabotagem, fiscalização de obras 
públicas, venda de material de escritório e escolar, venda 
e instalação de material industrial, venda e assistência a 
viaturas, comercialização de material de construção, comer
cialização de lubrificantes, salão de cabeleireiro, barbearia, 
comercialização de gás de cozinha, petróleo iluminante, 
Peças sobressalentes, perfumaria, artigos de toucador e 
^giene, ourivesaria, relojoaria, agência de viagens, farmá- 

C|a? centro médico, clínica geral, geladaria, exploração de 
Parques de diversão, exploração mineira, exploração flo- 
restal, exploração de bombas de combustíveis, estação de 
Serviço, representações comerciais, serralharia, carpintaria, 

Acenaria, importação e exportação, podendo ainda dedi- 
^Se a Qualquer outro ramo do comércio ou indústria em

Os sócios.acordem e seja permitido por lei.

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

r ’ ^g^mente realizado em dinheiro, dividido e 
de^Sentado Por (duas) quotas iguais no valor nominal 
tenceZ -^0,00 (cinquenta mil kwanzas), cada uma, per- 

e aos sócios Mauro Pedro Castelo Branco Quipaca 
c°s Pereira Bravo, respectivamente.

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

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

quiser fazer uso.

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

seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passi
vamente, incumbem ao sócio Mauro Pedro Castelo Branco 
Quipaca, que fica desde já nomeado gerente, com dispensa 
de caução bastando a assinatura do gerente para obrigar vali
damente a sociedade.

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

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

ARTIGO 7.°

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

ARTIGO 8.°

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

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

ARTIGO 10.°

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

dade de condições..
ARTIGO 11.°

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

providência cautelar.
ARTIGO 12.°

Para todas as questões emergentes do presente contrato, 
quer entre os sócios, seus herdeiros ou representantes, quer
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entre eles e a própria sociedade, fica estipulado» 

Comarca de Luanda, com expressa renun 

outro.

ARTIGO 14/

ARTIGO I3.°
Os balanços serão dados em 31 de Dezembro de cada 

ano, devendo estar aprovado até 31 de Março do ano ime- 

diato.

y--------1 . . picuiosas ey
No omisso regularão as deliberações sociais, as-dispo- . comerçialização, construção de todo tipo inri 

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

Sociedades Comerciais, e demais legislação aplicável.
. (15-91II-L02)

. Diligent-Group, Limitada

Certifico que, por escritura de 2 de Junho de 2015, 
lavrada com início a folhas 81, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 269-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: — Carlota Ondina João Júnior Pinnock, casada 

com Jonny Olívio Pinnock, sob o regime de comunhão de 
adquiridos, natural do Huambo, Província do Huambo, resi
dente em Luanda, no Distrito Urbano da Ingombota, Bairro 
Maculusso, Rua Kwamme Nkrumah, Casa n.° 270;

Segundo: — Esalgina Carlette João Júnior, solteira, 
maior, natural da Maianga, Província de Luanda, resi
dente em Luanda, no Distrito Urbano da Ingombota, Bairro 
Ingombota, Rua Kwamme Nkrumah, Casa n.° 270;

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, 2 de Junho de 2015. — t) ajudante, ilegível.

ESTATUTO DA SOCIEDADE 
DILIGENT-GROUP, LIMITADA

ARTIGO l.°

A sociedade adopta o tipo de sociedade por quotas e a 
denominação «Diligent-Group, Limitada», com sede social 
na Província Luanda, Município de Luanda, Distrito da 
Ingombota, Bairro Maculusso, -Rua Kwamme Nkrumah, 
Casa n.° 270, podendo transferi-la livremente para qualquer 
outro local do território nacional, bem como abrir filiais 
sucursais, agências ou outras formas de representação den- 
tro e fora do País.

ARTIGO 2/

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

. ARTIGO 3.»

A sociedade tem como objecto socia| 
alimentação, logística, transportes aéreo & 
tre de pessoas e mercadoria diversa, trari-arít-ni0> te 
com ou sem condutor, pescas, captu^08’ ^0' 

industrialização local e internacional, p 
-exploração e comercialização local e intem le° e 
derivados, sua transformação em LNG B /Cl°nal e/ 

. , . . e nao
ção de qualquer minério e pedras preciosas ’ Pr°sPec- 

das é pontes, restauração e catering, turismo01111^0 

formação, consultoria bancária, de crédito de eC°,UlriSnio, 

de crédito e finanças, .representações, consultor
nicação, telecomunicações, electricidade, alta t 
consultoria em geral, todo tipo de negócio legal^0^ e 
mitido, comércio a grosso e a retalho, construção^ 

obras públicas, prestação de serviços, transportes ? 
ria e turismo, catering e restauração, serviços de take °63 
importação e exportação, gestão de conteúdos on^’ 
entretenimento, comunicação social, indústria, auditori^ 

fiscalização de obras, serviços de serralharia e carpintaria^ 
da ’ produção e venda de'caixilharia de alumínio, promoçàoe 

mediação imobiliária, serviços de informática, agriculturae 
pecuária, pescas, agência de viagens, camionagem, despa
chante oficial, serviço de oficina geral, venda de material 
de escritório e escolar, serviços de cabeleireiro, modas e 
confecções, serviços médicó-hospitalares e de farmácia, 
venda de material e equipamentos hospitalares, perfiimes 
e relógios, agenciamento de viagens, indústria pasteleira e 
panificadora, exploração de parques de diversões, realização 
de eventos culturais, recreativos e desportivos, exploração 
mineira e florestal, exploração de bombas de combustíveis e 
estação de serviços, comercialização de petróleo e seus deri
vados, representações comerciais, ensino geral, educação e 
cultura, importação e exportação, venda de equipamentos 
médico-hospitalares, podendo ainda dedicar-se a qualquer , 

* outro ramo do comércio ou indústria em que as sócias acor 

dem e seja permitido por lei.

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

integralmente realizado em dinheiro, dividido e rePreS^pQ 
por duas quotas iguais no/valor nominal de Kz. 5 ’ 
(cinquenta mil kwanzas), pertencentes às sócias 
Ondina João Júnior Pinnock e Esalgina Carlette João 

respectivamente.

ARTIGO 5.° cOn-
A cessão de quotas a estranhos fica dependente^ ^.^t0 

sentimento da sociedade, à qual é sempre reserva 
de preferência deferido às sócias se a sociedade 

quiser fazer uso.

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

seus actos e contratos, em juízo e fora dele,~aCAnjOr, 
sivamente, incumbe ao não sócio Miguel João
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neado.gerente,.com dispensa de caução, bas-

jeján°n1
íc’des sinaturá do gerente, para obrigar validamente a 

11 aS p0dendo, inclusive, e entre vários assuntos. ' 
socie^6' vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos 

2’ estranhos aos negócios sociais da sociedade;tais 
de favor, fiança, abonações ou actos seme

io le‘ . ... .

f artigo 7.°

Assenibleias Gerais serão convocadas por simples 
AS registadas, dirigidas às sócias-com pelo menos 

dias de antecedência, isto quando a lei não pres- 
^'formalidades especiais de comunicação. Se qualquer 

estiver ausente da sede social a comunicação 
das$oC,dí> r • .
j verá ser feita com tempo suficiente para que possa com- 

parecer.
ARTIGO 8.° •

0s lucros líquidos apurados, depois de deduzida a percen- 
tagem para reserva legal, para fundos ou destinos especiais 
criados em Assembleia Geral, serão divididos pelas sócias 
na proporção das suas quotas, e em igual proporção serão 
suportadas as perdas se as houver.

ARTIGO 9.°

Asociedáde não se dissolverá por morte ou impedimento 
de qualquer das sócias, continuando a sua existência com a 
sobreviva e herdeiros ou representantes da sócia falecida ou 
interdita, devendo estes nomear um que a todos represente, 
enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 10.°

Dissolvida a sociedade por acordo das sócias e nos 
demais casos legais, todas as sócias serão liquidatárias e a 
liquidação e partilha realizar-se-ão como acordarem.

ARTIGO 1J.°

Asociedáde reserva-se o direito de amortizar a quota de 
qoalquer sócia, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou 
providência cautelar.

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

^uer en^re as sócias, seus herdeiros ou representantes, quer 
enlre elas e a própria sociedade, fica estipulado o Foro da 
^Ofnarca de Luanda, com expressa renúncia a quaJquer 

°utro.

ARTIGO 13.°
dad^S an°S SOC’a’s serã° os civis e os balanços serão 

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

ARTIGO 14.°
siçg ° Om’sso regularão as deliberações sociais, as dispo- 

Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, das Sociedades 
CÍais e demais legislação aplicável.

(I5-9112-L02)

Absferma, Limitada

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

a com início a folhas 5 do livro de notas para escri- 
s iversas n. 268-A, do Cartório Notarial do Guiché 

nicó da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires 
a osta, Licenciado em Direito, realizaram alteração ao 

pacto social da sociedade «Absferma, Limitada».
Ptimeiro.— João José da Silva Femandes, solteiro, 

maior, naturaí de Malanje, Província de Malanje, residente 
habitualmente em Luanda, no Município de Luanda, Distrito 
Urbano e Bairro da Maianga, Rua José Maria Antunes, Casa 
n.°60;,

Segundo: — António Júlio Zamba, solteiro, maior, 
natural da Maianga, Província de Luanda, onde reside habi
tualmente, no Município de Luanda, Distrito Urbano da 
Maianga, Bairro Margoso, Avenida Revolução de Outubro, 
Casa n.° 3-PR-15;

Terceiro:—Aleluia GimeNhongoSunda, solteiro, maior, 
natural de Buco Zau, Província de Cabinda, residente habi- 
tualmente em Luanda, no Município de Belas, Centralidade 
do Kilamba, Edifício U-33, 2,°andar, Apartamento 12;

Declaram os mesmos:
Que, o primeiro e o segundo outorgante são os únicos e 

actuais sócios da sociedade comercial por quotas denomi
nada «Absferma, Limitada», com sede social em Luanda, 
no Município de Luanda, Distrito Urbano e Bairro da 
Ingombota, Rua Lopes de Lima, Casa n.° 11, constituída 
por escritura pública datada de 21 de Novembro de 2011, 
lavrada com início a folha 49, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 238, deste Cartório Notarial, registada na 
Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 2? Secção 
do Guiché Único da Empresa, sob o n.° 2.644-11, titular do 
Número de Identificação Fiscal 5417151815, com o capi
tal social de Kz: 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil 
kwanzas), integralmente realizado em dinheiro, dividido 
e representado por duas quotas, sendo uma quota no valor 
nominal de Kz: 240.000,00 (duzentos e quarenta mil kwan
zas), pertencente ao sócio, João José da Silva Femandes 
e outra quota no valor nominal de Kz: 10.000,00 (dez mil 
kwanzas), pertencente ao sócio António Júlio Zamba.

Que, pela presente escritura e conforme deliberação 
unanime por escrito datada aos 8 de Maio de 2015, o pri
meiro outorgante (João José da Silva Femandes) divide a 
sua quota no valor nominal de Kz: 240.000,00 (duzentos 
e quarenta mil kwanzas) em duas novas quotas, sendo 
uma quota no valor nominal de Kz: 152.500,00 (cento e 
cinquenta e dois mil e quinhentos kwanzas) que cede ao 
terceiro outorgante (Aleluia Gime Nhongo Sunda) pelo 
seu respectivo valor nominal, valor este já recebido pelo 
cedente que aqui lhe dá a respectiva quitação e outra 
quota no valor nominal de Kz: 87.500,00 (oitenta e sete 
mil e quinhentos kwanzas) que o primeiro outorgante 

reserva para si.
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Por sua vez o segundo outorgante (Antóni ' * 
Zamba) cede a totalidade da sua quota no valor nominal 
Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas), pelo seu respectivo va or 
nominal ao terceiro outorgante, valor este já recebido pe 
cedente que aqui lhe dá a respectiva quitaçãb, apartan o se 
deste modo definitivamente da sociedade, nada mais ten o 

dela a reclamar.

Xicla, Limitada

Certifico que, por escritura de I de Junho de 2015 
lavrada com início a folhas 57 do livro de notas para escri- 
foras d>versas n.° 408, do Cartório Notarial do Guiché único 
da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Afoerto Pires da 
Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:

Primeiro: - Cláudia Patrícia Femandes Chiquengue 
Alexandre, casada com José João Manuel Alexandre « h 
regtme de comunhão de adquiridos, natural da Ingombota 
Provmcia de Luanda, residente em Luanda, Distrito /L 

do Rangel, Bairro Marçal, Casa n.° 6, RA - 322-
• Segundo: - João Xivi, casado com Neusa de .

aspar Jorge Xivi, sob regime de comunhão de adquiri/115 
natural da Damba, Província do Uíge residente S’ 
Município de Viana, Bairro Boa Esperança R m„LUanda’ 
Mondlane; ^perança, Rua Eduardo

Que, o terceiro outorgante aceita as referidas cessões nos 
precisos termos exarados e unifica as quotas cedidas em uma 
quota única no valor nominal de Kz: 162.500,00 (cento e 
sessenta e dois mil e quinhentos kwanzas).

* Que a sociedade prescinde do seu direito de preferência 
ao abrigo do artigo 8.° do pacto social, dá o seu consenti
mento e admite o terceiro outorgante como sócio.

Em função dos actos praticados altera-se a redacção do 
artigo 5.° do pacto social que passa a ser a seguinte:

ARTIGO 5.°

O capital social é. de Kz: 250.000,00 (duzen
tos e cinquenta mil kwanzas), integralmente

• realizado em dinheiro, dividido e represen- 
, tado por duas quotas, sendo uma quota no valor 

nominal de Kz: 162.500,00 (cento e sessenta e dois 
mil e quinhentos kwanzas), pertencente ao sócio, 
Aleluia Gime Nhongo Sunda e outra quota no valor 
nominal de Kz: 87.500,00 (oitenta e sete mil e qui
nhentos kwanzas) pertencente ao sócio, João José 
da Silva Femandes^

Declaram ainda os mesmos que mantém-se firmes e váli
das todas as demais disposições não alteradas pela presente 
escritura.

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

Luanda, aos 29 de Maio de 2015. -O ajudante, ilegível. ■ .

(15-91I3-L02) • ;

Uma sociedade comercial por a 
termos constantes do documento em qUe $e r

Está conforme. aneXo.

Cartório Notarial do Guiché úni
Luanda, 2 de Junho de 2015. — o 5»;^° da

ESTATUTOS DA SOC!EDad, 
XICLA, LIMITADA

artigo l.°
A sociedade adopta a denominação so • 

Limitada», com sede social na Provínc/' 
Município de Viana, Bairro do Zango Rua de 
número, junto áo SIAC, podendo transferM0’Sffn 

para qualquer outro local do território nacional 
abrir filiais, sucursais, agências ou outras fo a’beniC|)* * 
sentação dentro e fora do País. 35 rePre-

ARTIGO 2?

A sua duração é por tempo indeterminado, conta 
início da sua actividade, para todos os efeitos legais/* ’ 
da data da celebração da presente escritura. ’3 W'r

ARTIGO 3.°

A sociedade tem como objecto social o comércio geia| 
a grosso e a retalho, prestação de serviços, serralharia, cai- 
xilharia de alumínios, agricultura e agro-pecuária, indústria, 
pesca, hotelaria e turismo, informática, telecomunicações, 
publicidade, construção civil e obraç públicas, consultoria^ 
exploração mineira e florestal, comercialização de telefones 
e seus acessórios, transporte marítimo, camionagem, agente 
despachante e transitários, cabotagem, rent-a-car^ cómprae 
venda de viaturas, novas ou usadas e seus acessórios, alu
guer de viaturas, com ou sem condutor, venda e reparação 
de veículos automóveis, concessionária de material e peças 
separadas de transporte, fabricação de blocos e vigotas, 
*comercialização de combustíveis e lubrificantes, exploração 
de bombas de combustíveis e estação de serviço, medica
mentos, material cirúrgico, gastável e hospitalar, produtos 
químicos e farmacêuticos, centro médico, clínica, Per^ 
maria, plastificação de documentos, venda de material d 
escritório e escolar, decorações, serigrafia, impressões, sal 

,de cabeleireiro, barbearia, estética, pedicure e manicui 
boutique, agência de viagens, promoção e mediação 
biliária, perfumaria, relações públicas, pastelaria, 
geladaria, panificação, representações comerciais e i 
triais, venda de gás de cozinha, desporto e recreação^^, 
clube, discoteca, meios industriais, realizações de aC^eS 
des culturais e desportivas, manutenção de espa<?^caÇão^ 
segurança de bens patrimoniais, colégio, creche, e “ 
cultura, escola de condução, ensino, importação e^z 
Ção, saneamento básico/fabricação e venda de ge ’ ^ef 
café? electricidade, podendo ainda dedicar-se â 
outro ramo do comércio ou indústria em que os so 
dem e seja permitido por lei.
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/ ARTIGO 4.°

social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwan- 
P nhnente realizado em dinheiro, dividido e 

por 2 (duas> quotas iguais no valor nominal 
Zentao00,00 (cinquenta mil kwanzas) cada uma, per- 

5°'s sócios Claudia Patrícia Fernandes Çhiquengue 
tX ae°eS João Xivi, respectivamente.

ARTIGO 5.®

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

cja deferido aos sócios se a sociedade dele não 
jepreferen ’

;çer fazer uso.1uSe ARTIGO 6.°

erência e representação da sociedade, em todos os 
Aactos e contratos, em juízo e fora dele, activa e pas- . 

ente, incumbe ao sócio João Xivi, que fica desde já 
$'íneado gerente, com dispensa de caução, bastando a sua 
^inatura, para obrigar validamente a sociedade.

I o gerente poderá delegar num dos sócios ou mesmo 
ein pessoa estranha à sociedade parte dos seus poderes de 
aerência, conferindo para o efeito, o respectivo mandato. 
v 2. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos 
econtratos 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 corri tempo suficiente para que possa com
parecer.

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

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

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

ARTIGO 9.°
A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento 
Malquer dos. sócios, continuando a sua existência com o 

j rev,Vo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou 
en F ,to’ ^vendo estes nomear um que a todos represente, 

q anto a Auota se mantiver indivisa. ‘ * . .

k.’ ' ARTIGO 10.°
dem .SS°^v^a a sociedade por acordo dos sócios e nos 
|jqu^S -- legais, todos os sócios serão liquidatários e a 

aco Çao e Parti 1 ha verificar-se-á como acordarem. Na falta 
licitad^0’ 6 Se a^um de^es 0 Pretender sera 0 act’v0 soc*al 

^adjud-6111 corn obrigação do pagamento do passivo 
dadfM Ca^° ao sócio que melhor preço oferecer, em igual- 

dec°ndições.

artigo ii.°

qualquer reserva~se 0 direito de amortizar a quota de 
PtoX ’ qUand0 SObre ela recaia penhora ou 
providencia cautelar.

artigo 12.°
ra todas as questões emergentes do presente contrato, 

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

omarca de Luanda, com expressa renúncia a qualquer 
outro.

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

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.

• /■ (15-9136-L02)

Afrivi internacional, Limitada

Certifico que, por escritura de í de Junho de 2015, 
lavrada com início a folhas 53 do livro de notas para escri
turas diversas n.° 269-A, do Cartório "Notarial do Guiché 
Único da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires 
da Costa, Licenciada em Direito, foi constituída entre:

Primeiro: — Cláudio Serapio Adarilo de Oliveira, sol
teiro, maior, natural da Samba, Província de Luanda, onde 
reside habitualménte, no Distrito Urbano da Samba, Bairro 
Samba, Rua Augusto, Casa n.° 18;

Segundo: — Adriano Diogo Alberto, solteiro, maior, 
natural do Kilamba Kiaxi, Província de Luanda, onde reside 

‘ habitualmente, no Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi, Bairro 
Neves Bendinha, Casa n.° 275;

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

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

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

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
AFRIVI INTERNACIONAL, LIMITADA 

artigo í.°
A sociedade adopta a denominação social de «Afrivi 

Internacional, Limitada», com sede social na Província de 
Luanda, Município de Luanda, Bairro Talatona, Distrito 
Urbano da Samba, Rua 18, Casa n.» 275, podendo transfen-la 
livremente para qualquer outro local do território nacional, 
bem como abrir filiais, sucursais, agências ou outras formas 

de representação dentro e fora do País.
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ARTIGO 2.°
A sua duração é por tempo indeterminado, contan <á 

início da sua actividade, para todos os efeitos lega , P 

da data da celebração da presente escritura.
ARTIGO 3.° _

A sociedade tem como objecto social a prestaçao 
serviços, comércio a grosso e a retalho,'empreita 
construção civil e obras públicas, promoção e me ç 
imobiliária, venda de equipamentos dos serviços de s gi 
rança privada, prestação de serviços de segurança pnva a, 
infantário, importação e comercialização de medicamentos, 
produtos hospitalares, equipamentos laboratoriais diversos, 
fabrico e distribuição de medicamentos, equipamentos e pro
dutos hospitalares, manutenção e assistência a equipamentos 
diversos, educação, ensino geral, escola de línguas, desporto 
e cultura, escola de condução, informática, telecomuni
cações, hotelaria e turismo, restauração, casino, indústria 
pesada e ligeira, pescas, agro-pecuária, indústria de pani
ficação, camionagem, transitários, cabotagem, rerit-a-car, 
compra e venda de viaturas novas e usadas, transporte de 
passageiros, transporte de mercadorias, oficina auto, oficina 
de frio, fiscalização de obras públicas, venda de material de 
escritório e escolar, venda e instalação de material industrial, 
venda e assistência a viaturas, comercialização de mate
rial de construção, comercialização de lubrificantes, salão 
de cabeleireiro, barbearià, 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, importação e 
exportação, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo 
do comércio ou indústria em que os sócios acordem e seja 
permitido por lei.

ARTIGO 4.°

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), 
integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen
tado por 2 (duas) quotas sendo uma no valor nominal de 
Kz: 90.000,00 (noventa mil kwanzas), pertencente ao sócio 
Cláudio Serapio Adarilo de Oliveira e outra quota valor 
nominal de Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas), pertencente 
ao sócio Adriano Diogo Alberto, respectivamente.

ARTIGO 5.° •

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

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

seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passi
vamente, incumbem ao sócio, Cláudio Serapio Adarilo de 
Oliveira, que fica desde já nomeado gerente, com dispensa

de caução, bastando a sua assinatura X1
mente a sociedade. Para obriga

]. O gerente poderá delegar num dos • 
em pessoa estranha à sociedade parte dosS°Cl°s 

. gerência, conferindo para o efeito, o respeti^
2. Fica vedado ao gerente obrigar a SQC ■ V° ^ato * 

e contratos estranhos aos negócios sociais da etn aCl0i 
como letras de favor, fiança, abonaçôes 
lhantes.' QU act°^

ARTIGO 7.°

A Assembleia Geral será convocada por s- 
registadas, dirigidas aos sócios com, ne]o Slmp’es Cat^ 

inenos, 3 o 
dias de antecedencia, isto quando a lei não presc 
lidades especiais de comunicação. Se qualquer d 
estiver ausente da sede social a comunicação de - 
com tempo suficiente para que possa comparecer

ARTIGO 8.°

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzidas 
centagem para fundos ou destinos especiais criados^ 

Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propo 
ção das suas quotas, e em igual proporção serão suportadas 
as perdas se as houver.

ARTIGO 9.°

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

ARTIGO 10.?

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

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

dade de condições.

•ARTIGO 11.° ta(jc
A sociedade reserva-se o direito de amortizar a qu0 

qualquer sócio, quando sobre ela recaia arresto, Pen 

providência cautelar.

ARTIGO 12.° . ’ ontra(0)
Para todas as questões emergentes do presente $ 

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

Comarca de Luanda, com expressa renúncia 

outro.

ARTIGO 13.° br0 de
Os balanços serão dados em 31 de Dezern jm6' 

ano, devendo estar aprovado até 31 de Març° 
diato.
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X •' ARTIGO IV

regularão as deliberações sociais, as,dispo- 
No olT'ÍSS°ri o 1/04, de 13 de Fevereiro, que é a Lei das 

■rjesda L™ierciais e demais legislação aplicável. 
;>esC° . (15-9137-L02)

Organizações Kiwabela Muenho, Limitada

Cerfifico que, por escritura de 2 de Junho de 2015 
dacom início a folhas 83 do livro de notas para escri’ 

^diversas n.’ 269-A, do Cartório Notarial do Guiché 
único Empresa, a cargo dó Notário Lúcio Alberto Pires 

Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre: 
primeiro: — Domingos Manuel André António Pinto 

solteiro, maior, natural do Rangel, Província de Luanda’ 
^ente em Luanda, no Município de Luanda Distrito’ 

Urbano e Bairro do Kilamba Kiaxi, casa sem número;
Segundo: — Bartolomeu Domingos Pinto, solteiro 

maior, natural do Kilamba Kiaxi, Província de Luanda resi ’ 
Weem Luanda, no Município de Luanda, Distrito Urba^' 

á, Kilamba Kiaxi, Bairro Neves Bendinha, Rua do Crato 
Casa n.0511/13; ’ . ' ’

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

Está conforme.
Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa em

’ FSTATUTOS da sociedade * 
ORGANIZAÇÕES KIWABELA MUENHO, L1MI

ARTIGO 1°
A. sociedade adopta a denominação social .a| na 

nizações Kiwabela Muenho, Limitada», com se iz:axj 
Província de Luanda, Município de Belas, Bairro _nte
Rua 29, casa sem número, podendo transferi-la iv 

para qualquer outro local do território nacional, bem 
abrir filiais, sucursais, agências ou outras formas 
sentação dentro e fora do País.

ARTIGO 2.° • d -se O
A sua duração é por tempo indeterminado, conta 

*nício da sua actividade, para todos os efeitos legais, 
data da celebração da presente escritura.

ARTIGO 3.° autOj
A sociedade tem como objecto social a o , _ 

Rotura, bate-chapas, manutenção de veículos au 
^comercialização de cimentos, comércio a Sr°s , 
^alho,

prestação de serviços, serralharia, caixil ^ínios, agricultura e agro-pecuária, indústria, p 

Olelaría e turismo, informática, telecomunicações, 
Clda(le> construção civil e' obras públicas, consu 
Motação mineira e florestal, comercialização e 

"es ê *us acessórios, transporte marítimo, camionagem, 

comnra pac anle e transitários, cabotagem, rent-a-car, 
sórinç t Ven 3 de VÍaturas’ novas ou usadas e seus aces-

’ ~ uguer de viaturas, com ou sem condutor, venda e 
paraçao de veículos automóveis, concessionária de mate- 

e peças separadas de transporte, fabricação de blocos 
igótas, comercialização de combustíveis è lubrificantes, 

p oração de bombas de combustíveis e estação de serviço., „ 
medicamentos, material cirúrgico, gastável e hospitalar, 
produtos químicos e farmacêuticos, centro médico, clínica, 
perfumaria, plastificação de documentos, venda de material 
de escritório e.escolar, decorações; serigrafia, impressões, 
salão de cabeleireiro, boutique, agência de viagens, promo
ção e,mediação imobiliária, perfumaria, relações públicas, 
pastelaria, padaria, geladaria, panificação, representações 
comerciais e industriais, venda de gás de cozinha, desporto 
e recreação, vídeo clube, discoteca, meios industriais, reali
zações de actividades culturais e desportivas, e recreativas, 
salão dè festas, manutenção de espaços verdes, segurança 
de bens patrimoniais, colégio, creche, educação e cultura, 
escola de condução, ensino, importação e exportação, sanea
mento básico, fabricação e venda de gelo, electricidade, 
podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo do comér
cio ou indústria em que os sócios acordem e seja permitido 
por lei.

ARTIGO 4.°

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), 
integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen
tado por 2 (duas) quotas iguais no valor nominal de 
Kz: 50.000,00 (cinquenta mil kwanzas) cada uma, perten
cente aos sócios Bartolomeu Domingos Pinto e Domingos 
Manuel André António Pinto, 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 representação da sociedade, em todos os 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passi
vamente, incumbe aos sócios Bartolomeu Domingos Pinto e 
Domingos Manuel André António Pinto, que ficam desde já 
nomeados gerentes, com dispensa de caução, bastando uma 
assinatura, para obrigar validamente a sociedade.

1. Os sócios podem nomear e(n pessoas estranhas à 
sociedade para o exercício do cargo de gerência, devendo 
esta nomeação ser feita em reunião de Assembleia Geral 
deliberada para o efeito e aprovada por unanimidade.

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 a gerente obrigar a sociedade em actos e 
contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 
como letras de favor, cheques, livranças, fiança, abonações 

ou actos semelhantes.
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ARTIGO 7.°
As Assembleias Gerais serão convocadas por simples 

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

parecer.
ARTIGO 8.° ■

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

as perdas se as houver.
ARTIGO 9.°

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

ARTIGO 10.°

Dissolvida .a sociedade por acordo dos sócios e nos 
demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários e a 
liquidação e partilha verificar-se-á como acordarem. Na falta

DIÁR|0

,a Costa, cujo texto integral fica d Pires d • a nos termos dos n.“ 3, 4 e 5 do arti 'S 
Conservator' constituida uma S0Cieda^>
da Lel n- <<E’ M. A- A- R- ~ An80la’ S-A.», JS 
denommad yjrbano do R Rua 5
» ° ■>» *>«“». 
Castro, n. ’ Q estipulado nos artigos 4.» 

mmPque esta sociedade se vai reger pelo 
Seu estatuto, q pos termos do artigo8.» doC
complemenw a fazer parte integrante
d0 Notariado, q , perfeitamente conhecido <fe w 
tura e cujo conte
outorgantes.

EstàC°n k tarial do Guiché Único de Empresa>ÇI# 
Cartório No . 5 — O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS
E. M. A. A. R. — ANGOLA, S. A.

. - ' CAPÍTULO!

Denominação, Sede, Duração e Objecto Social

ARTIGO l.°
(Denominação)

de acordo, e se algum deles 0 pretender será 0 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 11.0

A sociedade reserva-se 0 direito de amortizar a quota de 
qualquer sócio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou 
providência cautelar.

ARTIGO 12.°

Para todas as questões emergentes do presente contrato, 
quer entre os sócios, seus herdeiros ou representantes, quer 
entre eles e a própria sociedade, fica estipulado 0 Foro da 
Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qualquer outro.

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.

. (15-9138-L02)

E. M. A. A. R. — Angola, S. A.

Certifico que, por escritura de 26 de Maio de 2015, 
lavrada, com início a folhas 35, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 268-A do Cartório Notarial do Guiché 
Único da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto

A sociedade constituída sob forma de sociedade anónima 
de responsabilidade, limitada, adopta a denominação de 
«E.M.A.A.R. —Angola, S.A.», e rege-se pelas disposições 
do presente contrato e pela legislação aplicável às socieda
des anónimas. .

ARTIGO 2.°
(Sede e outras formas locais de representação)

LA sociedade tem a sua sede em Luanda, no Município 
de Luanda,- Distrito Urbano do Rangel, Rua Eugênio de 
Castro, n.° 12, ex-Largo do Soweto, n.° 12.

2. Por deliberação dó conselho de Administração:
a) A sede pode ser transferidã para qualquer outro

focal da República de Angola;
odem ser estabelecidas ou encerradas em territó* 
nos nacional ou estrangeiro como abrir filia's> 
sucursais, agências delegações ou quaisquer 

outras formas de representação.

finado,^'
.apart'rda

ARTIGO 3.°
A dur - (Duração)

^ndo-se 0 seu^ S0C,e^e é P°r temP°‘ndeterm 
data da sua escritura °S efeitos IegaÍS’

ARTIGO 4.°
Asoc' d <°bjecto social),rnobi!iário e f COmo °yecto social a promoção, êestã0

Quer outra P°dondo ainda dedicar-se a
afíns em QUP 'Vldade c°mércial, industrial, agricultu# 

que os seus accionistas acordem e seja P^°

por lei.
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X CAPÍTULO II

Capital Social, Acções e Obrigações

ARTIGO 5.° .
(Capital social c constituição)

i(al social, que os outorgantes afirmam sob sua 
0 Alidade estar totalmente realizado e subscrito em 

X1*1 .'de Kz; 2-.000.000,00 (dois milhões de kwanzas), 

íinhe,r°tado Por 4 000 (fiuatro mil ac?ões) no valor nominal 
^500 (quinhentos kwanzas) cada uma.

ARTIGO 62.°
(Representação do capital social)

1 As acções serão ao portador, convertíveis por vontade 
titulares accionistas.

2 Haverá títulos de 50, 100, 500 e 1000 acções, podendo 
ccionistas solicitar, a todo o tempo, o desdobramento ou

Concentração dos títulos.

3 As despesas ocasionadas com a conversão das acções, 
0seu desdobramento ou concentração de títulos, correm por 
conta dos accionistas, seus titulares.

4. Os títulos são assinados por dois administradores.
5. As acções serão registadas no livro próprio existente 

na sede da sociedade, para tal efeito.

ARTIGO 7.°
(Aumento dc capital social)

l.Osaumèntos de capital que de futuro se tomem neces
sários à equilibrada expansão das actividades da sociedade 
serão sempre deliberados em Assembleia Geral, por maioria 
de dois terços.

2. Sempre que os aumentos de capital sejam realiza
dos por entradas em dinheiro, será atribuído aos accionistas 
direito de preferência na subscrição de novas acções, na pro
porcional ao número de acções antigas de que seja titular ou 
um número inferior que queira subscrever.

3. Findo o prazo referido no número anterior sem que 

0 pagamento tenha sido efectuado, o accionista perderá o 
direií0 à subscrição das novas acções a favor dos restantes 

Acionistas, na proporção das acções que estes já possuírem, 
e Perderá ainda, a favor da sociedade, os pagamentos que 
P°rconta delas houver realizado.

1 9 preço da amortização é pago no prazo máximo de 

tíle’Ses s°bre a data da deliberação.

ARTIGO 8.°
(Aquisição de acções c obrigações próprias)

Prias A S°C*e^a^e P°derá adquirir acções e obrigações pró-

Por simples deliberação do Conselho de Administração. 
en9ua ° CaS° a soc’ec^a^e adquirir acções próprias, e 
feitos*0 eStaS Permanecem na titularidade da sociedade, os 

e\Ce SOc’a’s qtio lhes corresponderem ficarão suspensos,. 
U| pQr and°-se o direito de participar em aumentos de capi- 
luCros ncorP°ração de reservas e o direito a participar nos
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CAPÍTULO III
Órgão Sociais

ARTIGO 9.° 
(Estrutura societária) 

São órgãos sociais:

a) A Assembleia Geral;
b) O Conselho de Administração;
c) O Conselho Fiscal. ’

|

SECÇÃO I
Assembleia Geral

artigo 10.° 
(Constituição) 

_ EA Assembleia Geral representa a universalidade dos 
accionistas e as suas deliberàções quando tomadas nos ter
mos da lei e destes estatutos serão obrigatórias para todos 
eles, ainda que ausentes ou dissidentes.

ARTIGO 11.° 
(Competência)

A Assembleia Geral ordinária compete:
o) Discutir, aprovar ou modificar o balanço e o relató

rio do Conselho Fiscal;
b) Apreciar o desempenho da administração e fiscali

zação da Sociedade, e sendo caso disso, destituir 
dentro da sua competência os administradores e 

. os membros do Conselho Fiscal que tenham ou 
não terminado o seu mandato;

c) Fixar as remunerações dos membros dos órgãos
sociais;

d) Tratar de qualquer outro assunto para o qual tenha
sido convocada.

ARTIGO 12.° 
(Mesa da Assembleia Geral)

1. A Mesa da Assembleia Geral será constituída por um 
presidente, por um vice - presidente e por um secretário que 

podem ser ou não accionistas.
2. O Presidente, o vice-presidente e o secretário são 

eleitos pela primeira Assembleia por período de dois anos, 
podendo ser sucessivamente reconduzidos por biénios sem 

qualquer limitação.
ARTIGO 13.° 
(Convocação)

1. Ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, ou a
quem as suas vezes fizer, compete convocar a Assembleia 

Geral nos termos da lei. . •
2. A Assembleia Geral- reúne-se na sua sede ordinaria

mente, até 31 de Março de cada ano, e, extraordinariamente, 
a pedido de um dos outros órgãos sociais ou accionistas que 
representam pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) do 
capital social mediante requerimento dirigido ao Presidente 
da Assembleia Geral ou Conselho de Administração.
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3. As —ôri.s p.™ . reunião • 
devem ser feitas com a antecedencia mínima _ 
e a publicidade impostas por lei e, na convoca , 
desde logo ser marcada uma segunda data para re 
caso de a Assembleia não poder funcionar na prime, 
data marcada, a qual terá de ser marcada com um interv 

mínimo de 15 dias. * ■
ARTIGO 14?

(Representação dos accionistas)

1. Os accionistas que sejam pessoas singulares poderão 
fazer-se representar nas reuniões da Assembleia Geral por 

cônjuge, descendentes, por outro accionista oú por um mem 
bro do Conselho de administração.

2. Os accionistas que sejam pessoas colectivas far-se-ão 
representar por uma pessoa física que para esse efeito desig

narem.
3. Nos casos de representações previstas nos números 

anteriores, a indicação devera ser efectuada, por carta diri
gida ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral onde se 
identificará o representante.

ARTIGO 15.°
(Participação na Assembleia Geral)

Apenas terão assento na Assembleia Geral os accionistas 
com direito a voto, correspondente um voto por cada acção. 
Só terão direito a voto os accionistas cujas acções estive
rem registadas no livro existente na sede da sociedade, até 8 
(oito) dias antes da data designada para realização da assem-. 
bleia.

ARTIGO 16.° , ' .
(Deliberações)

As deliberações são tomadas por maioria absoluta dos 
votos dos accionistas presentes ou devidamente representa
dos.

1. As deliberações sobre qualquer alteração do pacto 
social terão de obter a aprovação de uma maioria não infe
rior a dois terços dos votos correspondentes á totalidade do 
capital social, excepto se a lei exigir percentagem maior.

2. De cada reunião da Assembleia Geral deverá ser 
lavrada respectiva acta que devem ser redigidas e assinadas 
pelo presidente e secretário no respectivo.

3. Os accionistas poderão fazer-se representar nas reu- 
. niões por qualquer outro accionista, mediante simples carta

dirigida ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral.

SECÇÃO n
Conselho de Administração

ARTIGO 17.° . .
(Composição)

1. A administração da sociedade será-exercida por um 
Conselho de Administração, eleito pela Assembleia Geral 
constituído por três ou cinco membros, consoante o que for 
deliberado em Assembleia Geral.

2. O Presidente do Concelho de Administração é eleito 
pela Assembleia Geral.

-—

3. O mandato dos membros designaclo X 
podendo ser sucessivamente renovado * 6 de 3 (trê 

tação.
4. O Conselho de Administração é

tendo o seu presidente voto de qualidade em c°'e: 
nas votações e reúne-se sempre que para t^| f de % ’ 

pelo seu presidente. Or c°nvOca^

5. O Conselho de Administração reúne 
estejam presentes ou representados a maioria
bros e as suas deliberações serão tomadas com SeUSn^' 
votos dos membros presentes. ma’OrMQ$

6. Os membros do Conselho de Administra *
, fazer-se representar nas reuniões por qualquer P°derâ° 

nistrador mediante simples carta dirimi ^°Utr°adll1i' 
© ao presíd 

válida apenas para reunião em questão. aenle.

7. As deliberações, do Conselho de Administr *• 
rão ser lavradas em acta que será assinada e reoiet 
livro existente para tal efeito.

ARTIGO 18.°
(Competência)

Sem prejuízo das demais atribuições conferidas por lei 
compete ao Conselho de Administração:

a) Gerir todos os-negócios sociais e representara 
‘ sociedade, em juízo e fora dele, em todos os seus

actos e contratos, podendo nomear mandatários
. com poderes que entender, de entre accionistas 

ou pessoas estranhas à sociedade, para a prática 
de actos relacionados com os negócios sociais;

b) Aprovar o orçamento e o plano da Empresa;
c) Adquirir e locar, activa ou passivamente, quaisquer 

bens, móveis e imóveis incluindo, além do mais, 
acções, quinhões, quotas, obrigações, viaturas 
automóveis, máquinas industriais, prédios mis

tos e urbanos;
d) Trespassar e tomar de trespasse estabelecimentos 

comerciais, industriais e obras;
e) Contrair empréstimo no mercado financeiro nacio 

, nal e estrangeiro e aceitar a fiscalização das en

dades mutuantes;
f) Negociar e outorgar contratos de locaçao .

ceira; ojecti-
g) Designar quaisquer pessoas, individuais ou 

vas, para o exercício de cargos sociais naS^10S 
dades ou entidades em que participo n0S

. dos n.os 2 e 3 do artigo 3.° do presente co 

de sociedade; a ppes*
h) Deliberar sobre o apoio técnico é financei a

tar às sociedades em que participo je 
concessão de empréstimos ou a Pre 

garantias; conStituif
i) Contratar e exonerar colaboradores

mandatários da sociedade.
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ARTIGO 19.°
(Delegar30 <>»s poderes de gestão)

Conselho de Administração poderá, por acta, dele- 
|:°C tnlente algum ou alguns dos administradores a 

.jií eSpeC'aasSUntos determ ihados e específicos.
^0<ie ,pre que entender necessário, o Conselho de

2- Xção poderá, delegar a gestão corrente da socie- 

. comissão Executiva composta por um número 
.jeni"'13

I”1" ARTIGO 20?

(Forma dc obrigar a sociedade)

: | A sociedade obriga-se validamente da seguinte forma:
a) Com a assinatura de 2 (dois) administradores;
y Com a assinatura de um administrador e um man

datário com poderes específicos para o acto con
feridos por procuração;

c) Os actos de mero expediente poderão ser pratica- - 
dos por qualquer membro do Conselho Admi
nistração, não se considerando como tais, 
assinar cheques, letras ou livrança ou quaisquer 
documentos dos quais resulte a assunção de uma 
obrigação para a sociedade.

ARTIGO 21?
(Reunião e deliberação)

. 1.0 Conselho de Administração reunir-se-á em sessão 

ordinária uma vez por mês e, além disso, reúne sempre que 
for convocado pela maioria dos seus membros ou pelo presi

dente sempre com 10 (dez) dias de antecedência.
2. As reuniões terão lugar na sede social ou em outro 

lugar que mereça o acordo dos demais administradores.
3. As deliberações serão tomadas por maioria absoluta de 

votos e devem constar de acta, que depois de aprovada deve 
s^rassinada por todos os que naquela tiverem participado.

4- Qualquer administrador pode fazer-se representar nas 
Uniões por outro administrador, mediante carta dirigida ao 
P^sidente do conselho que ficará arquivada na sociedade.

A carta de representação deverá indicar o dia e a hora 
a(lUe se destina.

SECÇÃO III .
Fiscalização

ARTIGO 22?
(Conselho Fiscal)

b A fiscalização da sociedade será exercida pelo 

e,ho Fiscal, que será composto por'três membros, 

deles o presidente.

Ass ITlenibros Conselho Fiscal serão designados pela 
ser Ceral por um período de 3 (três) anos podendo 

rreeleitos.

cnm • Onse^bo Fiscal exerce as funções que por lei lhe são 
detidas.

10951

artigo 23?
(Remuneração dos corpos sociais) 

bros dô fà ASSÇmbleia Geral fixar a remuneração dos mem- 
onselho de Administração e do Conselho Fiscal.

. CAPÍTULO 111 
Disposições Gerais

ARTIGO 24?
(Aplicação dos resultados apurados)

1. Os lucros líquidos da sociedade apurados em cada 
exercício terão a seguinte aplicação:

a) Uma importância não inferior a cinco por cento

será destinada á formação do fundo de reserva 
legal; .

b) O remanescente terá a aplicação que a Assembleia
Geral deliberar, sobre proposta do Conselho de 
Administração, podendo haver ou não distribui
ção de lucros entre os sócios na proporção das 
suas acções.

ARTIGO 25? ' -
(Ano social)

O ano social corresponde ao ano'civil, fechando-se as 
contas sociais e feito balanço do exercício, com data repor
tada a 31 de Dezembro de cada ano.

- ■ ARTIGO 26?
(Dissolução c liquidação da sociedade)

A Sociedade dissolve-se quando ós accionistas assim o 
entenderem mediante deliberação tomada em Assembleia 
Geral por maioria qualificada de 4/5 quatro quintos dos 
votos presentes, salvo deliberação em contrário, serão 
liquidatários da sociedade os membros do Conselho de 
Administração em exercício.

ARTIGO 27?
(Disposições diversas)

Para dirimir as questões emergentes dos presentes esta
tutos é fixado o Foro do Tribunal da Província de Luanda 
com expressa renúncia de qualquer outro.

ARTIGO 28?
(Lei subsidiária)

Todas as questões omissas nestes estatutos serão regula
das pela lei vigente de Angola.

ARTIGO 29?
(Início dc actividade)

O Conselho de Administração fica, desde já autorizado, 
independentemente do registo definitivo da sociedade, a 
realizar as despesas necessárias para fazer face a quaisquer 
despesas de instalação e constituição da sociedade.

ARTIGO 30°
(Disposições finais c transitórios)

Os accionistas reunir-se-ão imediatamente após a assina
tura da escritura para a eleição dos órgãos sociais.

(15-9139-L02)
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indústria de panificação, camionagem, trans- 

pmnreendirnentos Lopsil, Limitada gem, ren,.a.car> compra e venda de viatUri
P i de Junho de 2015, aporte de passageiros, transporte de iucr

Certifico que, por escritura de escri.. oficina de Wo> fiscalização de obras
lavrada com inicio a folhas 6'7 Notarial do Guiché
turas diversas n.° 269-A, o Lúcio Alberto Pires
único da Empresa, a cargo do entre;
da Costa, Licenciado em Direi , solteira

Primeiro: - Judite das Dores dos^Santos P
maior, natural do Cazenga, Provmcia^ Hoji-ya-
habitualmente, no Município do Cwenga, 
-Henda, Rua Roseira Bravo, Casa n. > solteiro maior,

Segundo: - Custódio dos Santos habri
natural do Cazenga, Província de Luanda onde ms 
tualmente, no Município do Cazenga, Bairro Cazenga, 

n‘° terceiro- - Nelson António Santana da Silva solteiro 

maior^natural do Cazenga, Província de Luanda, onde reside 

habitualmente, no Município do Cazenga, Ba-rro Tala-H y, 

RU Uma^Jedàdè comercial por quotas de que se regerá 

nos termos constantes do documento em anexo.
Está conforme.
Cartório Notarial do Guiché Unico da Empresa,

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

em

de

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
EMPREENDIMENTOS LOPSIL, LIMITADA

ARTIGO l.°

A sociedade adopta a denominação social 
«Empreendimentos Lopsil, Limitada», com sede social na
Província de Luanda, Município de Belas, Centralidade 
do Kilamba, Quarteirão V-25, Apartamento 113, podendo 
transferi-la livremente para qualquer outro local do territó
rio nacional, bem como abrir filiais, sucursais, agências ou 
outras formas de representação dentro e fora do País.

ARTIGO 2.°

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

ARTIGO 3.°

A sociedade tem como objecto social a prestação de ser
viços, catering, comércio a grosso e a retalho, empreitadas 
de construção civil e obras públicas, promoção e mediação 
imobiliária, venda de equipamentos dos serviços de segu
rança privada, prestação de serviços de segurança privada, 
infantário, creches, importação e comercialização de medi
camentos, produtos hospitalares, equipamentos laboratoriais 
diversos, fabrico e distribuição de medicamentos, equipa
mentos e produtos hospitalares, manutenção e assistência 
a equipamentos diversos, educação, ensino geral, escola 
de línguas, desporto e cultura, escola de condução, infor
mática, telecomunicações^ hotelaria e turismo, restauração 
casino, indústria pesada e ligeira, pescas, agro-pecuária,

Pública.prial de escritório e escolar, venda e insta,^' 
mrial industrial, venda e assistência a viaturas j H m ~o de material de construção, comerei^ 

CÍa"T tes comercialização de gás de coz^í 
'Ubn name ieças sobressalentes, perfumaria, anigOs^ 

r mácia centro médico, clínica geral, geladaria,^L nàrques de diversão, exploração mmeira, explw% 
Ç i exploração de bombas de combustíveis,'^ 
florestai, E enfâções comerciais, importação e exw. 
de serviço, r ^da dedicar.Se a qualquer outro tamoj, 
tação, poden em que os sócios acordem esq^. 
comércio pu mu 

mitido 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 (3) quotas, sendo uma no valor 
nominal de Kz: 40.000,Q0 (quarenta mil kwanzas), perten
cente à sócia Judith das Dores dos Santos Lopes e outras 
duas quotas iguais no valor nominal de Kz: 30.000,00 (trinta 
mil kwanzas) cada uma, pertencente aos sócios Custódio 
dos Santos Lopes e Nelson António Santana da Silva, res- 
pectivamente.

artigo 5.°
sentíenmd dePendentedo
sent mento da soc.edade, à qual é sempre resenhado o direto, 
Q • f renc,a’ eferid° aos sócios se a sociedade dele não
quiser fazer uso.

ARTIGO 6.°
A gerência e administração da sociedade, em todos os 
ctos e contratos, em juízo e fora dele, activaepas- 

Lo^ente’ ,ncurnbem. à sócia Judith das Dores dos Santos
P que fica desde já nomeada gerente, com dispensa de
Çao, sendo bastando a sua assinatura, para obrigar vali' 

damente a sociedade.
2- A gerente poderá delegar num dos sócios ou mesnio 
pessoa estranha à sociedade parte dos seus poderes de 

ucia, conferindo para o efeito o respectivo mandato*
Pica vedado à gerente obrigar a sociedade em actose 

atos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tai 

lhante ^avor’ ^anVa, abonações ou âctos sem.

.. AAs^bleia^ 
reê>stadaS) djrj ■, ra será convocada por simples car® 

d'as de antecedên Sdc,os com> pelo menos, 30 
idades especíai.. 'St° quando a lei não prescreva fo^' 
estiver ausente da e.COmunicaÇão. Se qualquer dos sàc'°s 
Corn te>ripo SUfjCj e esoc*al a comunicação deverá ser fel 

nte para que possa comparecer.

dedicar.Se
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x ARTIGO 8.° ‘ .

, rros líquidos aPurados’ depols de deduzida a per- Rodrifues^ iT Mana da Glória de Sousa Gonçalves 
°S nara fundos ou deStÍn0S eSpecÍais criad°s em da Olt®lra’ maior. natural de Quipungo, Província

Geral, serão divididos pelos sócios na propor- Samba B reS'_ente em Luanda, no Distrito Urbano da
4sse>"l’ C' otaS) e em igual proporção serão suportadas ’ • ° Samba’ Resider>cial na Samba, Casa n.° 14;

j (i»(|8SSUa as houver. . . c„ . ValdemarKelson Carlos dos Santos Manuel,
■>fHasS m na Odete de Carvalho Ramos Manuel, sob

e comunbão de adquiridos, natural de Porto 
oim, Província do Kwãnza-Sul, residente em Luanda, 

o istrito Urbano da Maianga, Bairro Maianga, Rua da 
Maianga;

Umá sociedade comercial por quotas de responsabi- 
idade limitada, que se regerá nos termos constantes dos 

artigos seguintes. 1
Está conforme.
Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, em 

’ Luanda, 2 de Junho de 2015. — O ajudante, ilegível.

íSp^ ARTIGO 9.° ■ ,

•edade não se dissolverá por morte ou impedimento 
Afuer dos sócios, continuando a sua existência com os 

Hu8‘q s e herdeiros ou representantes do sócio falecido 
uTdit°’ devendo estes nomear um que a todos repre- 

03 '^enquanto a quota se mantiver indivisa.
* .. ARTIGO 10.°

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

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

de acordo, e se algum deles o pretender será o activo social 
licitado em bloco com obrigação do pagamento do passivo 
^adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em igual- * 
jade de condições.

ARTIGO II.°

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

ARTIGO 12.°

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

A

ARTIGO 13.°

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

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

S1Ções da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, que é a Lei das 
Sociedades Comerciais e demais legislação aplicável.

(15-9140-L02)

RlJP° VALGLOR — Prestação de Serviços, Limitada 

ja que, por escritura de 2 de Junho de 2015, 
COm a folhas 53 do livro de notas para escri- 

da p^VerSaS n‘° do Cartório Notarial do Guiché Único 

a carg° do Notário, Lúcio Alberto Pires da 
^ Licenciado em Direito, foi constituída entre:

Coni ^e^0: Flávio Vladmir Machado António, casado 
n^odU^*Zett Cerca Pinto António, sob o regime de comu- 

n0 Dj6 ^^indos, natural de Luanda, residente em Luanda, 
^inha^0 ^r^ano ^a Ingombota, Bairro Coqueiros, Rua 

Edifício 8,4.° andar, Apartamento 43;

ESTATUTO DA SOCIEDADE 
GRUPO VALGLOR — PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS, LIMITADA

ARTIGO l.° 
(Denominação c sede) 

sociedade adopta a denominação de «GRUPO
VALGLOR — Prestàção de Serviços, Limitada», com sede 
social na Província de Luanda, Rua da Maianga n.° 12, 
Bairro da Maianga, Distrito Urbano da Maianga, Município 
de Luanda, podendo transferi-la livremente para qualquer 
outro local do território nacional, bem como abrir filiais, 
•sucursais, agências ou outras formas de representação den
tro e fora do País.

ARTIGO 2.° 
(Duração)

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

da data da celebração da presente escritura.
ARTIGO 3.° 
(Objecto)

A sociedade tem'como objecto social a prestação de 
serviços, gestão de empreendimentos, consultoria, conta
bilidade e auditoria, comércio geral a grosso e a retalho, 
indústria, electricidade, serviços de serralharia e caixilha
ria de alumínios, agricultura e pecuária, pesca, hotelaria e 
turismo, restauração, serviço informático, telecomunicações, 
publicidade e marketing, exploração florestal, construção 
civil e obras públicas, projectistas de obras, fiscalização de 
obras, transportes marítimo, fluvial, aéreo e terrestre, rent- 
-a-car, transportes de mercadorias é de passageiros, agente 
despachante e transitários, cabotagem, compra- e venda 
de viaturas novas ou usadas, reparação de veículos auto
móveis, concessionária de material e peças separadas de 
transporte, fabricação de blocos e vigotas, comercializa
ção de combustíveis e lubrificantes, exploração de bombas 
de combustíveis, estação de serviço, comercialização de
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. , • r^távei e hospita- 
medicamentos, matenal cirúrgico, g de saúde,
lar, produtos químicos e farmaceuucos, se 
comercialização de perfumes, plastíficaça 
tos, venda de material de escritório e es > encjamento 
serigrafia, indústria panificadora e pastelaria, s js & 
de viagens, relações públicas, representações c 
industriais, venda de gás de cozinha, espo 
meios industriais, realizações de actividades cu urai 

-portivas, manutenção de espaços verdes, segurança e 
' patrimoniais, educação e ensino geral, cultura, serviços 

condução, saneamento básico, jardinagem, limpeza, esm 
festação, fabricação e venda de gelados e gelo, importação 
exportação, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo 
do comércio ou indústria em que os sócios acordem e seja 

permitido por lei.
ARTIGO 4.° 

(Capital)

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), 
integralmente realizado em dinheiro, dividido e representado 
por 3 (três) quotas, sendo 1 (uma) quota no valor nominal 
de kz: 34.000,00 (trinta e quatro mil kwanzas), pertencente 
ao sócio Flávio Vladmir Machado António e 2 (duas) quo
tas iguais no valor nominal de Kz: 33.000,00 (trinta e três 
mil kwanzas) cada uma, pertencentes aos sócios, Maria da 
Glória de Sousa Gonçalves Rodrigues e Valdemar Kelson 
Carlos dos Santos Manuel, respectivamente.

ARTIGO 5.°
(Cessão de quotas)

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

ARTIGO 6.°
(Gerência)

A gerência e administração da sociedade, em todos os 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e pas-. 
sivamente, incumbe aos sócios Maria da-Glória de Sousa 
Gonçalves Rodrigues, Valdemar Kelson Carlos dos Santos 
Manuel e Flávio Vladmir Machado António, que ficam desde 
já nomeados gerentes, com dispensa de caução, bastando 2 
(duas) assinaturas dos gerentes para obrigar validamente a 
sociedade.

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

2. Os gerentes poderão delegar mesmo em pessoas 
estranhas à sociedade parte dos seus poderes de gerência 
conferindo para o eleito o respectivo mandato.

ARTIGO 7.°
(Assembleia)

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

■diário

ARTIGO
, (Divisão dos |UCros)

Os lucros líquidos apurados, dep0js 
centagem para fundos ou destinos 
Assembleia Geral, serão divididos pelos-3'8 
ção das suas quotas, e em igual propon-L/C'°s "a ? 
as perdas se as houver. Serão S(1 %

% 
ARTIGO 9.»
(Dissolução)

A sociedade não se dissolverá por morte 
de qualquer dos sócios, continuando a sua ex^ ^Pedi\o 

sobrevivos e herdeiros ou representantes 
ou interdito, devendo estes nomear um qUe S°C'° faM> 

sente, enquanto a quota se mantiver indivisa re^
’ • ARTIGO io.° 

(Liquidação)

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócio 
demais casos legais, todos os sócios serão liquida°S e 

liquidação e partilha realizar-se-á como acordarem 
de acordo, e se algum deles o pretender, será o apk 3 alla 

« v aviiVQ SOcisl 
licitado em bloco, com a obrigação do pagamento do 
sivo e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer^ 

igualdade de condições.

ARTIGO-li.0 .
(Preferência na amortização) y

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

• ARTIGO 12.°
(Foro competente)

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

ARTIGO 13.°'
(Balanços)

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

a 31 de Março imediato.

ARTIGO 14.°
(Omisso)

• • as disp0*

• de 2°15’ 
Certifico que, por escritura de 20 de Ma 6$cíi‘ 

lavrada com início a folhas 71, do livro de notas 
turas Diversas n.° 269-A, do Cartório Nota^iri0 
Único da Empresa, a cargo do Notário, 

Pires da Costa, Licenciado em Direito, 

entre Kalubi Tchiovo, casado com Liliana

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

Sociedades Comerciais, e demais legislação

Delta Kappa Consulting,

Certifico que, por escritura de 20 de Ma

irl . Al^ LÚC'°> 
foi c°n.l/
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. b regime de comunhão de adquiridos, riatu- 

‘ íX’ -mto Província da Lunda-Norte, residente em 
Í^^MunicíP'0 d0 Cazenga’ Bai.rro Hoji-ya-Henda, 
X’-,içado Cazenga, Casa n.° 62, que outorga neste 

individualmente e em nome e representação 
^P°r E|izabeth'Ruth António, de 8 anos de idade 
^^Graça Diáwaku Kimbo, de 7 anos de idade, ambas 
iCá*ia ‘ Luanda e consigo residentes;
XiS s0Ciedade. comercial por. quotas qué se régerá nos 

1,11,3 fontes cio documento em anexo.
Iífl0cons‘a „ ■

Fdá conforme- . . , .
p rtório Notarial do Guiché Umco da Empresa, em 
nda 2 de Junho de 2015. — O ajudante, ilegíveis

ESTATUTO DA SOCIEDADE
DELTA KAPPA CONSULTING, LIMITADA

• ARTIGO 1.° 
(Denominação e sede)

A sociedade adopta a denominação de «Delta Kappa 
Consulting, Limitada», com sede social na Província de 
Luanda, Rua 19,Casa n.° 2, Bairro Cassequel, Município de' 
Luanda, podendo transferi-la livremente para qualquer outro 
local do território nacional, bem como abrir filiais, sucur
sais, agências ou outras formas de representação dentro e 
fora do País.

ARTIGO 2.'
(Duração)

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

ARTIGO 3.°
(Objecto)

A sociedade tem como objecto social o comércio geral 
a grosso e a retalho, importação e exportação, venda de e 
móveis, prestação de serviços, hotelaria e turismo, indús- 
lna> pescas, agro-pecuária, agricultura, informática, 
^comunicações, construção civil e obras públicas, modas 
ec°nfecções, transportes marítimo, aéreo e terrestre, camio- 
nagem, transitários, rent-a-car, compra e venda de viaturas 
*JOvas e de ocusião ou usadas, transportes de passageiros ou 
Mercadorias, oficina auto, venda de material de escritório 

^ escolar, salão de cabeleireira, botequim, assistência téc- 
Ce c°mcrcialização de petróleo e lubrificantes, farmácia, 
ge^tr° módico, clínica geral, perfumaria, agência de via- 
pastVrOm°^0 e media9ao imobiliária, relações públicas, 
tealf ar-a’ Pan’ficaÇão, exploração de parques de diversões, 
vo$ esPectáculos culturais, recreativos e desporti- 
de coeX^°ra^ao mineira e florestaL exploração de bombas 
c*ais USdve*s’ estação de serviços, representações comer- 
uti|j2aíerralharia> carpintaria, venda de alumínio e sua 
hionij Cldtura e ensino geral, segurança de bens patri- 
do Co 8’ P°dendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo 

Ou iodástria em que os sócios acordem e seja 
l,doPorlei.

ARTIGO 4.° 
(Capital) 

kwan7a<A S°C*al d de ^z: 500.000,00 (quinhentos mil 
renX ’Jntegralme?te rea,izado em dinhe5r0> dividido e 

qU0tas’ sendo uma no valor nom i nal 
00,00 (quatrocentos mil kwanzas), pertencente 

o spcio Kalubi Tchiovo, e outras duas quotas iguais no 
r nominal de Kz: 50.000,00 (cinquenta mil kwanzas), 

p rtencentes às sócias Elizabeth Rutfi António e Cátia Graça 
Diawaku Kimbo, respectivamente.

ARTIGO 5.° 
(Cessão de quotas)

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

ARTIGO 6.°
(Gerência)

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 Kalubi Tchiovo, que fica desde 
já nomeado gerente, com dispensa de caução, bastando a sua 
assinatura para obrigar validamente a sociedade.

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

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

ARTIGO 7.°
(Assembleia)

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

ARTIGO 8.°
(Divisão dos lucros)

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

as perdas se as houver.
ARTIGO 9.’ 
(Dissolução)

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento 
de qualquer dos sócios, continuando a sua existência com os 
sobrevivos e herdeiros ou representantes do sócio falecido 
ou interdito, devendo estes nomear um que a todos repre
sente, enquanto a quota se mantiver indivisa.
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' artigo 10.° 
(Liquidação)

Dissolvida a sociedade por acordo dos SOC'°S 
demais casos legais, todos os sócios serão hqu.datano * 
liquidação e partilha realizar-se-á, como acordarent Na f t 

de acordo, e se algum deles o pretender sera o, aiv 
licitado em bloco com obrigação do pagamento p 
e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em tgu 

dade de condições.
ARTIGO 11.°

(Preferência na amortização)

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

providência cautelar.
ARTIGO 12.°

(Foro competente)

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

ESTATUTO DA SOClEnA. 
MATNATY, LlMlTAD  ̂

artigo l.° 
(Denominação e sede)

A sociedade adopta a denominará 
Social 

Limitada», com sede na Província ,de l % 
de Belas, Bairro Talatona, Zona Ri; Condanda> 
Rua do Cubango, Casa n-.° 4, podendo transij' iCaM 

para qualquer outro local do território nacioni 
abrir filiais, sucursais, agências ou outtas fo’ beni% 
sentação dentro e fora do País. 111198 repre

ARTIGO 2.° 
(Duração)

A sua duração é por tempo indeterminado Co 
início da sua actividade, para todos os efeitos le "a*5*0 
da data da celebração da presente escritura? 1S’a Wr

ARTIGO 3.° 
(Objecto)

A sociedade tem como objecto social.o comércio 
grosso e a retalho, importação e exportação, prestação de*'1 

viços, indústria de panificação, gráfica, têxtil, publicidade 
. ARTIGO 13." ' agências de viagens, logística e distribuição de alimentos

(Balanços) consultoria de engenharia, jurídica e financeira, calçadosè
Os anos sociais serão os civis e os balanços serão . confecções, hotelaria e turismo’, restauração, agro-pecuá- 

dados em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar' ria, telecomunicações, informática, construção civil e obras 
a 31 de Março imediato.

ARTIGO 14.°. ' 
(Omisso)

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

(15-9142-L02)

públicas, educação, formação técnico-profissional, saúde, 
venda de automóveis e acessórios auto, medicamentos, 
revenda de combustíveis, lubrificantes, transportes rodoviá
rios, marítimos e aviação civil, exploração florestal, pesquisa 
e exploração de diamantes, petróleo, rochas ornamentais 
e metais raros, representações comerciais, podendo ainda 
dedicar-se a qualquer outro ramo do comércio ou indústria, 
em que os sócios acordem e seja permitido por lei. I

ARTIGO 4.° 
(Capital) 

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), 
integralmente realizado em dinheiro, dividido e rePrese^ 
tado por 2 (duas) quotas iguais, no valor nominal 
Kz: 50.000,00 (cinquenta mil kwanzas) cada uma, Pe^ 

centes aos sócios Maria de Natividade e Mateus 
Leonardo, respectivamente. •

ARTIGO 5.°
(Cessão dc quotas) % ' I

A cessão de quotas a estranhos fica dependente j^ito 

sentimento da sociedade, à qúal é sempre reserva 
de preferência, deferido aos sócios se a socieda 

quiser fazer uso.

ARTIGO 6.° 
(Gerência) >oS 0S

A gerência e administração da socieda , 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, act 

vamente, incumbe ao sócio Mateus Florindo ^ção,^. 
fica desde já nomeado gerente com dispensa de cjedade- 
ÍOn ____ . . . I : JrttVlPflte a

Matnaty, Limitada

Certifico que, por escritura de 2 de Junho de 2015, 
lavrada com início a folhas 85 do livro de notas para a escri
turas diversas n.° 269-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: — Mateus Florindo Leonardo, solteiro, maior, 

natural do Monte Belo, Província de Benguela, onde reside 
habítualmente, no Município do Lobito, Bairro Bela Vista 
casa sem número;

Segunda: — Maria de Natividade, solteira, maior, 
natural de Mucope, Província do Cunene, residente habitual
mente em Luanda, no Município de Belas, Bairro Talatona, 
Condomínio Cajueiro, Rua Cubango, Casa n.° X 4;

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

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

Luanda 2 de Junho de 2015. — O ajudante ileeível . . " — °----------- . . ntp
tando a sua assinatura, para obrigar vaiidame
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j vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos

| F'C' .(ranhos aos negócios sociais da sociedade, tais artigo 13.» .

X de favor, fianças, abonaçoes ou actos seme- Os anos sociais
|etraS . , serão os civis e os balanços serão

dl • ' d°Sem 31 de Dezembro de cada ano devendo encerrar
ll*11 ercntepoderádelegar mesnl° a Pisoas estranhas à a 31 de Março imediato.. '

DUROOS — Serviços, Limitada

Certifico que, por escritura de 2 de Junho de 2015, 
lavrada com início a folhas 51 do livro de notas para escri
turas diversas n.° 408, do Cartório Notarial do Guiché Único 
da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires da 
Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:

Primeiro: — Degilson Sérgio Ramos Correia, solteiro, 
maior, natural da Gabela, Província do Kuanza-Sul, resi
dente em Luanda, Distrito Urbano e Bairro do Sambizanga, 
Casa n.° 67, Zona 13;

Segundo: — Aníbal Ramos Correia, solteiro, maior, 
natural da Ingombota, Província de Luanda, residente em 
Luanda, Distrito Urbano e Bairro do Sambizanga, Casa 
n.° 167, Zona 13; .

Terceiro: — João David Ramos Correia, casado com 
Cláudia Marisa da Fonseca Bessa Correia, sob regime de 
comunhão de adquiridos, natural da Gabela, Província de 
Kuanza-Sul, residente em Luanda, Distrito Urbano e Bairro 
da Samba, Sector CQ 5, Casa n.° 79-A; .

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

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

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

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
DUROOS — SERVIÇOS, LIMITADA

ARTIGO 1.®
A sociedade adopta a denominação social de «DUROOS 

— Serviços, Limitada», com sede social na Província de 
Luanda, Sector CQ5, Casa n 0 79, Zona A, Bairro Morro 
Bento, Município de Belas, podendo transferi-la livremente 
para qualquer outro local do território nacional, bem como 
abrir filiais, sucursais, agências ou outras formas de repre

sentação dentro e fora do País.
, ■> ARTIGO 2.°

A sua duração é por tempo indeterminado, contando-se o 
’ ’ :io da sua actividade, para todos os efeitos legais, a parttr 

da data da celebração da escritura.

2-°,8 * *e todos ou parte dos seus poderes de gerência, con-
^'eí,a ’ n efeito o respectivo mandato.
ferindopar ARTIGO 7.°

. (Assembleia)

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

^ta (3°)dias de antecedência, isto quando a lei não pres- 
lt""a formalidades especiais de comunicação. Se qualquer

□ j ■ isócios estiver ausente da sede social a comunicação 
jeverá ser feita com tempo suficiente para que possa com

parecer.

ARTIGO 14.° 
(Omisso)

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

(15-9143-L02)

ARTIGO 8.° 
(Divisão dos lucros)

0s lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per
centagem para fíindos ou destinos especiais criados em 
Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor
ção das suas quotas, e em igual proporção serão suportadas 
as pendas se as houver. ■ •

ARTIGO 9.° 
(Dissolução)

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

ARTIGO 10.° 
(Liquidação)

Dissolvida a sociedade ^por acordo dos sócios e.nos 
demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários e a 
liquidação e partilha realizar-se-á, como acordarem. Na falta 

acordo, e se algum deles o pretender será o activo social 
licitado em bloco com obrigação do pagamento do passivo 

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

ARTIGO 11.° 
(Preferencia na amortização)

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

prov,dência cautelar.

ARTIGO 12.° 
(Foro competente) 

quer aS qUeStÕeS emerêentes d° presente contrato, 
entrg611^6 * 0S s^ci°S5 seus herdeiros ou representantes, quer 
ç0 e^es e a própria sociedade, fica estipulado o Foro da 

J^arca de Luanda, com expressa renúncia a qualquer início
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ARTIGO 3.’
A sociedade tem como objecto social a prestação e s 

viços, consultoria, formação profissional, comérc.o a.rosso 

e a retalho, serralharia, caixilharia de alumínios, a . 
agro-pecuária, indústria, pesca, hotelaria e tu"sm0’ 
municações, publicidade, construção civil e o ras pu 
consultoria, exploração mineira e florestal, comerc 
ção de telefones e seus acessórios, transporte mantimo, 
camionagem, agente despachante e transitários, cabotagem, 
rent-a-car, compra e venda de viaturas, novas ou usadas e 
seus acessórios, aluguer de viaturas, venda e reparação 
veículos automóveis, concessionária de material e peças 
separadas de transporte, fabricação de blocos e vigotas, 
medicamentos, material cirúrgico, gastável e hospitalar, pro
dutos químicos e farmacêuticos, centro médico, prestação 
de serviços na área da saúde, plastificação de documen
tos, venda de material de escritório e escolar, decorações, 
serigrafia, impressões, agência de viagens, promoção e 
mediação imobiliária, perfumaria, relações públicas, panifi
cação, representações comerciais e industriais, venda de gás 
de cozinha, desporto e recreação, meios industriais, reali
zações de actividades culturais e desportivas, manutenção 
de espaços verdes, segurança de bens patrimoniais, edu
cação e cultura, escola de condução, ensino, importação e 
exportação, saneamento básico, fabricação e venda de gelo, 
electricidade, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro 
ramo do comércio ou indústria em que os sócios 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 repre
sentado por 3 (três) quotas, sendo 1 (uma) quota no valor 
nominal de Kz: 34.000,00 (trinta e quatro mil kwanzas), per
tencente ao sócio, Degilson Sérgio Ramos Correia e outras 
2 (duas) quotas iguais no valor nominal de Kz: 33.000,00 
(trinta e três mil kwanzas) cada uma, pertencentes aos sócios 
Aníbal Ramos Correia e João David Ramos Correia, respec
tivamente.

ARTIGO 5.°

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

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

seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passi
vamente, incumbe ao sócio Degilson Sérgio Ramos Correia 
que fica desde já nomeado gerente, com dispensa de caução’ 
bastando a sua assinatura, para obrigar validamente a socie- 
dade.

2. O gerente poderá delegar num dos sócios ou mesmo 

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

DlÁRló

3. Fica vedado ao gerente obrigar a 
e contratos estranhos aos negócios sociaiS°CÍeda(le e 

como letras de favor, fiança, abonaçõe 
lhantes. es °u actOs

ARTIGO 7?

As Assembleias Gerais serão convo 
cartas registadas, dirigidas aos sócios co^ P°r si% 
30 (trinta) dias de antecedência, isto quand^ % 

creva formalidades especiais de comunicação 
dos sócios estiver ausente da sede social ° qUaS 

' deverá ser feita com tempo suficiente nar* ■ COrnUnicaçàn 
para <Ne pOs$,. 

parecer. < “ 

ARTIGO 8.°

Os lucros líquidos apurados, depois de deduztf 
centagem para fundos ou destinos especiais 
Assembleia Geral, serão divididos pelos sórinc 6111 

, na pronflr
ção das suas quotas, e em igual proporção serão suport 7 
as perdas se as houver. 35

ARTIGO 9.°

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

’ ARTIGO I0.°

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

dade de condições.

ARTIGO Il.°
,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 con 

quer entre os sócios, seus herdeiros ou representantes, 
entre eles e a própria sociedade, fica estipulado o 
Comarca de Luanda, com expressa renúncia a q 

outro.

ARTIGO 13.° . s serã0
Os anos sociais serão os civis e os ba an 

dados em 31 de Dezembro de cada ano, deven 

a 31 de Março imediato. •

ARTIGO 14.° . as diSp0'
No omisso regularão as deliberações sociais^ & 

sições da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, que , 
Sociedades Comerciais e demais legislação apl^
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FarInácia MvUezolo, Limitada

ue Por escritura de i de Junho de 2015, 
^ício a folhas 41 do liyro de notas para escri-;

0 408, do Cartório Notarial do Guiché Único 
'^iverSaSa cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires da 

* ^^ciado em Direito, foi constituída entre:
div<

I C^C°

Licenc-
- Bib^na José Mvuezolo, S0|teira m .

Ido Negage, Província do Uíge, residente ■ 
,.lee(n Luanda, no Município de Luanda Distrito i '

da Samba, Rua 13, Casa n.° 5; Urba"o 

(Seg«"do: ~~ Obede José Mvuezòlo Kiala menor ■ •Luanda, no Município de Luanda, Distrito 1/^" 
iro da Samba, Rua I3, Casa n? 5; - bano

[/ma sociedade comercial por quotas de que se nDStermos constantes do documento em anexo. & ’

Está conforme. - • ■ _ <

Cartório Notarial do Guiché Único da Fm

2 de Junho de 2015. _ 0 ajudante,

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
' farmácia mvuezolo, limitada

ARTIGO l.°

Asociedáde adopta a denominação social de «Farmácia 
Mvuezolo, Limitada», com sede social na Província de 
Luanda, Município de Luanda, Distrito Urbano da Samba, 
Bairro Samba, Rua 13, Casa n.° 5, Zona 6, podendo trans- 
feri-la livreménte 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 sda 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 

^rviços, venda a retalho de produtos farmacêuticos, comer- 
c’ahzação de medicamentos, comércio geral a grosso e a 
relaiho, avicultura, agro-pecuária, indústria, pesca, hote- 
*ar*a e turismo, serviço de informática, telecomunicações, 
deidade, construção civil e obras públicas, consultoria, 
floração mineira e florestal, comercialização de telefones 
jeus acessórios, transporte marítimo, camionagem, agente 
^Whante e transitários, cabotagem, rent-a-car, compra e 

a ta viaturas, novas ou usadas e seus acessórios, venda
t- seus avç^‘*v‘’’ , çaodassuasM _..uo, uuvos ou usaaas mate- . _ CP «c houver."«Paração de veículos automóveis, concessiona os e as per a 

e peças separadas de transporte, fabricaçao de
VW, plastificação de documentos, ven a e ên_ 
Critério e escolar, decorações, serigrafia,imPre re|aÇões ■
Cla v'agens, promoção e mediação imo i ia de 
U taas, representações comerciais e industt , mantiver indivisa.

despinto e “
te Mvitddes cultor.» e desportivas.■
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de espaços verdes, segurança de bens patrimoniais, educa
ção e cultura, instrução automóvel, ensino, importação e 
exportação, podendo ainda dedicar- 
do comércio ou indústria 
permitido por lei.

"-se a qualquer outro ramo 
em que os sócios acordem e seja

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

integralmente realizado em dinheiro, dividido e representado 
anu Por (duas) quotas, sendo 1 (uma) quota no valor nomi

nal de Kz. 60.000,00 (sessenta mil kwanzas), pertencente à 
sócia Bibiana José Mvuezolo e outra quota no valor nomi
nal de Kz: 40.000,00 (quarenta mil kwanzas), pertencente ao 
sócio Obede José Mvuezolo Kiala, 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 passi
vamente, incumbe à sócia Bibiana José Mvuezolo, que fica 
desde já nomeada gerente, com dispensa de caução, bas
tando a sua assinatura para obrigar validamente a sociedade.

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

3. Fica vedado à gerente obrigar a sociedade em actos e 
contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 
como letras de favor, fiança, abohações 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 r 

dos sócios estiver ausente da sede social a comunicação 

deverá ser feita com tempo suficiente para que possa com

parecer. '
ARTIGO 8.°

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

Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor-

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,
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ARTIGO 10.’
Dissolvida a sociedade por ®c0"l0.d’? e a

demais casos legais, todos os sócios serão 
liquidação e partilha verificar-se-á como acorda 
de acordo, e se algum de.es o pretendersetaoa«wo^ 

licitado em globo com obrigação do pagamen 
e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, 

dade de condições.
ARTIGO li.0

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

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 Forò da 
Comarca de Luanda, com expressa renúricia a qualquer 

outro.
ARTIGO 13.°

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

ARTIGO 14.°

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

(15-9145-L02)

Telephone On Demand, Limitada

Certifico que por escritura de 18 de Maio de 2015, 
lavrada com início a folhas 77, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 266-A, do Cartório Notarial, do Guiché 
Único da Empresa, a cargo da Notário, Lúcio Alberto 
Pires da Costa,'Licenciado em Direito, foi realizada alte
ração ao pacto social da sociedade «GB & AR Consulting, 
Limitada», Micael António Domingos Daniel, solteiro, 
maior, natural do Cazenga, Província de Luanda, onde reside 
habitualmente, no Município de Luanda, Distrito Urbano da 
Maianga, Bairro Prenda, casa sem número, outorga neste 
acto como mandatário dos sócios nomeadamente a socie
dade «SDGB Invest, Limitada», com sede nesta Cidade de 
Luanda, no Município da Maianga, Bairro Alvalade, Rua 
Kateculo Mengo, Casa n.os 106/108, matriculada e registada 
na Conservatória do Registo Comercial, sob o n.° 1039-08 
e Nelson César Ventura Bastos, solteiro, maior, natural do 
Lobito, Província de Benguela, residente habitualmente em 
Luanda, no Município da Maianga, Bairro Prenda, Casa n.° 18-

Wujin (Angola), Limitada

Certifico que, por escritura de 25 de Maio 

lavrada com início a folhas 84, do livro de notas 
turas diversas n.° 267-A, do Cartório Notarial ° 
Único da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio A1 e a0 

da Costa, Licenciado em Direito, realizaram a ^a», 
pacto social da sociedade «Wujin (Angola), 
Adilson Jorge Sales Wanuca, solteiro, maiõr, n 
Kilamba-Kiaxi, Província de Luanda, onde r Jrt 

Que, os seus representados, são os únicos e actuais sócios v° MUnÍCÍPÍ° fdinha. -

da sociedade comercial por quotas de responsabilidade limi r ! ’ BaÍrrÓ NeV6S mo ntand^" L
tada, denominada «GB & AR Consulting, LimiMa» com 7a ** 7° “om sede^

sede em Luanda, Município de Belas, Bairro Talatona Via 77 & *7'° (Ang°!a)’ ^'T^na Estrada de Vl 
C3, Zona ZR3B, Condomínio Alpha, Edifício I Xo n ’ "° MUn,C'P,° *

’ so u, casa sem número, Km 36;

constituída por escritura datada aos [g 
lavrada com início a folha 16, do liVro Junho 
turas diversas n.° 63, deste Cartório Notar' 
escritura pública datada aos 4 de Agost H
com início de folhas 54, verso, a folhas^6 2°”> CM 
de notas para escrituras diversas n.° 227 6 56’ '■o C 

Conservatória do Registo Comercial de Lu ’ 
do Guiché Único da Empresa, sob o n.° 102M’ 2'>Se% 

Número de Identificação Fiscal 54170273 
tal social de Kz: 375.000,00 (trezentos e setem .° C 
kwanzas); integralmente realizado em dinhe' & 6 Cinc(> mil 
representado por duas quotas, sendo uma no v°i dlV‘di<l,>t 
de Kz: 365.000,00 (trezentos e sessenta e 3 °r noni>na] 

zas), pertencente a socia «SDGB Invest, Limitad 
no valor nominal de Kz: 10.000,00 (dez mil kwa^’ 

tencente ao sócio Nelson César Ventura Bastos-
Que, pela presente escritura e conforme deliber 

Assembleia Geral de Sócios datada de 11 de Março de? 
o outorgante no uso dos poderes que lhe foram conferi?’ 
manifesta a vontade dos sócios tão-somente alterar a de?' 

minação social de «GB & AR Consulting, Limitada» para 
«Telephone On Demand, Limitada».

Em função dos actos praticados altera-se a redacçãodo 
artigo 1.° dó pacto social que passa a ser a seguinte:

. ARTIGO l.°
(Denominação, sede socia! e duração)

A sociedade adopta a denominação de «Tele
phone On Demand, Limitada», com sede em 
Luanda, Município de Belas, Bairro Talatona, Via 
C3, Zona ZR3B, Condomínio Alpha, Edifício 1, 
Piso 0, podendo mudar o local da sua sede, bem 
como abrir filiais, sucursais, agências, delegações 
ou outras formas de representação dentro e fora do 
País.

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

• Luanda, 1 de Junho de 2015. — O ajudante, ilegível.
(15-9146-L02)

Urbano*’ 
Z°naJda
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entre Tomás Manungo Sassa, solteiro, maior, natural de 
a inda. Província de Cabinda, onde reside habitualmente, 

no Município de Cabinda, Bairro A Luta Continua, Casa 
n. 309, que outorga neste acto por si individualmente e em 
nome e em representação de sua filha menor Eliana Tavares 
Sassa, de 10 anos de idade, natural de Cabinda, Província de 
Cabinda e consigo convivente;

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

Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, em 
Luanda, aos 3 de Junho de 2015. — O auxiliar, ilegível.

„,<> outorgante:
Ss titulares da sua representada são os únicos e 

'sócios da sociedade comercial por quOlas, deno 
< «Wujin (Angola), Limitada», com sede social em 

no Município e Bairro de Viana, Estrada de Viana 
^número, Km 36, cujo projecto de investimento pri 
‘Hoiaprovado nos termos do n.»20, da Lei n? ,,/n de2Q 
lio, constituída por escritura datada de 12 de Dezembro 
P0|7, com início de folhas 32, verso, a folhas 33, do livro 
las pá" frituras diversas n.» 122-A, matriculada na 
Lrvatória do Registo Comercial de Luanda, 2? Secção 
Giiiclió Único, sob o n.° 3779-12, de 23 de Janeiro de 2015 

' do Número de Identificação Fiscal 5417196797, com o
(apitai social de Kz: 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil ' 
jnanzas), integralmente subscrito e realizado em dinheiro 
dividido e representado por duas quotas, sendo uma no valor 
nominal de Kz: 479,750,00 (quatrocentos e setenta e nove 
mil e setecentos e cinquenta kwanzas), pertencente ao sócio 
ffliZhongxian e outra no valor nominal de Kz: 470.250 00 
(quatrocentos e setenta mil e duzentos e cinquenta kwanzas) 
pertencente ao sócio Du Haoyu, respecti vamente.

Que, pela presente escritura e conforme a acta avulsa de 
Assembleia Geral, datada de 6 de Abril de 2015, o outor
gante, no uso dos poderes a si conferidos, e em conformidade 
coma vontade dos sócios, decide alterar o objecto social da 
sociedade, aumentando ao mesmo as actividades de hotela- 
ria, turismo e agência de viagens.

Nesta ordem de ideia e conforme deliberado o outor- 
gante, altera o artigq 3.» do pacto social, que passa a ter a

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
GRUPO T. S. E. T. — ENGENHARIA, LIMITADA

ARTIGO L°
A sociedade adopta a denominação social de «GRUPO

T. S. E. T. — Engenharia, Limitada», com sede social na 
Província de Cabinda, Município de Cabinda, Bairro A Luta 
Continua, Rua das Forças Armadas, Casa n.° 309, podendo • 

■ transferi-la livremente para qualquer outro local do territó
rio nacional, bem como abrir filiais, sucursais, agências ou 
outras formas de representação dentro e fora do País.

ARTIGO 2.°

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

seguinte nova redacção:

ARTIGO 3.°

• A sociedade tem como objecto social a cons
trução de estradas e obras públicas, importação e. 
exportação, hotelaria, turismo e agência de viagens, 
podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo dc 
comércio ou indústria que os sócios acordem e seja 
permitido por lei.

Declara ainda o mesmo que se-mantem firmes e váli- 
todas as demais disposições não alteradas pela presente 

escritura.
Assim o disse e outorgou.
Está conforme.

L Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, em 
n(k’ de Junho de 2015. — O ajudante, ilegível.

(15-9147-L02)

GRUPO T. S. E. T. — Engenharia, L,m,ta

r, , ?? de Junho de 2015,Certifico que, por escritura de -z escn-
'avtada .com início a folhas 94, do livro e Guiché 
toras diversas n.° 269-A, do Cartório o a Alberto 

da Empresa, a cargo do Notário, constituída 
' Vltes da Costa, Licenciado em Direito,

ARTIGO 3.°

A sociedade tem como objecto social a prestação de 
serviços, construção civil, obras públicas e urbanismo, 
importação e exportação, podendo ainda dedicar-se a qual
quer outro ramo do comércio ou indústria em qué os sócios 
acordem e seja permitido por lei'.

ARTIGO 4.9 . ■ ■

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), 
integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen
tado por 2 (duas) quotas, sendo 1 (uma) quota no valor 
nominal de Kz: 90.000,00 (noventa mil kwanzas), perten
cente ao sócio Tomás Manungo Sassa, e outra quota no valor 
nominal de Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas) pertencente à 

sócia Eliana Tavares Sassa, respectivamente.

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

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

quiser fazer uso. . .
ARTIGO 6.°

1. A gerência e representação da sociedade, em todos os 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e pas
sivamente, incumbe ao sócio Tomás Manungo Sassa, que 
fica desde já nomeado gerente, com dispensa de caução, bas
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tando 1 (uma) assinatura do gerente para obrigar validamente 

a sociedade.1 2. O gerente poderá delegar num dos sócios ou mesmo 
em pessoa estranha à sociedade parte dos seus poderes de 

gerência, conferindo para o efeito o respectivo mandato.
3. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos ■ 

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

lhantes.
• ARTIGO 7.°

As Assembleias Gerais serão convocadas por simples 

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

deverá ser feita com tempo suficiente para que possa com

parecer.
artigo 8 o casa sem número, 1.1 de Novembro;

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

ARTIGO 9.° •

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

. ARTIGO I0.°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos 
demais casos legais, todos os sóciós 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 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 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 Cabinda, com expressa renúncia a qualquer 
outro.

ARTIGO 13.°

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

a 31 de Março imediato.

ARTIGO 14?

No omisso regularão as deliberações 
sições da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro K I 
Sociedades Comerciais, e demais legisia a’ MU®.é » 

aPhcávei M

■—■—■———

Gaspar Isa Group, Limitada x

Certifico que, por escritura de 19 de Mai0 
lavrada com início a folhas 85, do livro de notas * 

turas diversas n.° 405, do Cartório Notarial do gu^> 
da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto 
Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre- 'reS'1’

Primeiro: — Ismael. Afonso Gaspar, casado Co 

segunda outorgante, sob regime de comunhão de adqu^ 
dos, natural de Cacuaco, Província de Luanda, residente 
Luanda, Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi, BairroCan^

Segundo: — Adelaide Baptista Saco Gaspar, casada 
com o primeiro sócio, sob regime de comunhão de adquiri
dos, natural da Maianga, Província de Luanda, residente em 
Luanda, Distrito Urbano da Maianga, Bairro Prenda, casa 
sem número, Zona 6;

Terceiro: — Sónia da Conceição Gaspar, solteira, maior, 
natural da Maianga, Província de Luanda, residente em 
Luanda, Município de Cacuaco, Bairro Cerâmica, casa sem 
número;

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

Está conforme.
Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, 

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

gasp1IUJOS Da SOC1eDADE 
ar isa group, limitada 

artigo l.°
- . (Denominação c sede)

Liniitada» ° a^°^ta a ^enominação de «Gaspar Isa Group,
l.° de Maio S0CÍal na Província de Luanda, Rua 
^unicípi0 d Sem n^mero’ Bairro Cacuaco Cerâfflfá 
qualquer m t acuaco> Podendo transferi-la livremente p#* 
filiais, sucur^ °Cal do territóri° nacional, bem comoaW 
dentro e fnr a®®ncias 00 outras formas de representação 

v lo*a do País.

ARTIGO 2.° .
(Duração) início da sua é ?°r temP° indeterminado, contando s 

da data da & .actlvidade> P<*ra todos os efeitos legais,a Pa 

Celebra^ da presente escritura.
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x ARTIGO 3.®

(Objecto) .

• jade tem como objecto agricultura e distribui- 
A pescas e aquicultura, indústria de lacticínios, 

comércio geral a grosço e a retalho, presta- 
^^iços, consultoria, auditoria, construção civil e 
(is^^cas, fiscalização de obras, serralharia, carpinta- 

-0 e’ venda de caixilharia de alumínio, promoção 
í’.!’*’. ao imobiliária, informática, telecomunicações, 
i i,ied!a.'L hotelaria, turismo, agência de viagens, trans- 
lecirici^’ .. . ---------- ----------- -

-aéreo,

ARTIGO 7.° 
(Assembleia) 

cartas sembleias Gerais serão convocadas por simples 

30 rim aT S’ dÍrÍgÍdaS a°S SÓCios com P*'° --os 
3U (trmta) dias de antecedência, isto quando a lei não pres
creva formal,dades especiais de comunicação. Se qualquer 
aos socos estiver ausente da sede social, a comunicação 

evera ser feita com tempo suficiente para que possa com- 
parecer.

( marítimo e terrestre, transporte de passageiros ARTIGO 8.° 
(Divisão dos lucros) 

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

^loração de parques de diversões, realização de eventos 
Xrais, recreativos e desportivos, exploração mineira e 

florestal, exploração de bombas de combustíveis ou estação 
de serviço, comercialização de petróleo e seus derivados, 
representações comerciais, ensino geral, infantário, importa
ção e exportação, podendo dedicar-se a qualquer outro ramo 
de comércio ou indústria em que os sócios acordem e seja 
permitido por lei.

ARTIGO 4.°
' (Capital)

0capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), 
integralmente realizado etn dinheiro, dividido e represen
tado por 3 (três) quotas, sendp- uma no valor nominal de 
Kz: 80.000,00 (oitenta mil kwanzas), pertencente ao sócio 
Ismael Afonso Gaspar, e 2 (duas) quotas iguais no valor 
nominal de Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas) cada uma, per
tencentes às sócias Adelaide Baptista Saco Gaspar e Sónia 
da Conceição Gaspar,, respectivamente.

ARTIGO 5.® 
(Cessão dc quotas)

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

ARTIGO 6.c 
(Gerência)

A gerência e administração da sociedade, em todos os 
actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e pas- 

ficaa!^ente’ *ncumbem ao sócio Ismael Afonso Gaspar, que 

^ta norneado gerente, com dispensa de caução, 
asoc^d ass^na^ura gerente para obrigar validamente 

àsoci^erente P°derá delegar mesmo em pessoa estranha 
para ade parte dos seus poderes de gerência, conferindo

2 p. e’to 0 respectivo mandato. 
econtr t* Ve^a<^° ao gerente obrigar a sociedade em actos 
c°nio a ?S estTanh°s aos negócios sociais da sociedade, tais 
^nteseraS ^avor» fiança,, abonações ou actos seme-

lercàdorias, camionagem, transitários, despachante,
nierca(JUI ’ — —•***>*>v,

Ol|d car exploração mineira, oficina auto, venda de mate- 
escritório e escolar, salão de cabeleireiro, modas e 

6 ões, botequim, centro médico, farmácia, material e 
^•^mentos hospitalares, perfumaria, ourivesaria, relojoa- 
^asência de viagens, pastelaria, panificação, geladaria, 

~ __ —..an Ao Ai\/orcr\oc Aa -
exploração ARTIGO 9.’

(Dissolução) i

, 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 quóta se mantiver indivisa.

•ARTIGO 10.° 
(Liquidação)

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

ARTIGO II.® ' 
. (Preferência na amortização)

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

ARTIGO 12.®
(Foro competente) t

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

ARTIGO 13.“ .
(Balanços)

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

a 31 de Março imediato.
ARTIGO 14.° 

(Omisso)

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

(15-9149-L02)
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diári0

e outra no valor nominal de Kz: lo ooo 
zas), pertencente à sócia Ana Emídio F ’0° hfi

Que pela presente escritura e em ob^^0, ' 
na acta avulsa de Assembleia Geral, decV^* a° d*

Primeiramente, a sede da sociedad 1 

Luanda, no Município de Belas, Distrito 3CtUal sib 
Bairro Benfica, Rua da Dona Xepa, casa Sa 
o mesmo município, no Bairro Morro Bent^ 
Janeiro, casa sem número. n °’ Avenida’^

Segundo, o primeiro outorgante divide ' 
duas novas, sendo uma no valor nominal de qUota «m 
(setenta e cinco mil kwanzas), que cede a 
sentado e a outra no valor nominal de Kz: 15 on ° UrePr«- 
mil kwanzas) que reserva para si por sua vez 
outorgante cede a totalidade da sua quota no i3 Segbll(lâ

> - - Va,Or nomina|

-se definitivamente da sociedade sem dela \ parta' 
reclara. a ter

O primeiro outorgante no uso dos poderes que lhe fb 
conferidos, aceita as referidas cessões e dá a respectiv 
tação, disse ainda que as referidas cessões foram feitas li^ 

de quaisquer ónus ou encargos, unifica as duas quotas ces- 
sionadas, passando o seu representado a. ser titular de uma

e

Decorstudio, Limitada

Certifico que,1 por escritura de 26 de Mal0^^ ’ 

lavrada com início a folhas 28, do livro de notas parae cr 
ras diversas n.° 407, do Cartório Notarial do Guie 
Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires a 
Licenciado em Direito, perante mim, Carlos Alberto ae
Fernandes, Notário-Adjunto do referido Cartono, rea iza 
ram alteração do pacto social da sociedade «Decorestu i , 

Limitada».
Primeiro: — Euclides Francisco Octávio, casado com 

Suzana das Dores Barata José Octávio, sob o regime de 
comunhão de adquiridos, natural do Rangel, Província de 
Luanda,' onde reside habitualmente, no Distrito Urbano da 
Samba, Bairro Benfica, casa sem número, titular do Bilhete _
de Identidade n.° 00Ò223846LA032, emitido pela Direcção de Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas) pelo seu ^lor 

Nacional de Identificação, aos 15 de Novembro de 2011, a favor do representado do primeiro outorgante 
que outorga neste acto por si individualmente e em nome e 
representação de Hélio Adilson dos Santos Martins, casado 
com Nídia Vissolela Cabral Rabeias Martins, sob o regime 
de comunhão de adquiridos, natural de Luanda, onde reside 
habitualmenté, no Município de Belas, Distrito Urbano da 
Samba, Urbanização de Talatona, Condomínio Imoluanda, 
Prédio 36, 2.° andar, Apartamento 2-B, titular do Bilhete 
de Identidade n.° 000236192LA034, emitido pela Direcção única quota no valor nominal de Kz: 85.000,00 (oitenta 
Nacional de Identificação, aos 20 de Janeiro de 2015;

Segundo: —Ana Emídio Francisco, solteira, maior, 
natural de Cambambe, Província do Kwanza-Norte, resi
dente habitualmente em Luanda, no Distrito Urbano da 
Samba, Bairro Benfica, casa sem número, titular do Bilhete 
de Identidade n.° 003329641KNQ32, emitido pela Direcção 
Nacional de Identificação, a 16 de Agosto de 2008; *

Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos mencio
nados documentos de identificação, bem como certifico a 
qualidade e a suficiência de poderes com que o primeiro ' 
outorgante intervém neste actò, face ao documento que no 
fim menciono e a arquivo.

Declaram os mesmos:
Que, os outorgantes são os únicos e actuais sócios da 

sociedade por quotas denominada «Decorstudio, Limitada», 
com sede em Luanda, no Município de Belas, Distrito 
Urbano da Samba, Bairro Benfica, Rua da Dona Xepa, 
casa sem número, constituída por escritura datada de 18 de 
Setembro de 2014, lavrada com início de folhas 62, verso 
a 63, do livro de notas para escrituras diversas n ° 223 
A, deste Cartório Notarial, matriculada na Conservatória 
do Registo Comercial de Luanda, 2.a Secção do Guiché 
Unico da Empresa, sob o n.° 3427-14, titular do Número de 
Identificação Fiscal 5417301639.

Que, a referida sociedade tem. o. capital social 
de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), integralmente reali- 
zado em dinheiro, dividido e representado por duas quotas 
sendo uma no valor nominal de Kz: 90.000,00 (noventa mil 
kwanzas), pertencente ao sócio Euclides Francisco Octávio

cinco mil kwanzas).
Por último, o primeiro outorgante renúncia à gerência da 

sociedade a favor do seu representado.
Que a sociedade prescinde do seu direito de preferência 

ao abrigo do artigo 5.° do pacto social, dá o seu consenti
mento e admite o representado do primeiro outorgante como 
sócio.

Em função dos^ actos praticados* altera-se a redacção 
dos artigos 1.°, 4.° e 6.° do pacto socia! que passam a ser as 

• seguintes: . 5

. ARTIGO l.°
A sociedade adopta a denominação 

«Decorstudio, Limitada», tem a sua sede em 
Luanda, no Município de Belas, no Bairro Morr 
Bento, Avenida 21 de Janeiro, casa sem nl^rner()t.. .

ARTIG04-° • . ^Kz-100.^
A sociedade tem como capital social kz.

(cem mil kwanzas), integralmente realizado em n0
dividido e representado por duas quotas, sen o 
valor nominal de Kz: 85.000,00 (oitenta ^^ios 

kwanzas), pertencente ao sócio Hélio Adilson 
Martins e a outra no valor nominal de K2- ^lides 
(quinze mil kwanzas), pertencente ao soc 

Francisco Octávio, respectivamente. ................

ARTIGO 6.° ~ sociedade’

A gerência e a administração 
ficaem todos os seus actos e contratos, $ant°s 

a ser exercida pelo sócio Hélio Adils°n
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.jnS> que fiea desde nomeado gerente com 

Jfpensà de caução, bastando a sua assinatura para 
d'SP validamente a sociedade.

° m ainda os mesmos que se mantém firmes e váli- 
peClar3« demais disposições não alteradas pela presente 

dxsa

Est, i0 Notarial do Guiché Unico da Empresa, em 
C8rt°"de Junho de 2015. — O ajudante, ilegível.

(I5-9150-L02)

rjÚ __ prestação de Serviços, Limitada

Certifico que, por escritura de 1 de Junho de 2015, 
. com início a folhas 53 do livro de notas para escri- 

3' diversas n.° 269-A, do Cartório Notarial do Guiché 

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

primeiro: — Júlio Carlos Lopes, casado com Juénia 
Patrícia Ribeiro da Cunha Lopes, sob o regime de comunhão 
de adquiridos, natural da Maianga, Província de Luanda, 
onde reside habitualmente, no Município da Maianga, 
BairroCassequel, Rua 55, Casa n.° 120, Zona 9, que outorga 
neste acto por si individualmente e em nome e representação 
desua filha menor, Abnara Rafaela da Cunha Lopes, de 1 ano 
de idade, natural de Luanda e consigo convivente;

, ARTIGO 3.°
serviços fe<^a^e tern COIr|o objecto social a prestação de 
serviço , formação profissional, comércio a grosso e a reta- 
tnriei CU í?lFa’ a^ro'Pecuar*a> indústria, pesca, hotelaria e 
tmeã 0,> Ormat’ca’ telecomunicações, publicidade, cons- 

ocivi 6 obras públicas, consultoria, exploração mineira 
esta, comercialização de telefones e seus acessórios, 

ransporte marítimo,/camionagem, agente despachante e 
transitános, cabotagem, rent-a-car, compra e venda de via
turas, novas ou usadas e seus acessórios,.aluguer de viaturas, 
com ou sem condutor, venda e reparação de veículos auto
móveis, concessionária de material e peças separadas de 
transporte, fabricação de blocos e vigotas, medicamentos, 
material cirúrgico, gastável e hospitalar, produtos químicos 
e farmacêuticos, centro médico, clínica, venda de material de 
escritório e escolar, decorações, serigrafia, impressões, salão 
de cabeleireiro, boutique, agência de viagens, promoção e 
mediação imobiliária relàções públicas, padaria, geladaria, 
panificação, representações comerciais e industriais, venda 
de gás de cozinha, desporto e recreação, discoteca, meios 
industriais, realizações de actividades culturais e desporti
vas, comercialização de derivados do petróleo, investigação 
científica e tecnológico, manutenção de espaços verdes, 
segurança de bens patrimoniais, educação e cultura, escola 
de condução, ensino,-importação e exportação, saneamento 
básico, fabricação e venda de gelo, electricidade, podendo 
ainda dedicar-se a qualquer outro ramo do comércio ou 
indústria em que os sócios acordem e seja permitido por lei.

Segundo: — Juénia Patrícia Ribeiro da Cunha Lopes, 
casada com Júlio Carlos Lopes, sob o regime de comunhão 
de adquiridos, natural da Maianga, Província de Luanda, 
onde reside habitualmente, no Distrito Urbano do Kilamba 
Kiaxi, Bairro Sapú, 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, 2 de Junho de'2015. — O ajudante, ilegível.

estatutos da sociedade
— PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LIMITADA

ARTIGO l.°
A S0ciedade adopta a denominação social de «RJÚ 

p Estação de Serviços, Limitada», com sede social na 
k°Vlncia de Belas, Bairro da Sapú, Casa n.d 16, Município 
OllJ^as’ Podendo transferi-la livremente para qualquer 
suc° l°Cal d0 território nacional, bem como abrir filiais, 

tsais,. agências ou outras formas de representação den- 
°ef°tedoPaís.

* ARTIGO 2.°
ÍDjCio dUraÇã° é por tempo indeterminado, contando-se o 
da d S SUa ac^vidade, para todos os efeitos legais, a partir 

da celebração da escritura.

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 uma no valor nominal Kz: 60.000,00 
(sessenta mil kwanzas), pertencente ao sócio Júlio Carlos 
Lopes, outras duas quotas iguais no valor nominal de 
Kz: 20.000,00 (vinte mil kwanzas) cada uma, pertencentes aos 
sócios Abnara Rafael da Cunha Lopes e Juénia Patrícia Ribeiro 
da Cunha Lopes, respectivamente.

ARTIGO 5.°

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

quiser fazer uso.
. ARTIGO 6.°

1. A gerência e administração da sociedade, em todos os 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passiva
mente, incumbe ao sócio Júlio Carlos Lopes, que fica desde 
já nomeado gerente, com dispensa de caução, bastando a sua 
assinatura, para obrigar validamente a sociedade.

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

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

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

lhantes.
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__ Mauro Paulo de Brito Augusto PrÍffle'Tnatura' da Maianga, Província de LUai^ 

teir0’ "h biwa'mente’n0 MUn,CÍP’° de Be'aS’ 

RuaEAoten’27jàylson Faustino de Aguilar Pau|M 
^'"^iro maior, natural de Malanje, Pr^ 

Santos, s0' .’nte habitualmente em Luanda, % 
Malanje, res’e ....

ARTIGO 7.° .
Às Assembleias Gerais serão convocadas por simp 

cartas registadas dirigidas aos sócios com pelo menos.
30 (trinta) dias de antecedência, isto quando a lei nao pres
creva formalidades especiais de comunicação. Se qua 
dos sócios estiver ausente da sede social a comunicação 
deverá ser feita com tempo suficiente para que possa com 

parecer. artigo 8? Urbano do Kilamba Kiaxi, Bairro Neves*"
Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per- Miguel Ângelo Lupi, Casa n.° 30; S ^dinh^ 

centagem para fundos ou destinos especiais criados em — Ua

Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor
ção das suas quotas, e em igual proporção, serâo 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 I0.°

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

ARTIGO 11.°

Terceiro: — Wilson António Aguilar da SilVei 
teiro, maior, natural de Malanje, Província de 

residente habitualmente em Luanda, no Distrito utb,'' 
dâ Ingombota, Bairro Maculusso, Prédio n.° 12,2?a^ 
Apartamento n.° 8;

• Quarto: — Cândido Euclides Pinto de Brito, casado.^ 
Joana Natália da Conceição Rosa de Brito, sob o régimede 
comunhão de adquiridos, natural de Malange, Provinciadc 

Malanje, residente habitualmente em Luanda, no Município 
do Cazenga, Bairro Hoji-ya-Henda, Prédio n.« 38,3.» anda. 
Apartamento n.° 5; .

Qllinto: — Manuel Joaquim Nunda, solteiro, maior, 
natural da Maianga, Província de Luanda, onde te* 
habitualmente, no Distrito Urbano da Ingombota, Bairro 
Kinanga Rua Dr. António Agostinho Neto, Casa n.°42-A.

Uma’sociedade comercial por quotas de que se regerá 

nos termos constantes do documento em anexo.

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

ARTIGO 12.°

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

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

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

artigo’14.°
No omisso regularão as deliberações sociais, as dispo

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

(15-9151-L02)

Brazão Austral, Limitada

Certifico que, por escritura de 2 de J.unho de 2015, 
lavrada com início a folhas 89, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 269-A, do Cartório Notarial do Guiché 
Único da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires 

da Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:

Está conformei
Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, em 

Luanda, 3 de Junho de 2015. — O ajudante, ilegível.

bSTTOSDASC>cie“oe
2A0 AUSTRAL, LIMITADA

A . ARTIGO I.°
Austral I • a^°^ta ã dominação social de «Brazão 
Luand//lmitada>>i C°m Sede social Província de 

Bendinh x ÂngeI° Casa n-°30>Bairro Neves
mente ’ Unic,P!° de Luanda, podendo transferi-ía livre- 
c°mo ab ’ ^Ua^Uer outro l°cal do território nacional, bem 
renrpc sucursais, agências ou outras formas de

A . ARTIGÕ2.0início ria uraÇã° é por tempo indeterminado, contando-se°
data d SUâ actív,dade> para todos os efeitos legais, a P3rtir 

atada celebração da escritura.

A • ARTIGO 3.°mediacã ^ade tem corno objecto social, interrnediaçã0 

C'“ * “Eu™. dedíeT-se .
dem e sP- ° ° COrn®rci° ou indústria em que os sócios #

eseJa penni(id0 por)ei
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x artigo 4.°

social é de Kz: 5.000.000,00 (cinco milhões de d ■ ---------- --
integra,niente realizado em dinheiro, dividido e . a gum deles

k"3l,ZílS\o por 5 (cinc°) quotas’ sendo 1 (uma) quota no 

inal d0 Kz: 2-000'000’00 (dois mi,hões kwanzas), 
ao sócio Mauro' Paulo de Brito Augusto Dias, e 

quotas iguais no valor nominal de Kz: 750.000,00 
W cinquenta mil kwanzas) cada uma, pertencen- 

(>eteCe^°cios Jaylson Faustino de Aguilar Paulo dos Santos, 

IíS3°S António Aguilar da Silveira, Cândido Euclides Pinto 
^,s°n Manuel Joaquim Nunda, respectivamente. 
lieBnt0 ARTIGO 5.°

Acessão de quotas a estranhos fica dependente do con- 
jniento da sociedade, à qual é sempre reservado o direito 

0 eferência, deferido aos sócios- se a sociedade dele não 

quiserfazer.uso:
ARTIGO 6.°

I a gerência e administração da sociedade, em todos os 
$eus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passi- 
vaniente, incumbe ao sócio Mauro Paulo de Brito Augusto 
Dias, que fica desde já nomeado gerente, com dispensa de 
caução, bastando a assinatura do gerente, para obrigar vali
damente a sociedade.

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

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

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

licitado i u ° 3 ° pretender será o activo social
e adindir d 8 ° ° COm ol>n8ação do pagamento do passivo 
dade de clndiçõeT'0 "d1™ em 'gUa‘'

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

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

ARTIGO 12?
Para todas as questões emergentes do presente contrato, • 

quer entre os sócios, seus herdeiros ou representantes, quer 
entre eles e a própria sociedade, fica estipulado o Foro da 
Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qualquer 
outro.

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

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

ARTIGO 14.°

No omisso regularão as deliberações sociais, as dispo
sições da Lei n.° I/Ô4, de 13 de Fevereiro, que é a Lei das 
Sociedades Comerciais, e demais legislação aplicável.

(15-9152-L02)

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.

David & Meta, Limitada

Certifico que, por escritura de 2 de Junho de 2015, 
lavrada com início a folhas 5, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 270-A, do Cartório Notarial do Guiché 
Único da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Álberto Pires 
da Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:

Primeiro: — Mukumbi David Tshibamba, solteiro, 
maior, natural da Ingombota, Província de Luanda, onde 
reside habitualmente, no Distrito Urbano da Maianga, Bairro 
Mártires de Kifangondo, Avenida Revolução de Outubro, 
Casa n.° 47-A;

Segundo: — Meta Ndala Tshibamba, solteira, maior, 
natural da Ingombota, Província de Luanda, onde reside 
habitualmente, no Distrito Urbano da Maianga, BairroARTIGO 8.‘

0s lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per- Mártires de Kifangondo, Avenida Revolução de Outubro, 
entagem para fundos .ou destinos especiais criados em 
SSernbleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor- 
0 das suas quotas, e em igual proporção serão suportadas 
Perdas se as houver.

. ARTIGO 9.Q
de SOc*edade não se dissolverá por morte ou impedimento 
sobre^11^ ^°S sdc’os» continuando a sua existência com os 

ou j ,V°S e herdeiros ou representantes do sócio falecido 
Sente er^t0’ devendo estes nomear um que a todos repre-

’ enquanto a quota se mantiver indivisa.

Bis i • artigo io.°
den^is ° a soc*ec^a^e Por acordo dos sócios e nos

Cas°s tegais, todos os sócios serão liquidatários e a

Casa n.° 47-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, 3 de Junho de 2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
DAVID & META, LIMITADA

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

Meta, Limitada», com sede social na Província de Luanda,
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Município de Belas, Comuna do Benfica, Bairro Mundial, 
Rua da Discoteca Jardim da América, casa s/n., podendo 
transferi-la livremente para qualquer outro local do territó
rio nacional, bem como abrir filiais, sucursais, agências ou 
outras formas de representação dentro e fora do País.

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

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

da data da celebração da escritura.
ARTIGO 3.°

A sociedade tem como objecto social a prestação de 

serviços, formação profissional, comércio a grosso e a reta 
lho, avicultura, agrò-pecuária, indústria, pesca, hotelaria e 
turismo, serviços informática'e de telecomunicações, cons
trução civil e ôbrãs 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 viatu
ras, novas ou usadas e seus acessórios, reparação de veículos 
automóveis, concessionária de material e peças separadas 
de transporte, fabricação de blocos e vigotas, comercia
lização de medicamentos, material cirúrgico, gastável e 
hospitalar, produtos químicos e farmacêuticos, plastificação- 

- de documentos, venda de material de escritório e escolar, 
decorações, serigrafia, impressões, promoção e mediação 
imobiliária, relações públicas, pastelaria, geladaria, panifi
cação, representações comerciais e industriais, venda de gás 
de'cozinha, desporto e recreação, meios industriais, realiza
ções de actividades culturais e desportivas, manutenção de 
espaços verdes, segurança de bens patrimoniais, educação e 
ensino, importação e exportação, saneamento básico, fabri- 
cação e venda de gelo, podendo ainda dedicar-se a qualquer 
outro ramo do comércio ou indústria em que os sócios acor
dem e seja permitido por lei.

’ v ARTIGO 4.°

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwan
zas), integralmente realizado em dinheiro, dividido e 
representado por 2 (duas) quotas iguais, no valor nomi
nal de Kz: 50.000,00 (cinquenta mil kwanzas) cada um, 
pertencentes aos sócios Mukumbi David Tshibamba e Meta 
Ndala Tshibamba, 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 dá sociedade, em todos os 

seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passi
vamente, incumbem aos sócios Mukumbi David Tshibamba 
e Meta Ndala Tshibamba, que ficam desde já nomeados 

gerentes, com dispensa de caução, bastando 1 (uma) das

_____—^^3 
2’0Sêa estranha à sociedade parte dos seus p^ 

em pessoa e dQ para 0 efeito o respectivo *
gerência, congerentes obrigarem a

3- ^^tratos estranhos aos negócios sociais S(J 
actos e c0n";o ietras de favor, fiança, abonações ou 
jade, tais c 
semelhantes-

ARTIGO 7.°

As Assembleias Gerais serão convocadas por 
artas registadas, dirigidas aos sócios com peiOm^ 
í trinta) dias de antecedência, isto quando alei 
a formalidades especiais de comunicação. Se qq^ 

-cios estiver ausente da sede social, a comuni^ d°S S°CL feita com tempo suficiente para que possa C(W. 
devera ser 
parecer.

ARTIGO 8.°

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

Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor 

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

ARTIGO 9.°

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

ARTIGO 10.°

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

A . artigoh. 0quala S0Cledade reserva-se o direito de amortizar a quota de 

nrnvid^ S0C^°’ ^uan(^0 s°bre ela recaia arresto, penhora ou 

providenciacautelar. ‘ .

Para todas ARTIGO 12.°Quer entre os aS ,^Uestões eroergentes do presente contrato 
entre eles e a C'°S- SeUS ^erdeiros ou representantes, Quer 

Comarca de Soc’edade, fica estipulado o Foro 
òutro. Uanda, com expressa renúncia a qualçuCÍ

ARTIGO I3.° .
Os anos sociais serão os civis e os ba a encerr3Í 

dados em 31 de Dezembro de cada ano, dove 

a 31 de Março imediato.
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X ' ARTIGO 14.°

. 0 regularão as deliberações sociais, as dispo- 
N‘,ol"'SJ n.» 1/04, de 13 de Fevereiro, que é a Lei das 

sif^da comerciais, e demais legislação aplicável. 
>da<leS (15-9153-L02)

tlFEWORK - Centro Médico, Limitada

•fico que, Por escritura de 2 de Junho de 2015, 
Tcom inicio a folhaS 79’ d° IÍVr° de notas para escri' 

1 diversas n.° 269-A, do Cartório Notarial do Guiché 
-S da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto .Pires 
^lC°í Licenciado em Direito, foi constituída entre:

— Artur José Valente de Oliveira Caio,’ sol-
■ niaior, natural do Namibe, Província do Namibe,. 
'^’eníe habitual mente em Luanda, no Distrito Urbano da 
Ingombota, Bairro Ingombota, Rua Joaquim Kapango, Casa 

n«8/10;
Jorge Manuel Rodrigues Alves dos Santos, 

casado com Roberta Tereza de Souza, sob o regime de sepa
ração de bens, natural de Luanda, onde reside habitualmente, 
Município de Belas, Bairro Talatona, Rua do Condomínio 
Cajueiro;

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

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

Luanda, 3 de Julho de 2015. — O ajudante, ilegível.

PACTO SOCIAL
L1FEWORK — CENTRO MÉDICO, LIMITADA

ARTIGO l.° /
(Denominação)

A presente sociedade adopta a denominação de 
«LIFEWORK — Centro Médico, Limitada», e terá a sua 
sede social na Província de Luanda, Via Al, Lote 8-5, s/n.°, 
Bairro Talatona, Município de Belas, Província de Luanda, 
Podendo ser transferida por simples decisão da gerência, 
$eni necessidade de escritura pública, para qualquer outro 
Ocal do território nacional.

ARTIGO 2.°'
(Duração)

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

da d acdv’dade> Para todos os efeitos legais, a partir 
a a da celebração da presente escritura.

ARTIGO 3.°
I (Objecto social)

vjços A SOc*edade tem por objecto social a prestação de ser- 
Mlis^^í00 ^r^rg^cos> de enfermagem, de laboratório de 
canieJ C^ln’caSj medicina ocupacional, comércio de medi- 
comerc°S e PormaÇão, bem como quaisquer actividades 

ais Conexas ou acessórias que se revelem necessárias

XeZoÍV0 SeU °bjeCt° S0CÍal> incluindo a imP°rta-' 

ramo d/ ’ P°dend° aÍnda dedicar-se a qualquer outro 
OS sócio prestaçao de serv,Ç°s, comércio ou indústria em que 
os socios acordem e seja permitido por léi.

. & Permit’do à sociedade adquirir e alienar livremente 
Parttctpações da própria sociedade e de outras sociedades 
cujo objecto seja igual ou diferente do seu.

* - ’ ARTIGO 4.°
(Capital social)

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é 
de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), dividido e represen
tado por duas quotas distribuídas da seguinte forma:

а) Uma no valor nominal de Kz: 50.000,00 (cinquenta 
mil kwanzas), representativa de 50% do capital

' social, pertencente ao sócio Artur José Valente
- - de Oliveira Caio, e outra,
б) No valor nominal de Kz: 50.000,00 (cinquenta 

mil kwanzas), representativa de 50% do capi
tal social, pertencente ao sócio Jorge Manuel 
Rodrigues Alves dos Santos.

ARTIGÓ5.® ...
(Cessão dc quotas)

A cessão de quotas a estranhos-depende de consenti
mento da sociedade, sendo reservado a esta, em primeiro 
lugar e aos sócios não cedentes, em segundo, o direito de 
preferência..

. ARTIGO 6.° 
(Gerência)

LA administração da sociedade e a sua representação, 
em-juízo e fora dele, pertence a um gerente, ficando desde 
já nomeado como tal o sócio Jorge Manuel Rodrigues Alves 
dos Santos, o qual exercerá ó seu cargo sem direito a remu
neração e será dispensado da prestação de qualquer caução.

2. A gerência subsequente será designada por Assembleia 
Geral, sem necessidade de outorga de escritura pública para 
o efeito.

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.
4. Para obrigar a sociedade é necessária e suficiente a 

assinatura da gerência ou de mandatário ou mandatários 
bastantes, mas neste caso nos limites e termos expressos no 

mandato.
5. O gerente poderá delegar a pessoas estranhas à socie

dade parte dos seus poderes de gerência, conferindo para o- 

efeito o respectivo mandato.
ARTIGO 7.°

(Assembleia Geral)

1. As Assembleias Gerais, quando a lei não exige outras 
formalidades, serão convocadas por meio de cartas regista
das, com aviso de recepção, dirigidas aos sócios, com pelo 
menos 15 (quinze) dias de antecedência, para os domicílios 

constantes dos registos da sociedade.
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2. Sem prejuízo do disposto no número antejm^ 

Assembleias Gerais poderão ser igu omcom_
através de qualquer outro meio escrito te q 
provativo de entrega da comunicação ( . 

e-mail com aviso de recepção).
ARTIGO 8.° 

(Distribuição de lucros dc exercício)

Os lucros líquidos do exercício serão destinados a reserva 
legal e outras reservas, conforme deliberação da Assem eia 
Geral e o remanescente será distribuído pelos sócios na pro
porção das suas quotas, ou conforme deliberado.

ARTIGO 9.° 
(Dissolução da sociedade)

1. A sociedade dissolve-se nos casos previstos na lei.
2. Os termos de liquidação e partilha serão deliberados 

pelos sócios.
(15-9154-L02)

----------------------------------

para qualquer outro local do território 
abrir filiais, sucursais, agências ou outr'^'0^* 1 * * *' be 
sentação dentro e fora da País. Tas \ 

artigo 2.»’ ■

Elasa Comercial, Limitada

Certifico que, por escritura de 2 de Junho de 2015, 
lavrada com início a folhas 77, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 269-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: — Eduardo Sonda de Apolinário, casado 
com Ana Tomás Lobato Pires de Apolinário, sob regime de 
comunhão de adquiridos, natural da Maianga, Província de 
Luanda, onde reside habitualmente, no Distrito Urbano da 
Maianga, Bairro Prenda, Casa n.° 1, Zona 6;

Segundo: — Ana Tomás Lobato Pires de Apolinário, 
casada com o primeiro outorgante, sob regime acima men
cionado, natural da Ingombota, Província de Luanda, 
residente habitualmente em Luanda, no Distrito Urbano da
Samba, Bairro Corimba, Casa n.° 53, Zona 3, que outorga 
neste acto por si individualmente e em nome e representa
ção de seu filho menor Nataniel Lobato Pires de Apolinário, 
de quatro anos de idade, natural de Luanda e consigo con
vivente. ■

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, 3 de Junho de 2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
ELASA COMERCIAL, LIMITADA

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

Comercial, Limitada», com sede social na Província de 
Luanda, Município de Belas, Bairro do Benfica, na Comuna 
do Mundial, rua e casa s/n.“, podendo transferi-là livremente

Asua duração é por tempo indeternT 
início da sua actividade, para todos os ef C°ntand0 
da data da celebração da presente escritura°S le§ais’ap^ 

artigo 3.°.
A sociedade tem como objecto so ’ 

serviços, comércio a grosso e a retalho seiV 
tadas de construção civil e obras públicas fi°S deeniPrei 
obras, serviços de segurança privada, serviço dê 
importação e comercialização de medicament 
hospitalares, equipamentos laboratoriais dive°S’ Pr°d^ 
e distribuição de medicamentos, equipament^’ fabric° 

tos hospitalares, manutenção e assistência a 
diversos, educação e ensino geral, escola de |ínqUlpanM 
dade desportiva e cultural, serviços de condução^’ 

de informática, telecomunicações, actividade hotep'^ 
turística, serviços de restauração, indústria pesada eU6' 
serviços de pesca, comercialização e transformação de 
cado, agro-pecuária, indústria panificadora, serviços^ 
transitários, cabotagem, rent-a-car, compra e venda de via 
turas novas e usadas, serviços de transporte de passageiro^ 
transporte de mercadorias, oficina auto, oficina de frio fc. 
calização de obras públicas, venda de material1 de escritório 
e escolar, venda e instalação de material industrial, comer
cialização de material de construção, comercialização de 
lubrificantes, serviços de cabeleireiro, barbearia, botequim, 
comercialização de gás de cozinha, petróleo iluminante, 
peças sobressalentes, comercialização de perfumes, artigos 
de toucador e higiene, serviços de ourivesaria,-relojoaria, 
agenciamento de viagens, serviços farmacêuticos, serviços 
médico, clínica geral, indústria de gelado e gelo, serviços 
de exploração de parques de diversão, exploração florestal 
exploração de bombas de combustíveis, serviços de estação 
de serviço, representações comerciais, serviços de sem 
lharia, carpintaria, marcenaria, importação e exportação
podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo do comer 

* cio ou indústria em que os sócios acordem e seja permi 

por lei.

1

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

integralmente realizado em dinheiro, dividido e rep^o00^ 
por três quotas sendo uma no valor nominal de Kz. 
(cinquenta e cinco mil kwanzas), pertencente ao s^c1^ 
Sonda de Apolinário e outra no valor nominal de ^ás 
(trinta e cinco mil kwanzas), pertencente a s^Cianonljnal de 
Lobato Pires de Apolinário e outra no valor jsjatanid 
Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas), pertencente ao s 

Lobato Pires de Apolinário.
ARTIGO 5:° dente d°c°n<

A cessão de quotas a estranhos fica depen q preito 
sentimento da sociedade, à qual é sempre reseI^de jele nã° 

de preferência, deferido aos sócios se a socie 

quiser fazer uso.
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'X ARTIGO 6.° -■

, cia e administração da sociedade, em todos os
A Seren contratos, em juízo e fora dele, activa e passiva- 

inbem aos sócios Eduardo Sonda de Apolinário 
l"el,le’n'ás Lobato Pires de Apolinário, que ficam desde 

íA”a ados gerentes> com disPensa de cai|Ção, bastando 
ji cinatura dos gerentes para obrigar validamente a 
1(1111”)aS

^gerentes poderão delegar num dos sócios ou mesmo

1 a estranha à sociedade parte dos seus poderes de 

'\P • conferindo para o efeito o respectivo mandato.

Fkam vedados aos gerentes obrigarem a sociedade em 
contratos estranhos aos negócios sociais da socie- 

Jt,°S como letras de favor, fiança, abonações ou actos 
dade, ta» v 
jenielhantes.

ARTIGO i:

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

ARTIGO 8.°

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

ARTIGO 9.°

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

enquanto a quota se mantiver indivisa.

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

demais casos legais, todos, os sócios serão liquidatários e a 
^uidação e partilha realizar-se-á como acordarem. Na falta 
de acordo, e se algum deles o pretender será o activo social 
l‘c*lado em bloco com obrigação do pagamento do passivo 

adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em igual- 
dade de condições.

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

? ^Uer sócio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou 
Providência cautelar.

«
p ARTIGO 12.°

Í0c^as as questões emergentes do presente contrato, 

°S S(^c’osj seus herdeiros ou representantes, quer 
Co e^S e a PróPr’a sociedade, fica estipulado o Foro da 

Luanda, com expressa renúncia a qualquer

ARTIGO 13.°
ann°d ba'ajnÇ°S serão dados em 31 de Dezembro de cada 

diato 6Ven ° eStar aprovado até 1 de Março do ano ime-

z 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. '

- (15-9I55-L02)

JWW & Fernandes, Limitada

Certifico que, por escritura de 2 de Junho de 2015, 
lavrada com início a folhas 45, do livro de notas para escri

turas diversas n.° 408, do Cartório Notarial do Guiché Único 
da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires da 
Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:

Primeiro:•— Winner Fernandes André, solteiro, maior, 
natural de Malanje, Província de Malanje, residente habi
tualmente em Luanda, no Município de Luanda, Distrito 
Urbano do Rangel, Bairro Nelito Soares, Rua do Ribatejo, 
casa sem número;

Segundo: — Wilson Mateus Fernandes André, sol
teiro, maior, naturai de Malanje, Província de Malanje, 
residente habitualmente em Luanda, no .Município de 
Belas, Centralidade do Kilamba, Edifício P-6, 4.° andar,

, i
Apartamento 43;

Terceiro: — José Armando Domingos Fernandes,- sol
teiro, maior, natural de Cacuso, Província de Malanje, 
residente habitualmente em Luanda, no Município de 
Luanda, Distrito Urbano^do Rangel, Bairro Terra Nova, Rua 

do Goa, casa sem número;
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, 3 de Junho de 2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
JWW & FERNANDES, LIMITADA

ARTIGO l.° 
(Denominação)

A sociedade adopta a firma de «JWW & Fernandes, 
Limitada», tem sua sede na Província de Luanda, Município 
de Belas, na Centralidade do. Kilamba, Rua Rainha Kimpa 
Vita, Quarteirão P-6, Apartamento 43, podendo abnr filiais, 

sucursais, agências ou qualquer outra espécie de representa
ção, em território nacional ou no estrangeiro e onde mais os 

convenha os seus negócios sociais.
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, ARTIGO 2.°
(Objecto)

' A sociedade tem como objecto social o «tmércic> geral 

a grosso e a retalho, importação e exportação, pre UÇ 
serviços incluindo de telecomunicações, mformattea edu 
cação e ensino, estações de serviço, exploração de oficinas 

auto, transportes terrestres, camionagem, relações pu ic , 
frio, acessória jurídica, contabilidade, venda de materiais 
de construção, compra e venda de viaturas novas e de oca 
sião, agro-pecuária, hotelaria e turismo, comercialização de 
medicamentos e de produtos farmacêuticos, indústria, ven 
de combustíveis e lubrificantes, tabacaria, venda de livro, 
venda de ouro, venda e reparação de relógio, podendo ainda 

dedicar-se a outro ramo de comércio ou indústria em que os 
sócios acordem, satisfeitos que sejam os requisitos legais.

ARTIGO 3.° 
(Duração)

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

ARTIGO 4.°
(Capital)

O seu capital social é de Kz: 120.000,00 (cento e vinte 
mil kwanzas) integralmente realizado em dinheiro, dividido 
e representado por três quotas iguais, no valor nominal dé 
Kz: 40.000,00 (quarenta mil kwanzas) cada uma, pertencen
tes aos sócios José Armando Domingos Fernandes, Wilson 
Mateus Fernandes André e Winner Fernandes André.

Xs
2 (duas) assinaturas dos 
validamente a sociedade

b) Os gerentes poderão delepa,.
sociedade, alguns dos seus

■ conferido para o efeito o rc 
nome da sociedade. ecti

c) Fica vedado a um sócio i -
. sociedade em actos e

êerentes^ob/

,ndividua>mente t 
c°ntratos e,tr % 

negocios sociais, tais como letras ® 

ças abonações ou documentos sem
- ARTIGO 9.° . 6 9ntes-

(Assembleia Geral)

As Assembleiàs Gerais, quando a lei 
outras formalidades, serão convocadas cn Prescrever

30 dias de antecedência. Se qualquer dos ' • 
ausente do local da sede social, a convocação será
a dilatação suficiente para que este possa comparecei

ARTIGO 10.°
(Lucros líquidos)

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a 

centagem de 5% para o fundo de reserva legal e quaisquer 
outras percentagens, para fundos ou destinos especiais cria
dos em Assembleia Geral, serão repartidos pelos sócios na 
proporção das suas quotas, bem como as perdas se as hou
ver.

ARTIGO 1l.° 
(Anos de balanços)

ARTIGO 5.°
(Prestações suplementares)

Não serão exigíveis prestações suplementares de capi
tal, mas os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos 
de que ela necessita, mediante os juros e.nas condições que 
estipularem em Assembleia Geral.

ARTIGO 6.°
(Aumento do capital)

O capital social poderá ser aumentado por deliberação 
dos sócios e na proporção das.suas quotas ou na forma como 
se vier a acordar, bem como admissões de novos sócios. Os 
sócios poderão nomear representantes.

ARTIGO 7.°
(Cessão de quotas)

A cessão de quotas é livre entre os sócios, mas quando 
feita a estranhos, fica dependente do consentimento da 
sociedade, à qual é sempre reservado o direito de preferên
cia deferido aos sócios se aquela dele não quiser usar.

ARTIGO 8.°
(Gerência e administração)

a) A gerência e administração da sociedade, em todos 

os actos e contratos, em juízo e fora dele, activa 
e passivamente serão exercidas pelos 3 (três) 
sócios, que dispensados de caução, ficam desde 
já nomeados gerentes, sendo sempre necessária

Os anos sociais serão os civis e os balanços serão dados 
em 31 de Dezembro de cada ano, devendo estar aprovadose 
assinados até fins do ano imediato.

ARTIGO 12.° 
(Dissolução)

a) A sociedade não se dissolverá por morte ou inter
dição de qualquer dos sócios, continuando com 
os sobrevivos ou representantes do socio fale 

eido ou interdito, devendo estes nomear um q 
a todos represente, enquanto a quota se ma 

indivisa.
b) Dissolvida a sociedade por acordo dos sacio^^

demais casos legais, todos eles serão liq 

rios e à liquidação e partilha procedera 

então acordarem. Na falta de acordo e 

dos sócios o pretender, será o activo s 
tado em globo, com a obrigação do p 

do passivo e adjudicado ao sócio q 
preço oferecer em igualdade de con Ç

ARTIGO 11° . *
(Omissões) 0 |/04,

No omisso regularão as disposições da 

de 13 de Fevereiro, e demais legislações 915ó'^
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Afrigate, S. A.

•fico que, Por escritura de 2 de Maio de 2015, lavrada 
Celí‘io a folhas 73, do livro de notas para esõrituras 

cofl’in,CI o 269-A do Cartório Notarial do Guiché Único de 
divefSaS °a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires da Costa, 
Efl,presa’o integral fica depositado nesta Conservatória nos 
*te^s n-os3’ 4 e 5 d° art‘g° 169-° da Lei n.° 1/97, foi 

íefnl°S ídà uma sociedade anónima denominada «Afrigate, 
c0llStltl"om sede em Luanda, Município de Luanda, Distrito 
S'A>)’ da Ingombota, Bairro Ingombota, que tem por 

capital social o estipulado nos artigos 3.° e 5.° do ' 
^estatuto, que esta sociedade se vai reger pelo documento 
dementar elaborado nos termos do artigo 8.° do Código 

jo Notariado, que fica a fazer parte integrante desta escri
tura e cujo conteúdo é perfeitamente conhecido de todos os 

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

Luanda, 3 de Julho de 2015. — O ajudante, ilegível.

CONTRATO DE SOCIEDADE
AFRIGATE, S. A.

CAPÍTULO I
Denominação, Sede, Duração e Objecto

ARTIGO l.°

Asociedáde adopta a denominação de «Afrigate, S. A.».

ARTIGO 2.°

1. A sociedade durará por tempo indeterminado e tem a 
sua sede social em Luanda, na Rua José da Silva Lameira, 
n.°21, Bairro Distrito Urbano da Ingombota, Município de 
Luanda,.

2. A sede social poderá ser transferida para outro local do 2. A cada acção corresponde um voto, 
território nacional, por simples decisão do Administrador- 
Único, bem como criar sucursais, filiais, agências, ou 
qualquer outra forma de representação permanente, em ter
ritório nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.°
Asociedáde tem por objecto social a importação, expor

to, representação, comercialização, fornecimento, 
fiação, manutenção e assistência técnica de equipamen-

’a prestação de serviços de organização e gestão de apoio 
Apresas, elaboração de projectos e consultoria, bem 
r^o todas as actividades que a Assembleia Geral delibere 

Evolver nos termos da lei.

ARTIGO 4.°
S0c‘ ■ S0Ciedade poderá adquirir livremente participações 
tico&1S eni Qu^as sociedades comerciais, com objecto idên- .

diferente, bem como em sociedades reguladas por 
emproo esPecial e em agrupamentos complementares de

CAPÍTULO II 
Capital Social e Acções

ARTIGO 5.°
O Cap,tal socia1’ integralmente realizado, é de 

2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil kwan
zas), representado por 5.000 (cinco mil) acções com o valor 

ominal de Kz. 500,00 (quinhentos kwanzas), cada uma.
2. As acções serão nominativas ou.ao portador, podendo 

ser representadas por títulos-de uma, cinco, dez, cem, qui
nhentas e mil acções, reciprocamente convertíveis.

-3. Os títulos serão subscritos pelo Administrador-Único, 
podendo a correspondente assinatura ser de chancela, auten
ticada com o selo branco da sociedade.

ARTIGO 6.°
1. A sociedade poderá adquirir acções próprias, nos 

termos da lei, bem como realizar sobre elas quaisquer opera
ções em direito permitidas.

2. Os accionistas têm o direito de preferência nos aumen
tos de capital, na proporção das acções que possuírem, sem 
prejuízo dos montantes reservados a subscrição pública pela 
Assembleia Geral.

CAPÍTULO III 
Órgãos Sociais

ARTIGO 7.°

A sociedade tem os órgãos sociais, seguintes: a 
Assembleia Geral, o Administrador-Único e Fiscal-Único.

CAPÍTULO IV '
Assembleia Geral

ARTIGO 8.°

1. A Assembleia Geral é constituída por todos os accio
nistas.

3. As deliberações da Assembleia Geral são tomadas por 
maioria dos votos emitidos, seja qual for a percentagem de 
capital representado, ressalvados os casos em que a lei ou os 
estatutos exijam maioria qualificada.

4. Os accionistas poderão fazer-se representar na 
Assembleia Geral pelo respectivo cônjuge qualquer descen
dente ou ascendente, qualquer membro da administração ou 
accionista, mediante, a apresentação de carta ao Presidente 
da Mesa com cinco dias de antecedência em relação à data 

aprazada para a reunião.
5. Os incapazes e as pessoas colectivas, serão represen

tadas pela pessoa a quem legal ou voluntariamente couber a 

respectiva representação.
ARTIGO 9.°

1. Á Mèsa da Assembleia Geral é composta por um 
Presidente e um Secretário, eleitos pela Assembleia Geral os 
quais podem ser accionistas ou não, por um período de qua- 

tro anos, reelegíveis uma ou mais vezes.
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2. Não obstante eleitos por prazo certo, os .— 

Assembleia Geral mantêm-se em fitnçoes a 
tuição ou até ao limite de 180 dias apos o termo do praz , 

conforme o que primeiro ocorrer.
ARTIGO 10.’

As Assembleias Gerais serão convocadas com a antece 
dência mínima de trinta dias, por meio de anúncio publicado 

em jornal nacional.

CAPÍTULO V
Administração

ARTIGO II.0

2. Salvo diferente deliberação da 
Administrador-Único da sociedade em ^^leia ~ 

liquidatário desta, a partir do momento 
rada a dissolução. eni que

^Ijk 
ARTIGO 18.0 '

Na data da outorga da escritura púbr 
da presente sociedade, realizar-se-á a pri^ de ^sti^ 
Geral da sociedade com o fim de elegei*8 Assenibp 

mandado, os membros dos órgãos sociais ’ ° Pti%

ARTIGO 19.°

Os casos omissos são supridos pelas d’ 
das Sociedades Comerciais, e demais legislaçâo^Si 

A Administração será composta por um Administrador- 
-Único, eleito por períodos de quatro anos em Assembleia

Geral.’ .

sociedades comerciais.

O5-9l57.

artigo 12.®
Carece sempre de deliberação da Assembleia Geral de 

Accionistas:
a) A aquisição, alienação e arrendamehto de imóveis;

b) A constituição de hipotecas ou de outros ónus ou
encargos de imóveis ou de bens móveis;

c) A celebração de contratos de financiamento, seja
de que natureza for, bem como a prestação das 
respectivas garantias.

ARTIGO 13.°

A sociedade obriga-se com a assinatura do Administrador- 
Único ou de um Procurador constituído para o efeito.

CAPÍTULO VI
Fiscalização da Sociedade

ARTIGO 14.°

1. A fiscalização da sociedade compete a um Conselho 
Fiscal ou a um Fiscal-Único, conforme for deliberado em 
assembleia geral, de acordo com a lei.

2. Os membros do Conselho Fiscal ou o Fiscal-Único 
manter-se-ão em funções até à sua efectiva substituição.

CAPÍTULO VII
Balanço, Contas Anuais, Aplicações de Reservas

ARTIGO I5.°

O exercício social coincide com o ano civil.

ARTIGO 16.°

Os lucros líquidos apurados em cada exercício depois ' 
de deduzida a percentagem mínima legal destinada à cons
tituição da reserva legal, terão a aplicação que a Assembleia 
Geral determinar, sem qualquer limitação, podendo, no todo 
ou em parte, ser distribuídos pelos accionistas

CAPÍTULO VIU 
Disposições Gerais e Transitórias

ARTIGO 17.’

I. A dissolução e liquidação da sociedade reger-sé-ão 
pelas disposições legais.

Elekobe, Limitada

Certifico que, por escritura de 2 de Junho de 
lavrada com início a folhas 3, do livro de notas rJ 

turas diversas n.° 270-Á, do Cartório Notarial do Guir 
Único da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto pC - 

da Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre-
Nelson Pedro de Almeida, solteiro, maior, natural da 

Ingombota, Província de Luanda, .onde reside habitual- 
mente, no Distrito Urbano da Samba, Bairro Samba, Rua 
da Cabeleireira, Casa n.° 51, que outorga neste acto porsi 
individualmente e em nome e representação de seus filhos 
menores, Nelson Pedro Lumbe de Almeida, de 9 anosde 
idade, natural da Ingombota, Província de Luanda e Delfina 
Quinta de Almeida, de 7 anos de idade, natural do Rangel, 
Província de Luanda e consigo conviventes;

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

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

Luanda, 3 de Junho de 2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
ELEKOBE, LIMITADA

ARTIGO l.° «Elekobe
A sociedade adopta' a denominação social e « 

Limitada», com sede social na Província e 
Município de Luanda, Distrito Urbano da Sam 
Samba, Rua da Cabelereira, Casa n.° 51, podendo ^^opal, 
livremente para qualquer outro local do territón 

bem como abrir filiais, sucursais, agências ou 
de representação dentro é fora do País.

. ARTIGO 2.° oiitaU^0

A sua duração é por tempo indeterminado,c°^ ap^f 
início da sua actividade, para todos os efeitos leS 

da data da celebração da escritura. .
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i ARTIGO 3.”

. ,. detém como objecto social prestação de servi- • . ..
' As0Cie -o eeral a grosso e a retalho, serviço de serralharia erd't0’ devendo estes 

de alumínios, avicultura, agro-pecuária, indús- enQUa"'n * -
’>iiliar'hotelaria, restauração importação e exportação, 
i^^índa dedicar-se a qualquer outro ramo do comér- 
^"fnd^stria em que os sócios acordem e seja permitido 

p»rlel' .. ARTIGO 4.°

ital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), 
° Emente realizado em dinheiro, dividido e representado 

quotas, sendo 1 (uma) quota no valor nominal
• 50.000,00 (cinquenta mil kwanzas), pertencente ao
Nelson pedro de Almeida e outras duas quotas iguais 

i0C^ornominal de Kz: 25.000,00 (vinte e cinco mil kwap- 

^jcada uma, pertencentes aos sócios Nelson Pedro Lumbe 

^Almeida e Delfina Quinta de Almeida, respectivamente. •

ARTIGO 5.°

A cessão de quotas a estranhos fica dependente do con- 
5entimento da sociedade, à qual é sempre reservado o direito 
de preferência, deferido aos sócios se a sociedade dele não
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; brev'V0 e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou 

enquanto a quota se mXXívT ‘’

n. t artigo 10.°
demais 3 ^°ciedade por acordo dos sócios e nos 
liauida a °S ega>S’tOdos os sócios serão liquidatários e a 
de acn d*” 6 Part'lha verificar-se-á como acordarem. Na falta 
.. . r °> e se algum deles o pretender será o activo social 

o 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 recaía 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 scíciedade, fica estipulado o Foro da 
Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qualquer 
outro.

ART1GO 6.°

1. A gerência e representação da sociedade, em todos os 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passi
vamente, incumbe ao sócio Nelson Pedro de Almeida, que 
fica desde já nomeado gerente, com dispensa de caução, bas
tando a sua assinatura obrigar validamente a sociedade.

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

3. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos 

econtratos 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
(trinta) dias de antecedência, isto quando a lei não pres- _______

eva formalidades especiais de comunicação. Se qualquer tualmente em Luanda, no Distrito Urbano da Maianga, 
Ha°S sócios estivér ausente da sede social, a comunicação Bairro Cassenda, Rua 24, Casa n.° 19, Zona 6, que outorga 

' neste acto por si individualmente e em nome e represen
tação de suas filhas menores Catyla dos Anjos Almeida 

- de Sousa, de 17 anos de idade natural de Luanda e Bruna 
Alexandra Almeida Lopes, de 13 anos de idade, natural de 
Lisboa-Portugal de nacionalidade angolana, ambas consigo 

conviventes.
Uma sociedade comercial por quotas que se regerá nos 

termos constantes dos artigos seguintes.

Está conforme.
ASOri. ARTIGO 9.” Notarial do Guiché Unico da Empresa, em

^a<^enãose dissolverá por morte ou impedimen o ?7 de Maio de2015.-O ajudante, í/egíve/.
" r dos sócios, continuando a sua existência com o >

pare com ^ernP° suficiente para que possa com-

0 ARTIGO 8.°
centS ’UCr°s ^Quidos apurados, depois de deduzida a per- 
Asse^R11 ou destinos especiais criados em
Çàoj171 GeraL serão divididos pelos sócios na propor
es n? JSUaS quotas’ e em igual proporção serão suportadas 

Perdas se as houver.

ARTIGO Í3.°

Os anos sociais serão os civis e os balanços serão 
dados em 3 í de Dezembro de.cada ano, devendo encerrar 
a 31 cfe 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.

(15-9158-L02)

Manuela Fabião & Filhas, Limitada

Certifico que, por escritura de 2 de Junho de 2015, , 
lavrada com início a folhas 59, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 408, do Cartório Notarial do Guiché Único 
da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires da 
Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:

Manuela dos Anjos Fabião de Almeida, divorciada,’ 
natural do Huambo, Província dó Huambo, residente habi-
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SOCIEDADE
FILHAS, LIMITADAESTATUTOS DA 

MANUELA FABIÃO &
ARTIGO I.°

A sociedade adopta a denominação social de «Manuela 
Fabião & Filhas, Limitada», com sede social na Província 
de Luanda, Município de Belas, na Urbanização Nova Vida, 
Rua 50, Prédio n.° 108,2.° andar, n.° 12, 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.°
x 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, consultoria, contabilidade e auditoria, gestão de 
empreendimentos, comércio geral a grosso e a retalho, ser
viços de empreitadas de construção civil e obras públicas, 
fiscalização de obras, serviços de segurança privada, servi
ços de infantário, creches, importação e comercialização de 
medicamentos, produtos hospitalares, equipamentos labo
ratoriais diversos, fabrico e distribuição de medicamentos, 
equipamentos e produtos hospitalares, manutenção e assis
tência a equipamentos diversos, educação e ensino geral,
escola de línguas, actividade desportiva e cultural, serviços 
de condução,- serviços de informática, telecomunicações, 
actividade hoteleira e turística, serviços de restauração, 
indústria pesada e ligeira, serviços de pesca, comercializa
ção e transformação de pescado, agro-pecuária, indústria, 
panificadora, serviços de transitários, cabotagem, rent-a- 
-car, compra e venda de viaturas novas e usadas, serviços de 
transporte de passageiros, transporte de mercadorias, oficina 
auto, oficina de frio, fiscalização de obras públicas, venda de 
material de escritório e escolar, venda e instalação de mate
rial industrial, comercialização de material de construção, 
comercialização de lubrificantes, serviços de cabeleireiro, 
barbearia, botequim, comercialização de gás de cozinha, 
petróleo iluminante, peças sobressalentes, comercializa
ção de perfumes, artigos de toucador e higiene, serviços de 
ourivesaria, relojoaria, agenciamento de viagens, servi
ços farmacêuticos, serviços médico, clínica geral, indústria 
de gelado e gelo, serviços de exploração de parques de 
diversão, exploração florestal, exploração de bombas de 
combustíveis, serviços de estação de, serviço, representação 
comercial, serralharia, carpintaria, marcenaria, importação e 
exportação, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo 
do comércio ou indústria em que as sócias acordem e seja 
permitido por lei.

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

integralmente realizado em dinheiro, dividido e representado 
por 3 (três) quotas, sendo 1 (uma) quota no valor nominal de 
Kz: 50.000,00 (cinquenta mil kwanzas), pertencente à sócia,

D1ÁRIq

. aos Anjos Fabião de Almeida e a Ouh. I Mantas iguais no valor nominal de Kz: 25.000jKl 

qU mil kwanzas) cada uma, pertencentes às s JM
X«dra A,meida Lopes e Caty,a dos Mos * W 

a cessão de quotas a estranhos fica dependente p Lento da sociedade, à qual é sempre reservado 0 

S"preferência, deferido às soctas se a soctedadede^ 
qeuiserfazeruso. .

' a gerência e administração da sociedade, em

tns e contratos, em juízo e fora dele, activa e w seus acto feem à sócia Manuela dos Anjos. 
vamente, inc. desde ■ á nomeada gerente,'comdispei8a 
Almeida, que . ( a) assinatura da gerente paraofc
de cauçao, oasw 
gar validamente a soctedade.

1 A gerente poderá delegar numa das sócias ou mesmo 

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

2. Fica vedada à gerente obrigar a sociedade em actose 
contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 

como letras de favor, fiança, abonações ou actos sew-
Ihantes.

ARTIGO 7.° '

nte da sede , social, a comunicação deverá ser 

com tempo suficiente para que possa comparecer.

ARTIGO 8.°
Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per- 
tugem para fundos ou destinos especiais criados em 
sembíeia Geral, serão divididos pelas sócias na proporção 

as 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 9uaIíluer das sócias, continqando a sua existência com as 
sobrevivas e-herdeiros ou representantes da sócia falecida ou 

terdita, devendo estes nomear um que a todos repftseIlíe> 

enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO I0.° sDissolvida a sociedade por acordo das sócias e n° 

mais casos legais, todas as sócias1 serão liquidatária 
iquidação e partilha realizar-se-á.como acordarem- a 

acordo, e se alguma delas o pretender será o activo 
itado em bloco com obrigação do pagamento d° P35 

* judicado à sócia que melhor preço oferecer, em igua 

de condições.



N o 128 — DE 6 DE JULHO DE 2015

10977

paraW“s"sócias,.seus herdeiros ou representantes, quer 
i|«cfelllree a própria sociedade, fica estipulado o Foro da 
ti>l|eeleS .e Luanda, com expressa renúncia a qualquer 
Coiiiarca 0 .. ,. ■_

ARTIGO 13.° .

balanços serão dados em 31 de Dezembro de cada 
jevendo estar aprovado até 31 de Março do ano ime-

Jiato- ' ' .
ARTIGO 14.“

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

(15-9158-L02)

Papamo (SU), Limitada

Bárbara Celeste Ferreiro 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 apresen
tada sob o n.° 43, do livro-diário de 2 de Junho do corrente 
ano, a que fica arquivada nesta Conservatória.

Certifico que Belmira Laureta Inácio Ekuikui, solteira, 
maior, residente na Província do Huambo, Rua José António 
de Almeida, Bairro da Cidade Alta, realizou alteração par
cial do pacto social, da sociedade unipessoal por quotas 
denominada «BELEKUIKUI — Prestação de Serviços 
(SU), Limitada», que passou a denominar-se «Papamo (SU), 
Limitada», conforme documento em anexo.

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

do Guiché Único da Empresa, em Luanda, 2 de Junho de 2015. 
-0 ajudante, ilegível. , (15-91560-L02)

x . ARTIGO 11.° .

dade reserva-se o direito de amortizar a quota de em Lllanda’ Distrito Urbano e Bairro
As<cia quando sobre ela reca.a arresto, penhora ou San J ? nâ0 Mendes Pint0>Casa "•’ 6 e Manuel

^•acautelar. MoXó re Luena, Província do '
pK»viden ARTIGO 12.° de Bei’ RS'.dente habltl‘almente em Luanda, no Município

J c as questões emergentes do presente contrato Benfica>casa s/n°,Zona 3;
Mraio a ----------------------------------- .. . ’ ' eS“nco. Faustino Joaquim dos Santos Salomão,

casa o com Palmira Coimbra Solé Lobato Salomão, sob 
o regime de comunhão de adquiridos, natural do Lobito, 

ovincia de Benguela, residente habitualmente em Luanda, 
no Município de Luanda, Distrito Urbano da Samba, Bairro 
Azul, Rua Joaquim Rodrigues da Graça, n.° 73, Casa n.° 1;

. Declaram os mesmos: 
Que, os representados da primeira outorgante são os úni

cos e actuais sócios da sociedade comercial por quotas de 
responsabilidade limitada, denominada «Voltari, Limitada», 
com sede em Luanda, no Município da Ingombota, Bairro 
Ingombota, Rua Major Kanhangulo, n.° 502-C,. consti
tuída por escritura pública datada de 5 de Julho de 2011, 
lavrada com início»a folhas 43, verso, a folhas 44, do livro 
de notas para escrituras diversas n.° 53-A, titular do Número 
de Identificação Fiscal: 5417137901, matriculada na 
Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 2.a Secção 
do Guiché Único da Empresa, sob o n.° 1533-1.1, com o

• capital social de Kz: 200.000,00 (duzentos mil kwanzas), 
integralmente realizado em dinheiro, dividido e representado 
por duas quotas, sendo a primeira quota no valor nominal de 
Kz: 190.000,00 (cento e noventa mil kwanzas), pertencente 
à sócia «Topcapital, Limitada», e a segunda quota no valor

• nominal de Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas), pertencente ao 
sócio Manuel Santos.

Que, pela presente escritura e conforme deliberado 
em Assembleia de Sócios, tal como consta da acta que no 
fim menciono e arquivo, a primeira outorgante no uso dos 
poderes que lhe foram conferidos manifesta a vontade do 
seu segundo representado ceder a totalidade da sua quota 
pelo seu valor nominal ao segundo outorgante, apartando-se 
deste modo definitivamente da sociedade nada mais tendo 

dela a reclamar. . , .
Que, o segundo outorgante aceita a referida cessão nos 

precisos termos exarados.
Que, a sociedade prescinde do seu direito de preferência

Voltari, Limitada

^Certifico que, por escritura de 1 de Junho de 2015, 
radacom início a folhas 31, do livro de notas para escri- 

d^as diversas n.° 408, do Cartório Notarial do Guiché Único 

Costa car£° d° Notário, Lúcio Alberto Pires da 
«V rea^zaram alteração ao pacto social da sociedade 

01tari, Limitada».
Ma2'7'>0; ~ Rolanda Alves Paulo da Silva Rodrigues 

Luand Casada’ naturàl de Luanda, Província de 
doSa , Onde res>de habitualmente, no Distrito Urbano 
outorgZan8a’ Bairro Operário, n.° 120, 3.° andar A, que 

a neste acto em representação dos sócios «Topcapital,

e admite o segundo outorgante como novo sócio.
Que, em função dos actos praticados altera-se à redacção 

do artigo 4.° do pacto social que passa a ser a seguinte.

ARTIGO 4.°
o capital social é de Kz: 200.000,00 (duzen

tos mil kwanzas), está integralmente realizado em 
dinheiro, dividido e representado por duas quotas, 
sendo a primeira no valor nominal de Kz: 190.000,00 
(cento e noventa mil kwanzas), pertencente à sócia 
«Topcapital, Limitada», e a segunda no valor nomi
nal de Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas), pertencente 
ao sócio Faustino Joaquim dos Santos Salomão.
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Declaram ainda os mesmos que mantém se 
das as demais disposições do pacto socia , n 

presente escritura.
Assim o disseram e outorgaram.

o-i.é M. d. “ 

Luanda, 3 de Junho de 2015. —O -^>

REINALDO NOVA SOLUTIONS — Serviços 
e Representações, Limitada

Certifico, que, por escritura de 20 de Maiò de 2015, 
lavrada com início a folhas 40, do livro de notas para escri 
turas diversas n.° 267-A, do Cartório Notarial do Guiché 
Único da Empresa, a cargo da Notária, Isabel Tormenta dos 
Santos, Licenciada em Direito, realizaram alteração.ao pacto 
social da sociedade «REINALDO NOVA SOLUTIONS — 

Serviços e Representações, Limitada»..
Ricardo Chagas de Figueiredo e Faro, solteiro, maior, 

natural de Luanda, onde reside habitualmente, no Município

Que, pela presente escritura e conf 
acta de Assembleia Geral datada de j 1°^® de’ibe 
outorgante no uso dos poderes que lhe Ma'° d?/ 

procurações abaixo mencionadas, aum c°«ferid ” 
tal social de Kz: 95.000,00 (noventa e ; ° Va|Or(j
para Kz: 120.000,00 (cento e vinte milT"0 "?'■ 
valor do aumento de Kz: 25.000,00 (vinte ^anZas). se^1 
zas), valor este que já deu entrada na cai*1,111 k* 
integralmente realizado em dinheiro, subs'^ da 
dade pelo outorgante. nto na sua

Ainda no uso dos poderes que lhe foram 
outorgante divide a quota do seu segundo re C°nferiíios,, 
Chagas de Figueiredo e Faro) em duas noví^0^ 

uma quota no valor nominal de Kz: 18.250 oo’( 
e duzentos e cinquenta kwanzas), que cede ao eZ°ÍtOtl,i| 
representado (Reinaldo Joaquim Chagas de^F^'^0 

e Faro) e outra quota no valor nominal de Kz- 
(quinze mil kwanzas) que o outorgante cede a sj 
(Ricardo Chagas de Figueiredo e Faro), pelo seu res^ 

valor nominal, valor este já recebido pelo cedente 
lhe dá a respectiva quitação, apartando-se deste mododefi 

de Luanda, Distrito Urbano do Sambizanga, Bairro e Avenida , nitivamente da sociedade, nada mais tendo dela a reclamar. 
Comandante Valódia, Prédio n.° 66, Apartamento 61, que Que> 0 outorgante acejta a referida cessão nos precisos 
outorga neste acto por si individualmente e còmo manda- termos exarados feito ao seu primeiro representado e a si
tário dos sócios Reinaldo Joaquim Chagas de Figueiredo e mesmo e unifica as quotas cedidas e subscritas, passandoo

Faro, solteiro, maior, natural de Luanda, onde reside habi
tualmente, no Município de Luanda, Distrito Urbano do 
Sambizanga, Bairro São Paulo, Rua C. dos Santos, Casa n.° 36,

seu primeiro representado a deter uma quota no valor nomi
nal de Kz:. 80.000,00 (oitenta mil kwanzas), e o outorgante 
a deter uma quota no valor nominal de Kz: 40.000,00 (qua-

e Rui Chagas de Figueiredo e Faro, solteiro, maior, natu
ral de Luanda, onde reside habitualmente, no'Município de 
Luanda, Distrito Urbano da Ingombota, Bairro Maculusso, 
casa s/n.°;

Declarou o mesmo:
Que, os seus representados são os únicos e actuais 

sócios da sociedade comercial por quotas denomi
nada «REINALDO NOVA SOLUTIONS — Serviços 
e Representações, Limitada» com sede em Luanda, no 
Município de Luanda, Distrito Urbano do Sambizanga, 

• Bairro e Avenida Comandante Valódia, Prédio n.° 67, 
Apartamento 61, constituída por escritura pública datada 
de 13 de Outubro de 2010, lavrada com início a folha 73, do 
livro de notas para escrituras diversas n.° 210, deste Cartório 
Notarial, registada na Conservatória do Registo Comercial 
de Luanda, 2.a Secção do Guiché Único da Empresa, sob 
o n.° 2112-10, titular do Número de Identificação Fiscal 
5417110515, com o capital social de Kz: 95.000,00 (noventa 
e cinco mil kwanzas), integralmente realizado em dinheiro, 
dividido e representado por duas quotas, sendo uma no valor 
nominal de Kz: 61.750,00 (sessenta e um mil setecentos e 
cinquenta kwanzas), pertencente ao sócio, Reinaldo Joaquim 
Chagas de Figueiredo e Faro e outra quota no valor nomi
nal de Kz: 33.250,00 (trinta e três mil duzentos e cinquenta 
kwanzas), pertencente ao sócio Rui Chagas de Figueiredo 
e Faro. * • - - 

renta mil kwanzas).
Que a sociedade, prescinde do seu direito de preferência 

ao abrigo do artigo 6.° do pacto social, dá o seu consenti
mento e admite ó outorgante como sócio.

Em função dos actos praticados altera-se a redacção do 

artigo 4.° do pacto social que passa a ser a seguinte:

ARTIGO 4.°
O capital social é de Kz: 120.000,00 (cento e 

vinte mil kwanzas), integralmente realizado etr 

dinheiro, dividido e representado por duas qvo 

sendo uma quota no valor nominal de Kz- • 
(oitenta mil kwanzas), pertencente ao sócio R 
Joaquim Chagas de Figueiredo e Faro e outr q 

no valor nominal de Kz: 40.000,00 ^U^agas(je 
kwanzas), pertencente ao sócio Ricardo 

Figueiredo e Faro. e váli
Declara ainda o mesmo, que mantém-se 

das todas as demais disposições não alteradas p 

escritura.

Assim o disse e outorgou.
Está conforme. . ... Elíipresa’
Cartório Notarial do Guiché Único da

Luanda, 29 de Maio de 2015. — O aíudante’
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Dil Capital, S. A

que, Por escritura de 2 de Junho de 2015; 
cerl'f'C0 início a folhas 96, do livro de notas para escri- 

U^-^sas n-° 269‘A’ d° Cartório Notarial do Guiché 
L* ^Empresa, .a cargo do Notário, Lúcio Alberto 

*iC° Costa, cujo texto integral fica depositado nesta 
piies * .órja; nos termos dos n.“ 3,. 4 e 5 do artigo 169.° 

|/97, foi constituída uma sociedade anónima 
‘ Le'nada «Dil' CaPital> SA->>> com sede em Luanda, 

^"""da Sul, no Município de Belas, Bairro Talatona, 

11 domínio Dolce Vita, Zona ZRI0-GU01, 8.° andar, que 
°r objecto e capital social o estipulado nos artigos 3.° 

'^o seu estatuto, que esta sociedade se vai reger pelo 
í0 jento complementar elaborado nos termos do artigo 8.° 

jCódigo do Notariado, que fica a fazer parte integrante • 
^la escritura e cujo conteúdo é perfeitamente conhecido 

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

Luanda, 3 de Junho de 2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
DIL CAPITAL, S. A.

CAPÍTULO I
Denominação, Sede, Objecto e Duração

ARTIGO l.°
(Denominação social c duração)

A sociedade é comercial, sob o tipo de sociedade anó
nima de responsabilidade limitada e.adopta a denominação, 
«Dil Capital, S. A.». .

• ARTIGO 2.° ' 
(Sede e outras formas locais dc representação)

1- A sociedade tem a sua sede social em Luanda, no 
Município de Belas, Luanda-Sul, no Condomínio Dolce

Talatona, Zona ZR 10-GU01, 8-.° andar.
2- 0 Conselho de Administração poderá deslocar a sede 

s°cial para qualquer outro local, bem como criar, transfe- 
nr ou encerrar sucursais, agências, delegações ou quaisquer 
ç tras fOrnias de representação no País da sociedade ou no 
i anSe’r°> nos termos e limites prescritos nas disposições 
egais aplicáveis.

ARTIGO 3.°
(Objecto social) 

de c ‘ A Soc*edade tem por objecto a prestação de serviços 
^stãQ1^0^3 6 assessor’a’ acompanhamento, execução e 

Ção s 6 Pr°jectos comunicação, incluindo a comunica- 
Poderá01^’ mar^etinS’> publicidade e imagerti. A sociedade 
9ua|qUe^° eníanto> por acordo dos accionistas, dedicar-se a 
laruenter °Utr° rarno act’v^ac^e permitida por lei, direc- 

s°ciai ’nd’rectaiTiente relacionadas com o seu objecto
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Pessoal juridTcÍ aSS0CÍar'se com outras

sociedades ’ P nomeadamente, formar novas

crever e nartieS°C,aÇÕeS part,cipação’ bem como subs- 
constituídac 1Par n° Capital Sociàl de outras sociedades 
constituídas ou a constituir. .

ARTIGO 4.°
(Duração)

. A existência jurídica da sociedade conta-se a partir da 
a a da escritura de constituição e a sua duração é por tempo 

indeterminado.

CAPÍTULO II 
Capitai Social e Acções

ARTIGO 5.°
(Capital social)

O capital social é de Kz: 2.000.000,00 (dois milhões de 
kwanzas), equivalente a USD 20.000,00 (vinte mil dólares 
dos Estados Unidos da América), realizado em dinheiro e 
encontra-se dividido em 2.000 (duas mil) acções do valor 
nominal de Kz: 1.000,00 (mil kwanzas), equivalente a 
USD 10 (dez dólares) cada uma.

ARTIGO 6.°
(Acções)

1. As acções são nominativas e ao portador e podem ser 
incorporadas em títulos de uma, cinco, dez, cinquenta, cem, 
quinhentos, mil, cinco mil, acções ou múltiplos.

2. Os títulos são. assinados por um Administrador, caso a 
sociedade tenha um Administrador-Único, ou por dois admi-
nistradores, podendo ambas as assinaturas ser de chancela.

3. Fica desde já autorizada a emissão ou conversão de 
acções escriturais, nos termos da legislação aplicável e desde 
que haja prévia deliberação da Assembleia Geral nesse sen
tido.

4. As despesas de conversão de títulos são encargos dos 
accionistas.

5. A sociedade poderá adquirir acções e obrigações pró
prias e fazer sobre elas as operações mais convenientes para

% o interesse social e nos termos da lei.

ARTIGO. 7?
(Transmissibilidade das acções)

1.0 direito a adquirir as acções será rateado pelos sócios 
’ que houverem manifestado. interesse na aquisição, pro- 

porcionalmente à sua participação no capital, na mesma 
assembleia em que se deliberou recusar o consentimento e 
só na eventualidade de os sócios não exercerem, total ou 
parcialmente esse direito, a sociedade ficará obrigada a 
adquiri-las para si ou a fazê-las adquirir por terceiro.

2. Na transmissão onerosa das acções a terceiros, os 
demais accionistas gozam de direito de preferência.

3. Havendo mais de um accionista preferente, o direito 
de aquisição será repartido entre eles, na proporção das res- 

pectivas participações.
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" 4. A «„d.«»» » ,“”S “Z

o seu direito de preferencia te™“odeA(|niinisiração, 
previstos, devendo, para tanto, o djas.
notificar o accionista desse facto, no praz à

• 5. O disposto nos n “ 2 a 6 supra e aphcaeU 

missão gratuita de acções a terceiros, com ício da 
adaptações, nomeadamente quanto ao preço 
opção que corresponderá ao valor real das acço , 

mos legais. , , » _
6. No caso de transmissão por morte os her 

beneficiários devem no prazo de seis meses, a contar a a a 
do falecimento do accionista, indicar a (s) pessoa (s) q 
passa (m) a ser titular (es) das acções, nos termos e condi-. 

ções do parágrafo.
ARTIGO 8.° 

(Obrigações)

A sociedade pode proceder à emissão de qualquer tipo 
de obrigações, nos termos da lei e nas condições aprovadas 
pela Assembleia Geral ou pelo Conselho de Administração.

ARTIGO 9.°
(Prestações acessórias dc capital)

1. Qualquer dos accionistas poderá fazer, volunta
riamente, à sociedade prestações acessórias, de que esta 
careça, nos termos e condições que forem estabelecidos em.. 
Assembleia Geral, sendo certo que a respectiva deliberação 
vincula apenas os accionistas que nela votarem a favor.

2. Salvo deliberação em sentido contrário tomada por 
unanimidade em Assembleia Geral, as prestações acessórias 
serão feitas a título gratuito, e sempre reembolsáveis, desde 
que a situação líquida da sociedade não seja inferior à soma 
do capital social com as reservas legais.

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

ARTIGO 10.° ■ 
(Amortização de acções)

1. À sociedade assiste o direito de amortizar acções sem

pre que se verifique algum ou alguns dos seguintes factos:
a) Por acordo do respectivo titular;
b) Quando as acções sejam objecto de penhora,

arresto, arrolamento ou qualquer outra forma de 
apreensão ou venda judicial, ou ainda quando se 
verifique a iminência destas situações;

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

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

e) Quando, o accionista lesar, por actos ou omis
sões, os interesses da sociedade, nomeadamente 

a reputaçao desta perante terceiros ou impedir parágrafo quatro 
ou concorrer, directa ou indirectamente, com 
a sociedade, ou dificultar a realização dos fins 
sociais

fi Condenação do accionista e 
movido pela sociedade; pr°cesSo .

g) Em caso de divórcio, se’as - 
pertencer ao seu titu lar. aC?°es fic

2. A sociedade poderá adquirir e 
obrigações próptias, dentro dos limites T0'1'231' 
impostas por lei, por deliberação da Assem!?. ^i' 

■noleia-Q 
CAPITULO IH

' ‘ ■ Órgãos Sociais

, ARTIGO 11.»
(Órgãos sociais)

São órgãos sociais da sociedade a Assembl ‘ 
Conselho de Administração e o Conselho Fiscal Geral,°

I) Assembleia Geral

ARTIGO12.0 ' ’
(Assembleia Geral)

1. A Assembleia Geral é constituída nor
. ’ • i s 9s accÍQ.

mstas que possuam o mmimo de cem acções averbadas 
seu nome no competente livro de registo de acções da soe"1 

dade até oito dias antes da data da reunião da Assembf 
Geral ou que, no caso de serem titulares de acções ao por 
tador não registadas, depositem as mesmas na sociedade 
ou façam prova de seu depósito em intermediário finan
ceiro autorizado dentro do mesmo prazo. Neste último caso 
o intermediário financeiro depositário das acções deverá 
comprovar tal facto no prazo aqui referido, por carta diri
gida para a sede social e destinada ao Presidente da Mesada 
Assembleia Geral.

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

rior a cem podem agrupar-se, nos termos legais, a fim de 

poderem participar na Assembleia Geral.
4. Na hipótese prevista no parágrafo anterior, o repre 

sentante dos accionistas agrupados deverá comunicar por 
escrito ao Presidente da Assembleia Geral, com oito di 

•de antecedência em relação àquela, o número de acçõesq 
representa, juntando as respectivas cartas de represen Ç 

devidamente assinadas pelos representados.
5. Os accionistas que forem pessoas singulare 

rão fazer-se representar nas reuniões da AssemHe 

pelo seu cônjuge, por ascendente ou descendent ’ 
accionista ou um membro do Conselho de Adm~ ^rse 
os accionistas que forem pessoas colectivas po^e 

representar por quem para o efeito indicarem» ^jsta sem0
6. Os instrumentos de representação de acci 

entregues ao Presidente da Mesa da Assemble ostoiiO 
ao início da Assembleia Geral, sem prejuízo d°

•aa|nie^
7. As votações poderão ser efectuadas n pjo 

ou por sinais convencionais, conforme 
.Presidente da Mesa.
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ARTIGO 13.°.
(Mesa da Assembleia)

( A Mesa da Assembleia Geral é constituíd;ium vice-presidente e um a Por um

^ble* Geral, de entre os accionistas ou lla'ò * em 
-t;ie < (um) ano e que poderão ser sempre ree(Perío' 

2. compete ao Presidente da Assembleia Ger frigiras reuniões da Assembleia Geral bem C°nV°Car 
teras demais funções'que lhe são conferidas nn'7-0 Wer' 

psente contrato. p r lei e pelo

■ ARTIGO 14°
(Reuniões)

/^Assembleia Geral reunirá:

1. Em sessão anual no primeiro trimestre de cada ano
2. Em sessão especial, sempre, que o Conselho de 

Administração ou o Conselho Fiscal o julguem conveniente 
ou quando requerido por accionistas que reúnam as condi- 
ções legalmente exigidas.

ARTIGO I5.°
(Convocação c funcionamento da Assembleia Geral)

■ I. Caso as acções sejam nominativas, as convocató
rias para a reunião da Assembleia Geral devem ser feitas 
mediante cartas registadas, expedidas com aviso de recep

ção, para o endereço que o accionista haja expressamente 
indicado à sociedade para- esse efeito, com a antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias, em relação à data da reunião da
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ARTIGO 16.°
(Deliberações da Assembleia Geral)

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

II) Órgãos de Administração e Fiscalização

ARTIGO 17.°
(Conselho dc Administração ou Administrador-Único)

1. A Administração da sociedade será exercida, neste 
exercício, por um Administrador-Único que é desde já 
nomeado o N’Gunu Olívio Noronha Tiny.

2. Quando a administração da sociedade for exercida 
por um Conselho de Administração, será constituído por um 
presidente, um vice-Presidente e um, três ou cinco vogais 
eleitos em Assembleia Geral, pu por um Administrador 
Único.

3. Em caso de morte, renúncia ou impedimento, tem
porário ou definitivo, de qualquer dos membros do 
Conselho de Administração, © Conselho de Administração 
poderá preencher por cooptação, até à reunião da próxima 
Assembleia Geral, as vagas que se verificarem nos lugares 
de Administradores.

4. Dentro dos limites da lei, o Conselho de Administração 
pôde encarregar um dos seus membros, que terá a categoria 
de Administrador delegado, de se ocupar de certas matérias 
de administração, atribuindo-lhe para o efeito os necessários 
poderes de representação e gestão.

Assembleia Geral.
2. Na situação das acções serem ao portador, as convoca

tórias serão feitas nos termos legais.
3. Na primeira convocatória, pode desde logo ser mar 

cada uma segunda data para reunir no caso de a Assembl 

Geral nao poder funcionar na primeira data marcada.
4. O Presidenté da Assembleia Geral deverá convo 

car a Assembleia Geral sempre que para tal seja solicitado 
pelo Conselho de Administração ou Administrador-Único, 

pelo Conselho Fiscal ou por accionistas que possuam, 
pelo menos, acções correspondentes a 5 (cinco) por cen 
do capital social e que lho requeiram em carta registada 

expedida com aviso de recepção, em que.se indiquem, c 
precisão, os assuntos a incluir na ordem do diae se justifiq

a necessidade de reunir a Assembleia.
As Assembleias Gerais realizam-se na sede da so 
ou noutro local, escolhido pelo presidente da me 

dentro do território nacional, desde que as instalações 

permitam a reunião em condições satisfatórias, 
6- Os accionistas podem tomar deliberações unânim 

P°r escrito e bem assim reunir-se em Assembleia G 
^observância de formalidades prévias, desde que todos 
slejam presentes e todos manifestem a vontade de q 

a ^bleia se constitua e delibere sobre determinado 
assubo

ARTIGO 18.°
(Caução)

1. Cada administrador, antes do início do respectivo 
exercício prestará caução no montante legal.

2. A caução poderá ser substituída por contrato de seguro 
e mesmo dispensada por deliberação da Assembleia Geral.

ARTIGO 19.°
(Competência)

Compete ao Conselho de Administração, sem prejuízo 
das demais atribuições que lhe conferem a lei e os estatutos:

a) Gerir, com os mais amplos poderes, todos os negó
cios sociais e efectuar todas ás operações relati

vas ao objecto social;
b) Representar a sociedade em juízo e fora dele, pro

por e contestar quaisquer acções, transigir e 
desistir das mesmas e comprometer-se em arbi

tragens;
c) Adquirir, alienar e onerar ou realizar outras opera

ções sobre bens imóveis nos termos da lei;
d) Adquirir, alienar e onerar bens móveis, designada- .

mente viaturas automóveis;
e) Subscrever, adquirir, alienar ou onerar participa

ções no capital de outras sociedades de respon
sabilidade limitada, seja qual for o seu objecto 
social, bem como participar em sociedades regu
ladas em leis especiais, agrupamentos comple-
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ARTIGO 23.0 
(Duração)

JV) Disposições Comuns

O mandato dos membros dos órgãos

de participação; . . ,
j) Tomar de arrendamento os prédios nece ____

prossecução do objecto social, çã0 de quatr0 anos, conforme for delfbZ,!°Clais terá ,.

' Geral que houver procedido à^eleição.

as entidades mutuantes;
h) Nomear representantes, temporários ou permanen

tes, em sociedades participadas ou outras Insti
tuições ou Organismos Públicos ou Privados;

i) Decidir da abertura de sucursais, agências, filiais ou

de outras formas de representação,
j) Proceder à emissão de obrigações,

ARTIGO 20.°
(Reuniões do Conselho de Administração)

1. O Conselho de Administração reunirá quando con
vocado pelo respectivo Presidente ou por outros dois 

administradores.
2. Qualquer administrador pode fazer-se representar na 

reunião por outro administrador, mediante carta dirigida ao 

presidente.
3. As deliberações são tomadas por maioria dos votos

dos administradores presentes ou representados, sendo
permitido o voto escrito, tendo o presidente, eleito pela
Assembleia Geral, voto de qualidade, no caso de empate. .«:■

4. O Conselho de Administração está dispensado de se
reunir mensalmente.

ARTIGO 21.°
(Vínculação)

1. A sociedade obriga-se:.
a) Pela assinatura de dois membros do Conselho de

Administração;
b) Pela assinatura do Administrador-Único;
c) Pela assinatura do Administrador-Delegado agindo

no âmbito da competência que lhe seja confiada;
d) Peia assinatura de um ou mais mandatários, agindo

dentro dos limites dos respectivos instrumentos 
de mandato;

e) Pela assinatura de um dós membros do Conselho —
de Administração e um mandatário, procedendo 

este nos termos previstos na alínea anterior.
2. Os actos de mero expediente poderão ser praticados 

por um só administrador ou por mandatário com poderes 
bastantes

... Geral que houver procedido à eleição. 

ARTIGO 24.°
(Remunerações)

1. As remunerações dos elementos 
Conselho de Administração e o Conselho U C°nstit«en 
belecidas anualmente pela Assembleia GeraT81’ Ser5° esia"

2. A Assembleia Geral poderá, porém d 
comissão de accionistas a fixação das remuneraç'8^

CAPÍTULO V 
Ano Social e Aplicação dos Resultados

ARTIGO 25.°
(Ano social)

O ano social coincide com o ano civil.

ARTIGO 26.°
' (Afcctação de resultados)

Os lucros de cada exercício terão a seguinte aplicação*
a) Integração ou reintegração do fundo de reserva 

legal na percentagem exigida por lei;
• b) Afectação a quaisquer fundos/ou reservas do inte

resse da sociedade que a Assembleia Gera! deli
bere, por simples maioria, constituir ou reforçar, I 

c) Distribuição do eventual remanescente pelos ! 

accionistas.

ARTIGO 27.°
(Adiantamento sobre lucros)

0 Conselho de Administração, autorizado pelo Conselho 
Fiscal, poderá fazer adiantamentos sobre lucros de decurso 
de um exercício, nos termos previstos na lei.

ARTIGO 28.° 
(Omissões)

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

.(15-9166-L02)

ARTIGO 22.°
(Órgão de Fiscalização ou Fiscal-Único)

LA fiscalização da sociedade compete a um Conselho 
Fiscal, se não for composto por um Fiscal-Único com
posto de três membros efectivos e um suplente eleitos em 
Assembleia Geral, que poderão ser ou não accionistas.

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

Dambex, Limitada

Certifico que,, por escritura de 2 de Junho*escritu- 
lavrada com início a folhas 61, do livro de notas p ^nicOda 
ras diversas n.° 408, do Cartório Notarial do Guic^ 
Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto ,re ^e|eStino 
Licenciado em Direito, foi constituída entr^oVjncia 
Manuel, solteiro, maior, natural da Damba, gjiain^ 
Uíge, residente em Luanda, no Distrito Urbano^ acto P°f 
Kiaxi, Bairro Golf, casa s/n.°, que outorga n 
si individualrhenté e em nome e em represou jyan05 
filha menor, Benvinda Celestina Félix ^anU6je 
de idade, natural do Kilamba Kiaxi, Província 

consigo convivente;
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ciedade comercial por quotas que se regerá nos 

U'”3 S°C „l(.s do documento em anexo.
,oSc°nSla ■ •

iZ. .nnfomie- .
Z,. Notarial do Guiché Umco da Empresa, em 

junho de 2015. — O ajudante, ilegível.

(Z11’3 • ■
estatutos DA SOCIEDADE 

DAMBEX, LIMITADA

ARTIGO l.°

ciedade adopta a denominação social de «Dambex, 
AJda» com sede social na Província de Luanda, 

^Jpiode Luanda, Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi, 
,v,unlCda SapUj Rua 31, Zona 20, podendo transferi-la livre- 

para qualquer outro local do território nacional, bem 
111 ohrir filiais,'sucursais, agências ou outras formas dé 
comoaDu* r
^sentação dentro e fora do Pais.

ARTIGO 2.°

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

ARTIGO 3.°

A sociedade tem como objecto social o comércio geral 
a grosso e a retalho, prestação de serviços, serviço de serra
lharia, caixilharia de alumínios, agricultura e agro-pecuária, 
indústria, pesca, hotelaria e turismo, serviço de informá
tica, telecomunicações, publicidade, construção civil e 
obras públicas, consultoria, exploração mineira e florestal, 
comercialização de telefones e seus acessórios, transporte 
marítimo, camionagem, agente despachante e transitários, 
cabotagem, rent-a-car, compra e venda de viaturas, novas 
ou usadas e seus acessórios, venda e reparação de veículos 
automóveis, concessionária de material e peças separadas 
de transporte, fabricação de blocos e vigotas, comercia
lização de combustíveis e lubrificantes, exploração de 
bombas de combustíveis e estação de serviço, plastificação 
de documentos, venda de material de escritório e escolar, 
decorações, serigrafia, impressões, agência de viagens, 

promoção e mediação imobiliária, relações públicas, panifi- 
caÇão, representações comerciais e industriais, venda de gás 
de cozinha, desporto e recreação, meios industriais, realiza- 
$es actividades culturais e desportivas, manutenção de 
espaços verdes, segurança de bens patrimoniais, educação e 
ul^ra, escola de condução, ensino, importação e exporta- 

sanearnento básico, fabricação e venda de gelo, cyber 
eletricidade, podendo ainda dedicar-se a qualquer 
ram° do comércio ou indústria em que os sócios acor- 

erne seja permitido por lei.

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

^almente realizado em dinheiro, dividido e represen- 

nom>P°r 2 (duas) quotas, sendo 1 (uma) quota no valor 
lnal de Kz: 90.000,00 (noventa mil kwanzas), perten-
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nomHa^d0^0 <jeJeStlno Manuè>, e outra quota no valor 
à sócia R Ka 0’000,00 (dez mil kwanzas), pertencente 
a socia Benvinda Celestina Feliz Manuel, respectivamente.

ARTIGO 5“
cessão de quotas a estranhos fica dependente do con- 

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

quiser fazer uso.

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

seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passiva
mente, incumbem ao sócio Celestino Manuel, que fica desde 
já nomeado gerente, com dispensa de caução, bastando a sua 
assinatura para obrigar validamente a sociedade.

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

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

ARTIGO 7.° .

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

ARTIGO 8.° . .

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

ARTIGO 9.°

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

ARTIGO 10.°

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

dade de condições.
ARTIGO li.0

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

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

quer entre os sócios, seus herdeiros ou representantes, quer 
entre eles e a própria sociedade, fica estipulado o Foro da 
Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qualquer 

outro.
ARTIGO 13.°

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

a 31 de Março imediato.

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

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

(I5-9167-L02)

SALUANDA — Sociedade Comercial e Prestação 
de Serviços, Limitada

Certifico que, por escritura de 3 de Junho de 2015, 
lavrada com início a folhas 63, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 408, do Cartório Notarial do Guiché Único 

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

Primeiro: — Sabalo João Luanda, casado com Maria ‘ 
Imaculada Chamuene Luanda, sob o regime de comu
nhão de adquiridos, natural de Waco-kungo, Província do 
Kwanza-Sul, residente em Luanda, no Município de Viana, 
Bairro Capalanga, Casa n.° 37;

Segundo: — Maria Imaculada Chamuene Luanda, casada 
com Sabalo João Luanda, sob o regime acima mencionado, 
natural do Huambo, Província do Huambo, residente em 
Luanda, no Município de Viana, Bairro Capalanga, Casa n.° 37;

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

Está conforme.
Cartório Notarial do Guiché Único’ da* Empresa, 

Luanda, 3 de Junho de 2015. — O ajudante, ilegíveL -
em

de 
de 
de

. — ...° 3,
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 den
tro e fora do País.

-^'ÁRiq

ARTIGO 2/ 
(Duração)

A sua duração é por tempo indeterm’ 
início da sua actividade, para todos os efej'*0’ c°ntan<i 
da data da celebração da escritura e’tos legais 

’aPaK, 
ARTIGO 3.»
(Objecto) ”

A sociedade te1n como objecto social a 
de diversos materiais ligados a área<ieinfor^Ía% 
nica e prestaçao de serviços na area de informáf 
ainda dedicar-se a qualquer outro ramo do 
indústria em que os sócios acordem e seia np od 

J perni,tidonnrl 
ARTIGO 4.° pork

(Capital)

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil 
integralmente realizado em dinheiro, dividido e 
tado por 2 (duas) quotas, quota sendo uma no valor^ 
de Kz: 70.000,00 (setenta mil kwanzas), pertencen?'1131 
sócio Sabalo João Luanda e outra quota nó valor n 

. de Kz:.30.000,00 (trinta mil kwanzas) pertencente à s^a 
Maria Imaculada Chamuene Luanda, respectivamente

ESTATUTOS DA SOC1EDADE 
SALUANDA — SOCIEDADE COMERCIAL 
E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LIMITADA

ARTIGO l.°
(Denominação e sede)

A sociedade adopta a denominação social 
«SALUANDA — Sociedade Comercial e Prestação 
Serviços, Limitada», com sede social na Província 
Luanda, Município de Viana, Bairro Capalanga, Rua n.'

ARTIGO 5.°
(Cessão de quotas)

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

artigo 6.°
(Gerência) 

seusactoêXênCÍa ° adminístra^° da sociedade, em todos os 
vamenrÍ u ’ em jUÍZ° e f0ra dele’ acdva e I»'- 
j . ■’lnCUm em ao sócio Sabalo João Luanda, que fica 

, J nomeado gerente, com dispensa de caução, bas- 
• °^a ass’natura do gerente para obrigar validamente a 

sociedade.
Fica vedado aos gerentes obrigarem a sociedade em 

d d°S 6 COn^ra^os esh*anhos aos negócios sociais da socie- 
e’ tais como letras de favor, fiança, abonações ou actos 

semelhantes.
3. O sócio-gerente poderá delegar mesmo a pessoas 

stranhas a sociedade parte dos seus poderes de gerência, 

onferindo para o efeito o respectivo mandato.

ARTIGO 7.° 
(Assembleia)As Assembleias Gerais serão convocadas por s,n1^ 

a\3S re^*stac^as’ dirigidas aos sócios com pelo menos tnfl 
dias de antecedência, isto quando a lei não Prescr 

■. 0rrna^dades especiais de comunicação. Se qualq^1* , 
ocios estiver ausente da sede social, a comunicaç^0 

eiía com tempo suficiente para que possa compar

ARTIGO 8.°
(Divisão dos lucros) * r.

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzid eIJi 
centagem para fundos ou destinos especiais <^d0
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iiO„|,S«.= »:vidídos petos ,0™,,.^^,. Lu,nd,_ ,e ,deme 

do Dande Ra' d Ua mente ao Bengo, no Município 
que outoiea 7 ngUÍ'a> SeCt°r 7’ Casa n° B0 56-B. 
em reorese . s aC‘° pOr si individualmente e em nome e 
Dembei Fio aÇã° 7 fi'h°S menores’ Djonísia Helena 
D mb . Flonano, de 8 anos de idade, e Eduardo Alexandre 

embela Flonano, de 5 anos de idade, ambos naturais do 
engo e consigo conviventes;

Segundo: — Helena Nanjamba Dembeia Floriano, 
casada com Alexandre- Keweye Branco Floriano, sob o 
regime de comunhão de adquiridos,, natural do Huambo, 

rovincia do Huambo, residente habitualmente no Bengo, 
no Município do'Dande, Bairro Panguila, Sector 7, Casa 
n.° BO 56-B;

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, 3 de Junho de 2015. — O ajudante, ilegível.

■.^as quotas, e em igual proporção serão suportadas 
'*di"<eashouveE
iSpd0 ARTIGO 9.°

(Dissolução)

I jedade não se dissolverá por morte ou impedimento 
AS°C'ier dos sócios, continuando a sua existência com o 

Je<lua!qU e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou 
^'^devendo estes nomear um que a todos represente, 

, /mota se mantiver indivisa.
hilário a 9
f|1\ , ARTIGO 10.°

I (Liquidação)

pissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos 
is casos legais, todos os sócios serão liquidatários ç a 

-jarão e partilha realizar-se-á como acordarem. Na falta Ijolilíiaç^ F 

de acordo, e se algum deles o pretender sera o activo social 
licitado em bloco com obrigação do pagamento do passivo 
cadjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em igual
dade de condições.

ARTIGO 11.°
(Preferência na amortização)

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

ARTIGO 12.°
(Foro competente)

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

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
XANDHELIS, LIMITADA

ARTIGO l.°

A sociedade adopta a denominação social de «Xandhelis, 
Limitada», com sede social na Província de Bengo, 
Município do Dande, Bairro de Cawango, Rua Direita de 
Caxito, casa s/n.°, próximo da Administração Municipal do 
Dande, 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 13.3

(Balanços)

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

ARTIGO 14.°
(Omisso)

, ^° orr>isso regularão as deliberações sociais, as dispo- 
s‘Ç»esda Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, que é a Lei das 
Piedades Comerciais, e demais legislação aplicável.

(15-9168-L02)

Xandhelis, Limitada

I^Certifico que> pOr escrjfura de 2 de Junho de 2015, 
Jadaconi início a folhas 1, do livro de notas para escri- 
0nj d|versas n.° 270-A, do Cartório Notarial do Guiché 
dac° ^mPresa> a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires 

p S*a’ licenciado em Direito, foi constituída entre.
Corn M e,r° —Alexandre Keweye Branco Floriano, casado 
conn.H^lena Nanjamba Dembeia Floriano, sob o regime de 

âo de adquiridos, natural da Samba, Província de

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, consultoria, contabilidade e auditoria, gestão de 
empreendimentos, formação profissional, comércio geral 
a grosso e a retalho, serralharia, caixilharia de alumínios, 
avicultura, agro-pecuária, indústria, pesca, hotelaria e 
turismo, restauração, informática, telecomunicações, publi
cidade e marketing, construção civil e obras públicas, 
exploração florestal, comercialização de telefones e seus 
acessórios, transporte marítimo, fluvial, aéreo, terrestre, 
agente despachante e transitários, cabotagem, rent-a-car, 
compra e venda de viaturas, novas ou usadas e seus aces
sórios, venda e reparação de veículos automóveis, estação , 
de serviços, recauchutagem, concessionária de material e 
peças separadas de transporte, fabricação de blocos e vigo- 
tas, comercialização de medicamentos, material cirúrgico, 
gastável e hospitalar, produtos químicos e farmacêuticos, 
perfumaria, plastificação de documentos, venda de material
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de escritório e escolar, decorações, 
salão de cabeleireiro, boutique, agencia de viag , 
públicas, pastelaria, padaria, geladana, pamficaçao, rep 
sentações comerciais e industriais, venda de gas de com , 
desporto e recreação, meios industriais, comercialização de 

combustíveis e lubrificantes, estação de serviços, serviços 
de infantário, creche, educação e ensino geral, serviços de 
condução, saneamento básico, recolha de resíduos sohdos, 
importação e exportação, podendo ainda dedicar-se a qual
quer outro ramo do comércio ou indústria em que os sócios 

acordem e seja permitido por lei.,

ARTIGO 4.®

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

integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen
tado por 4 (quatro) quotas, sendo 1 (uma) quota rio valor 
nominal de Kz: 50.000,00 (cinquenta mil kwanzas), per
tencente ao sócio Alexandre Keweye Branco Floriano, 1 
(uma) quota no valor nominal de Kz 30.000,00 (trinta mil 
kwanzas), pertencente à sócia Helena Nanjamba Dembeia 
Floriano, e outras 2 (duas) quotas iguais no valor nominal 
de Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas) cada uma, pertencen
tes aos sócios Dionísia Helena Dembei Floriano e Eduardo 
Alexandre Dembeia Floriano, 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 passi
vamente, incumbem aos sócios Alexandre Keweye Branco

< Floriano e Helena Nanjamba Dembeia Floriano, que ficam 
desde já nomeados gerentes, com dispensa de caução, bas
tando 2 (duas) assinatura dos gerentes para obrigarem 
validamente a sociedade.

2. Os gerentes poderão delegar num dos sócios ou mesmo 

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

j. Fica vedado aos gerentes obrigarem a sociedade em 
actos e contratos estranhos aos negócios sociais da socie- 
dade, tais como letras de favor, fiança, abonações ou actos 

- semelhantes. '

ARTIGO 7.®
As Assembleias Gerais serão convocadas por simples 

cartas registadas, dirigidas aos sócios com pelo menos 
30 (tnnta) dias de antecedência, isto quando a lei não pres
creva formalidades especiais de comunicação. Se qualquer 
dos somos estiver ausente da sede social, a comunicação 
devera ser fe.ta com tempo suficiente para que possa com- 
parecer.

------------------------------------------

ARTIGO 8.»

Os lucros líquidos apurados, de • 
centagem para fundos ou destinof°ès 

Assembleia Geral, serão divididos pelo^'9'8 criadapet’ 
ção das. suas quotas, e em igual propOr°! SÓCi°s na? 
as perdas se as houver. ça° Serào Su Pr%

ARTIGO^? .

A sociedade não se dissolverá por mort 
de qualquer dos sócios, continuando a sua e°U 

sobrevivos e herdeiros ou representantes 
ou interdito, devendo estes nomear um qu° S°ci° 

" sente, enquanto a quota se mantiver indivisa 3 refc

ARTIGO 10.°

Dissolvida a sociedade por acordo dos • : 
demais casos legais, todos os sócios serão 1* e nos 
liquidação e partilha verificar-se-á como acordarem^6 a 

de acordo, e se algum deles o pretender, será o 
licitado em globo com obrigação do pagament^ 

e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer 
dade de condições. ’em

ARTIGO 11.°

A sociedade reserva-se o direito de amortizar a quota de 
qualquer sócio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou 
providência cautelar.
- ‘ ARTIGO 12.°:

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

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.

(15-9169'102)

EGM Capital, S. A.

} Certifico que, por escritura de 1 de Junho de 2015,^^ 

com início a folhas 87, do livro de notas Par&^.c0da 

. diversas n.° 269-A, do Cartório Notarial do Guie 
Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto P’reSatória nos 
cujo texto integral fica depositado nesta Conserv 
termos dos n.os 3, 4 e 5 do artigo 169.° da LeJ 
constituída uma sociedade anónima ^^^^pjcípí0 dc 

Capital, S. A.», com sede em Luanda, no 
Belas, Bairro Talatona, Condomínio D°,ce jta| social 

ZR10-GU01, 8.° andar, que tem por objecto e eSta 
o estipulado nos artigos 3.° e 5.° do seu estatUen’tar eiab°' 
sociedade se vai reger pelo documento comple



o .28 — DE 6 DE JULHO DE 2015
— -----------------

os do artigo 8.° do Código do Notariado, que 
r#nl)S ‘ narte integrante desta escritura e cujo conteúdo é 
Lia#rconhecido de todos os outorgantes. 

^Èsiá^Õtarial do Guiché Único de Empresa, em 

Cartór' . o de 2o15. — O ajudante, Ilegível.

estatutos DA SOCIEDADE 
egm capital, s.a.

CAPÍTULO I
Denominação, Sede, Objecto e Duração

ARTIGO l.°
(Denominação social c duração)

A sociedade é comercial, sob o tipo de sociedade anó- 
jina de responsabilidade limitada e adopta a denominação 

„EGM Capital, S. A.».
ARTIGO 2.°

(Scdc c outras formas locais de representação)

I A sociedade tem a sua sede social em Luanda, Belas, 
Luanda-Sul, Condomínio Dolce Vita, Talatona, Zona ZR10- 

; GU01,8.°andar.
2.0 Conselho de Administração poderá deslocar a sede 

social para qualquer outro local, bem como criar, transfe
rir ou encerrar sucursais, agências, delegações ou quaisquer 
outras formas de representação no País da sociedade ou no 
estrangeiro, nos termos e limites prescritos nas disposições 
legais aplicáveis.

ARTIGO 3.° ' '
(Objecto social)

1. A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de 
consultoria e assessoria, acompanhamento, execução e ges- 
tào de projectos de comunicação, incluindo a comunicação 
social, marketing, publicidade e imagem. A sociedade poderá 
no entanto, por acordo dos accionistas, dedicar-se a qualquer 
outro ramo de actividade permitida por lei, directamente ou 
,ndirectamente relacionadas com o seu objecto social.

2. A sociedade poderá ainda associar-se com outras 
Pisoas jurídicas, para nomeadamente, formar novas 
sociedades, agrupamentos complementares de empresas, 
consórcios e associações em participação, bem como subs- 
Crever e participar no capital social de outras sociedades 
COnstituídas ou a constituir.

ARTIGO 4.° 
(Duração)

A existência jurídica da sociedade conta-se a partir da 
a da escritura de constituição e a sua duração é por tempo 

“terminado. .

0

CAPÍTULO II
Capital Social e Acções

ARTIGO 5.°
(Capital social)

CaPitai social é de Kz: 2.000.000,00 (dois milhões de
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encontratT 03 América)> realizado em dinheiro e 

valornomin 2°°° (ÓUas mil acções) ac^es do
USD 10 íd 3 d -1 KZ: ' ■000’00 <mil kwanzas), equivalente à 
Ui>D 1° (dez dólares) cada uma.

• ARTIGO 6.° 
(Acções)

I- As acções são nominativas ao portador e podem ser 
corporadas em títulos de uma, cinco, dez, cinquenta, cem; 

quinhentos, mil, e cinco mil acções ou múltiplos.
2. Os títulos são assinados por um administrador, caso a 

sociedade tenha um Administrador-Único, ou por dois admi
nistradores, podendo ambas, as assinaturas ser de chancela.

3. Fica desde já autorizada a emissão ou conversão de
acções escriturais, nos termos da legislação aplicável e desde 
que haja prévia deliberação da Assembleia Geral nesse sen
tido. '

4. As despesas de conversão de títulos são encargos dos
accionistas. z

5. A sociedade poderá adquirir acções e obrigações pró
prias e fazer sobre elas as operações mais convenientes para 
o interesse social e nos termós da lei.

ARTIGO 7.°
(Transmissibilidade das acções)

1. O direito a adquirir as acções será rateado pelos sócios 
que houverem manifestado interesse na aquisição-, pro- 
porçionalmente à sua participação no capital, na mesma 
assembleia em que se deliberou recusar o consentimento e 
só na eventualidade de os sócios não exercerem, total ou 
parcialmente esse direito, a sociedade ficará obrigada a 
adquiri-las para si ou a fazê-las adquirir por terceiro.

2. Na transmissão onerosa das acções a terceiros, os 
demais accionistas gozam de direito de preferência.

3. Havendo mais de um accionista preferente, o direito 
de aquisição será repartido entre eles, na proporção das res- 
pectivas participações.

4. A venda tomar-se-á livre se nenhum accionista exercer 
o seu direito de preferência nos termos e condições acima 
previstos, devendo, para tanto, o Conselho de Administração, 
notificar o accionista desse facto, no prazo de oito (8) dias.

5. O disposto nos n.os 2 a 6 supra é aplicável à trans
missão gratuita de acções a terceiros, com as necessárias 
adaptações, nomeadamente quanto ao preço de exercício da 
opção que corresponderá ao. valor real das acções, nos ter

mos legais.
6. No caso de transmissão por morte os herdeiros ou 

beneficiários devem no prazo de 6 (seis) meses, a contar da 
data do falecimento do accionista, indicar a (s) pessoa(s) que 
passa (m) a ser titular(es) das acções, nos termos e condiçoes 

do parágrafo.
ARTIGO 8.°
(Obrigações)

A sociedade pode proceder à emissão de qualquer tipo 
de obrigações, nos termos da lei e nas condições aprovadas 
I**-**’"--’*0-*’d'Ad~
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ARTIGO 9.°
(Prestações acessórias dc capital)

I Qualquer dos accionistas poderá fazer, volunta

riamente, à sociedade prestações acessórias, de que esta 
careça, nos termos e condições que forem estabelecidos em 
Assembleia Geral, sendo certo que a respectiva deliberação 
vincula apenas os accionistas que nela votarem a favor.

2. Salvo deliberação em sentido contrário tomada por 
unanimidade em Assembleia Geral, as prestações acessórias 
serão feitas a título gratuito, e sempre reembolsáveis, desde 

que á situação líquida da sociedade não seja inferior à soma 

do capital social com as reservas legais.
3. Os créditos eventualmente detidos por accionistas 

poderão ser convertidos em prestações acessórias de capital 
desde que a respectiva conversão seja deliberada por unani

midade em Assembleia Geral.
ARTIGO 10.°

(Amortização dc acções)

1. À sociedade assiste o direito de amortizar acções sem
pre que se verifique algum ou alguns dos seguintes factos:

a) Por acordo do respectivo titular;
. b) Quando as acções sejam objecto de penhora, 

arresto, arrolamento ou qualquer outra forma de 
apreensão ou venda judicial, ou ainda quando se

’ verifique a iminência destas situações;
c) Interdição, inabilitação, insolvência, falência ou

dissolução do titular;
d) Quando o accionista violar qualquer obrigação

decorrente do contrato de sociedade ou de deli
beração dos accionistas tomada regularmente;

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

j) Condenação do accionista em processo judicial 
movido pela sociedade;

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

2. A sociedade poderá adquirir e amortizar acções e 
obrigações próprias, dentro dos limites e sob as condições 

impostas por lei, por deliberação da Assembleia Geral.

CAPÍTULO III 
Órgãos Sociais

ARTIGO 11.° 
(Órgãos sociais)

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

I) Assembleia Geral

ARTIGO 12.°
(Assembleia Geral)

1. A Assembleia Geral é constituída por todos os accio- 
mstas que possuam o mínimo de 100 (cem) acções averbadas

em seu nome no competente livro qe 
sociedade até 8 dias antes da data da regist° 
Geral ou que, no caso de serem titular^^A^S 

tador não registadas, depositem as 
ou façam prova de seu depósito em j*0138 na soe"’1'1'' 
ceiro autorizado dentro do mesmo praziT^^H s^ 

o intermediário financeiro depositário 
comprovar tal facto no prazo aqui refefd§ aCçôes 
gida para a sede social e destinada ao Pr/ •/’ Por 
Assembleia Geral. S’dente^u5

2. A cáda cem acções corresponde um voto !
3. Os accionistas titulares de um número d

rior a 100 (cem) podem agrupar-se,- nos term ’nfe* 
’ de poderem participar na Assembleia Geral a fil11

4. Na hipótese prevista no parágrafo anterior 
sentante dos accionistas agrupados deverá n ’ °repre'

14 comunicar 
escrito ao Presidente da Assembleia Geral, com 8 
de antecedência em relação àquela, o número de * 
representa, juntando as respectivas cartas de represei 

devidamente assinadas pelos representados. ’ °’

5. Os accionistas que forem pessoas singulares p0{je. 
rão fazer-se representar nas reuniões da Assembleia Geral 
pelo seu cônjuge, por ascendente ou descendente, porwil 

accionista ou um membro do Conselho de Administração- 
os accionistas que forem pessoas colectivas poderão fazer-se 
representar por quem para o efeito indicarem.

6. Os instrumentos de representação de accionista serão 
entregues ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, até

’ ao início da Assembleia Geral, sem prejuízo do dispostono 
parágrafo quatro.

7. xAs votações poderão ser efectuadas nominalmente 
ou por sinais convencionais, conforme for decidido pelo 

Presidente da Mesa.

ARTIGO 13.°.
(I^csa da Assembleia)

Presidente ^SSern^^e’a Eieral é constituída por um 

Acc li e’ Um ^^Ce'Pres^dente e um secretário, eleitos em 
Assembleia Gemi x ■dos de 1 f ’ de edÍFe °S accionistas ou na0’ P0'1^ 

2 c ano e ^ue poderão ser sempre reeleitos.
e diri ’ °mPete a° Presidente da Assembleia Geral convocar 

g r as reuniões da Assembleia Geral, bem como exer- 
mais funções que lhe são conferidas por lei e pelo

Presente contrato. ■ .

ARTIGO 14.°
(Reuniões) *

^^ssembleja Geral rLEni sessão eun,rá:2- Em ses ~ °0 pr’rne,ro trimestre de cada ano-
^drn*nistraçã0 esPec’aL sempre que o Conselho 
Ou guando reoi ° C°nse,ho Fiscal o julguem convém^

,do por accionistas que reúnam as c°n

ções legalmente exigidas.
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; ARTIGO 15.°

' -ocaç9° c funcionamento da Assembleia Geral)

j (s0 as acções sejam nominativas, as convocató- 

| '• a reunião da Assembleia Geral devem ser feitas 
fisSpafa cartas registadas, expedidas com aviso de recep- 
l’{dií"'te n endereço que o accionista haja expressamente

v à sociedade para esse efeito, com a antecedência • 
.3 de 30 (trinta) dias, em relação à data da Reunião da 

2bleiaqeraL ■ -

9 Ma situação das acções serem ao portador, as convoca- 
. " serão feitas nos termos legais.

10Fl^Ma primeira convocatória, pode desde logo ser mar- • 
/uma segunda data para reunir no caso de a Apsembleia • 

Geral não poder funcionar na primeira data marcada.
4 0 presidente da Assembleia Geral deverá convo

car a Assembleia Geral sempre que para tal seja solicitado 
pelo Conselho de Administração ou Administrador-Único, 
pelo Conselho Fiscal ou por accionistas que possuam, pelo 
menos, acções correspondentes a 5% (cinco por cento do 
capital social e que lho requeiram em carta registada e expe
dida com aviso de recepção, em que se indiquem, com 
precisão, os assuntos a incluir na ordem do dia e se justifi- s 
que a necessidade de reunir a assembleia.

5. As Assembleias Gerais realizam-se na sede da socie
dade ou noutro local, escolhido pelo Presidente da Mesa 
dentro do território nacional, desde que as instalações desta 
não permitam a reunião em condições satisfatórias?

6. Os accionistas podem tomar deliberações unânimes 
por escrito e bem assim reunir-se em Assembleia Geral, 
sem observância de formalidades prévias, desde que todos 
estejam presentes e todos manifestem a vontade de que 
a assembleia se constitua e delibere sobre determinado 
assunto.

ARTIGO 16.°
(Deliberações da Assembleia Gerai)

As deliberações são tomadas por maioria dos direitos de 
Voto emitidos, seja qual for a percentagem do capital repre- 
Sen(ado na assembleia, excepto quando seja exigida por lei 
ou Pelos presentes estatutos.' '

*0 Órgãos de Administração e Fiscalização

ARTIGO 17.°
( onsclho dc Administração ou Administrador-Único) 

ç A administração da sociedade será exercida por um 
de Administração, constituído por um presidente, 

Ass ICePres*dente e um, três ou cinco vogais eleitos em 
^bleia Geral, ou por um Administrador-Único.

Olív* eSte 6xercici° é nomeado desde já o N>Gunu 
O0nha T*nY, solteiro, maior, portador do Bilhete de 
de 2 ‘ ade n-° 001-882870LA031., emitido em 22 de Outubro 

$/no R\Com domicílio na Rua Major Kanhangulo, casa 
Adr^j a,rr° Maculusso,' Município da Ingombota, como 

,strador-único da sociedade.

rio ou d?fi aSf° de mOrte’fenunc,a ou impedimento, temporá- 

Administ qUa'qUer dos membros do Conselho de 

Geral C°°ptação’. ató à reun'ão da próxima Assembleia
eral, as vagas que se verificarem nos lugares de adminis- . 

tradores.
4. Dentro dos limites da lei, o Conselho de Administração 

pode encarregar um dos seus membros, que terá a categoria 
de Admmtstrador-Delegado, ’de se ocupar de certas matérias 
de administração, atribuindo-lhe para o efeito os necessários 
poderes de representação e gestão.

ARTIGO I8.°
(Caução) f

1. Cada administrador, antes, do início do respectivo- 
exercício prestará caução no montante legaL

2. A caução poderá ser substituída por contrato de seguro 
e mesmo dispensada por deliberação da Assembleia Geral.

ARTIGO 19.° 
(Competência)

Compete ao Conselho de Administração, sem prejuízo . 
vdas demais atribuições que lhe conferem a lei e os estatutos:

d) Gerir, com os mais amplos poderes,' todos os negó
cios sociais e efectuar todas as operações relati
vas ao objecto social;

b) Representar a sociedade em juízo e fora dele, pro
por e contestar quaisquer acções, transigir e 
desistir das mesmas e comprometer-se em arbi
tragens;

c) Adquirir, alienar e onerar ou realizar outras opera
ções sobre bens imóveis nos termos da lei;

d) Adquirir, alienar e onerar bens móveis, designada-
mente viaturas automóveis;

e) Subscrever, adquirir, alienar ou onerar participa
ções no capital de outras sociedades de respon
sabilidade limitada, seja qual for o seu objecto 
social, bem como participar em sociedades regu

ladas em leis especiais, agrupamentos comple
mentares de empresas ou qualquer outra forma 

de participação;
f) Tomar de arrendamento os prédios necessários à

prossecução do objecto social;
g) Contrair empréstimos no mercado financeiro

nacional ou estrangeiro e aceitar a fiscalização 

as entidades mutuantes;
h) Nomear representantes, temporários ou permanen

tes, em sociedades participadas ou outras Insti

tuições ou Organismos Públicos ou Privados;
i) Decidir da abertura de sucursais, agências, filiais ou

de outras formas de representação;

, jí) Proceder à emissão de obrigações.
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ARTIGO 20.° CAPÍTULO v
(Reuniões do Conselho de Administração). Ano Social e Aplicação doS

1. O Conselho de Administração reunirá quando çon- - artigo 25,° Ulta(íos .

vocado pelo respectivo presidente ou por outros dois (Anosocia0

. • . . O ano social coincide com nadministradores. ' vurn 0 ano civil
ARTIGO 26.°

(Afectação de resultados) 

Os lucros de cada exercício terão 
. a) Integração ou reintegração ^‘eaplj 

legal na percentagem exigida n ° d« h?
b) Afectação a quaisquer fundos P f ei; 

resse da sociedade que a AssemJí^»^ 
bere, por stmples maioria, constití

c) Distribuição do eventual rem/ 0Uref%r
accionistas: manescente

ARTIGO 27.°
(Adiantamento sobre lucros) 

O Conselho de Administração, autorizado neín o 

Fiscal, .poderá fazer adiantamentos sobre lucro d 
de um exercício, nos termos previstos na lei °S Úe decurs°

ARTIGO 28.° . “

(Omissões)

No omisso regularão as deliberações sociais as di 
sições da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, que é a Lei T 
Sociedades Comerciais, e demais legislação aplicável. ’

(15-9170-L02)

UUlnilIIULl

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

presidente.
3. As deliberações são tomadas por maioria dos votos 

dos administradores presentes ou representados, sendo 
permitido o voto escrito, tendo o presidente, eleito pela

. Assembleia Geral, voto de qualidade, no caso de empate.
4. O Conselho de Administração está dispensado de reu-, 

nir mensalmente.
ARTIGO 21.° 
(Vinculação)

1. A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura de dois membros do Conselho de

Administração;
b) Pela assinatura do Administrador-Único;

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

d) Pela assinatura de um ou mais mandatários, agindo
dentro dos limites dos respectivos instrumentos 
de mandato;

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

2. Os actos de mero expediente poderão ser praticados 
por um só administrador ou por mandatário com poderes 
bastantes.

ARTIGO 22.°
(Órgão de Fiscalização ou Fiscal-Único)

1. A fiscalização da sociedade compete a um Conselho 
Fiscal, se não for composto por um Fiscal-Único com
posto de três membros efectivos e um suplente eleito em 
Assembleia Geral, que poderão ser ou não accionistas.

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

IV) Disposições Comuns

ARTIGO 23.°
(Duração)

O mandato dos membros dos órgãos sociais terá a 
duração de 4 (quatro) anos, conforme for deliberado pela 
Assembleia Geral que houver procedido à eleição.

ARTIGO 24.° 
(Remunerações)

1. As remunerações dos elementos que constituem o 
Conselho de Administração e o Conselho Fiscal, serão esta
belecidas anualmente pela Assembleia Geral.

2. A Assembleia Geral poderá, porém, delegar numa 
comissão de accionistas a fixação das remunerações.

RV-Business Investments, Limitada

Certifico que, por escritura de 3 de Junho de 2015 
lavrada com inicio a folhas 67, do livro de notas para escri- 
darEmnerSaSn:°4°2’ do CartórioNotarial doGuichéÚnico 
CnQta i reSa’ 3 Carg° Notário, Lúcio Alberto Pires da 
Gosta, Ucencmd0 em Direito, foi constituída entre:. 
la 'U\/ anueJ ^a2? casado com Irina Gaspar dos Santos 

neiro az, sob o regime de comunhão de adquiridos, natural
‘ana’ frovincia de Luanda, onde reside habitualmente, 

no Mumcípio^de Viana, Bairro Viana, Rua Comandante 
U a’ l°co n- 96, que outorga neste acto por si individual- 

mente e em nome e representação dos seus filhos menores, 
ame dos Santos Vaz, de f} anos de idade, Rui Leonaldc 

aneiro Vaz, de 4 anos de idáde e Lorena Nayara dos Santos 
az, e 9 meses de idade, ambos naturais de Luanda e con 

sigo conviventes.r , yma soc,e^a(^e comercial por quotas de responsabi 
i a e limitada, que se regerá nos termos constantes 0 

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

uanda, aos 3 de Junho de 2015. — O auxiliar, ileg‘ve‘-

- ESTATUTO DA SOCIEDADE pA
RV — BUSINESS INVESTMENTS, L‘M 

artigo l.° . . de «RV
A sociedade adopta a denominação socia 

Business Investments, Limitada».
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sUa sede social na Província da Lunda-Sul, 
*e Saurimo, Bairro Sassamba, Rua do’ 

casa s/n.°, podendo transferi-la livremente para 
local do território nacional, bem como abrir

e contratos gerente obr,8ar a sociedade em actos
como letras d/f” negócl0S S0ciais da sociedade, tais 

avor, fiança, abonações ou actos semelhantes.

fora do País.
^tr0 ARTIGO 2.‘

fei’1 a

Xr «lis agências ou outras formas de representação . *’A ' artigo 7."
-^“cúr .’ Assembleias Gerais serão convocadas por simples- 

de ,re^jS-ta aS> d’r*S’das aos sócios com pelo menos 8 dias 
, c3o é por tempo indeterminado, contando-se o dades XcíXrt'8'0 qU3nd° 3 3 prescreva formali’
duraçaoe P r ________ ao se o oaaes especais de comunicação deverá ser feita com tempo

suficiente para que possa comparecer.
Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per- 

entagem para fundos ou destinos • especiais criados em 
Assembleia Gerai, serão devidos pelos sócios na proporção 
das suas quotas, e em igual proporção serão suportadas as 
perdas se as houver.

ARTIGO 8.°
A sociedade qão 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 9.°

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

ARTIGO 10.°

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

ARTIGO II.0

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 
Lunda-sul, com expressa renúncia a qualquer outro.

ARTIGO 12.°

Ada\ua actividade, para todos os efeitos legais, a partir 

^lebração da. escritura pública.
j,datadaC 

ARTIGO 3/

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

^'smo, construção civil e obras públicas, comercializa- 
e.tUje niateriais de construção civil, exploração de bombas 
^combustíveis e seus derivados, estação de serviços, 

-enda de gás de c9zinha’ Pescas> agro-pecuária, serviços 
informática, transportes marítimos, camionagem, pas

telaria e panificação, geladaria, representações comerciais, 
exploração de recurso mineral, e florestais, serviços de 
creche, educação e ensino, serviços de telecomunicações, 
intermediação imobiliária, rent-a-car, importação e exporta
ção,serviços de beleza e cabeleireiro, comercialização de 
medicamentos, formação e recrutamento, podendo ainda 
dedicar-se a qualquer outro ramo de comércio ou indústria 
em que os sócios acordem e seja permitido por lei.

ARTIGO 4.°

0capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), 
integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen- 
lado por 4 (quatro) quotas, sendo a 1 .a (primeira) quota no 
valor nominal de Kz: 50.000,00 (cinquenta mil kwanzas), 
pertencente ao sócio Rui Manuel Vaz, e a 2.a (segunda) 
quota no valor nominal de Kz: 20.000,00 (vinte mil kwan- 
w), pertencente ao sócio Daniel dos Santos Vaz, e outras 
2 (duas) quotas iguais no valor nominal de Kz: 15.000,00 
(quinze mil kwanzas) cada uma, pertencente aos sócios, 
Lorena Nayara dos Santos Vaz e Rui Leonaldo Janeiro Vaz,

^pectivamente.

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

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

^fer uso.

ARTIGO 6.°
seu £erênc’a 9 administração da sociedade, em todos os 
Ille acÍ0s e cOfitratos, em juízo e fora dele, activa e passiva- 
já 1)0°’lnCUnibem a° sócio Rui Manuel Vaz, que fica desde 
assin^ea^° gerente’com despesa de caução, bastando a sua 

ura para obrigar validamente a sociedade.
soçjed gerente poderá delegar mesmo em pessoa estranha à 
ferindo^ t0<^°S °U ^arte ^os seus Poc^eres 8er^nc’a’con 

Para o efeito o respectivo mandato.

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 13.°

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

(15-9171-L02)

G&F — Empreendimentos, Limitada

Certifico que, por escritura de 3 de Junho de 2015, 

lavrada com início a folhas 81, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 408, do Cartório Notarial do Guiché Umco 
da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires da
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Costa, Licenciado em Direito, natural
Gonçalves Gabriel Camissombo, soltem , 
de Malanje, Província de Malanje, resi p dante 
no Distrito Urbano do Sambizanga, Ba.rro Comandante 

Valódia, casa sem número, que outorga neste .
datário de Félix Alfredo Vicente, casado com Bela F 
Vicente, sob o regime de comunhão de adqmndos natural 
da Ingombota, Província de Luanda, residente em Luanda 

no Distrito Urbano da Ingombota, Bairro Ingom ota, u 
Martin Luther King, Casa n.« 120/222, e Gelson Francisco 
Pedro, solteiro, maior, natural do Cazenga, Província e 
Luanda, residente em Luanda, no Município de Viana, 

Bairro Viana, Casa n.° 99.
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, 3 de Junho de 2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
G&F —EMPREENDIMENTOS, LIMITADA

ARTIGO l.°

A sociedade adopta a denominação social de «G&F — 
Empreendimentos, Limitada», com sede social na Província 
de Luanda, Município de Belas, Bairro do Benfica, na Via 
Express Sentido Benfica — Cacuaco, casa sem número, 
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 partir1 
da data da celebração da escritura.

ARTIGO 3.°

A sociedade tem como objecto social a prestação de ser
viços, serviços de moto-táxi, comércio geral a grosso e a 
retalho, serralharia, caixilharia de alumínios, avicultura, 
agro-pecuária, indústria, pesca, hotelaria e turismo, infor
mática, telecomunicações, publicidade, construção civil e 

. obras públicas, consultoria, exploração mineira e florestal, 
comercialização de telefones e seus acessórios, transporte 
marítimo, camionagem, agente despachante e transitários, 
cabotagem, rení-a-car, compra e venda de viaturas, novas 
ou usadas e seus acessórios, venda e reparação de veículos 
automóveis, concessionária-de material e peças separadas de 
transporte, fabricação de blocos e vigotas, medicamentos 
material cirúrgico, gastável e hospitalar, produtos químicos 
e farmacêuticos, serviços de saúde, perfumaria, plastificação 
de documentos, venda de material de escritório e escolar, 
decorações, serigrafia, impressões, salão de cabeleireiro5 
boutique, agência de viagens, promoção e mediação imo- 
bihana, perfumaria, relações públicas, pastelaria, padaria,

geladaria, panificação, representaç$es 
triais, venda de gás de cozinha, despOrtCOnierciais 

clube, discpteca, meios industriais, reap 6 
des culturais e desportivas, manutenção 
segurança de bens patrimoniais, colégio° 
educação e ensino, importação e expj SGr^Íç°s de

• básico, podendo ainda dedicar-se a qual^0’ Sane^ 

comércio ou indústria em que os-sócios °ulT°Tar?!o
mitido por lei. . Cordeni e

ARTIGO 4.°

O capital social é de Kz: 100.000,00 ( 
zas) integralmente realizado em 
representado por 2 (duas) quotas iguais n ’ dlV’dido e 
nal de Kz: 50.000,00 (cinquenta mil kwanzas)^non,i’ 
pertencentes aos sócios, Félix Alfredo ViCeS 
Francisco Pedro, respectivamente. e Ge>son

ARTIGO 5.°

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

ARTIGO 6.°

' LA gerência e representação da sociedade, em todos os 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passiva
mente, incumbe aos sócios Félix Alfredo Vicente e Gelson 
Francisco Pedro, que ficam desde já nomeados gerentes, 
com dispensa de caução, bastando uma assinatura para obri
gar validamente a sociedade.

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

3. Ficam vedados aos gerentes obrigar a sociedade em 
actos e contratos estranhos aos negócios sociais da socie
dade, tais como letras de favor, fiança, abonações ou actos 
semelhantes.

ARTIGO 7.°
As Assembleias Gerais serão convocadas por simples 

cartas registadas, dirigidas aos sócios com Pe*°^me^_ 
30 (trinta) dias de antecedência, isto quando a lei 
creva formalidades especiais de comunicação. Se Q11 Q 
dos sócios estiver ausente da sede social, a conl^naconl. 
deverá ser feita com tempo suficiente para que p° 

parecer.

ARTIGO 8.° 'daaper'
Os lucros líquidos apurados, depois de e e”1 

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

as perdas se as houver.
ARTIGO 9.° impedÍnient0

A sociedade não se dissolverá por morte ou cOin o 
de qualquer dos sócios, continuando a sua exi ^|eCjdo011 
sobrevivo e herdeiros ou representantes do só repres^e’ 

interdito, devendo estes nomear um que a to 

enquanto a quota se mantiver indivisa.
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r ARTIGO 10.° '

,vida a sociedade por acordo 'dos sócios e nos 
°iss sos legais- todos os sócios serão liquidatários e a 

partil,’a verificar'se‘á como acordarem. Na falta 
ese algum deles o.pretender será o activo social 

Je11^em gl°b0 com obrigação d0 Pagamento do passivo 
■ dicad° ao sócio que melhor preço oferecer, em igua|l 

íÍdecondiÇões- ;

ARTIGO 11.”

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

H ARTIGO I2.°

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

efltreeles é a, própria sociedade, fica estipulado o Foro da 
Comarca do Cuanza-Norte, com expressa renúncia a qual- 

queroutro.'
ARTIGO 13.°

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

ARTIGO I4.°

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

(15-9172-L02)

Organizações Margarida João & Filhos, Limitada

Certifico que, por escritura de 27 de Maio de 2015, 
lavrada com início a folhas 87, do livro de notas para escritu
ras diversas n.° 25, do Cartório Notarial do Guiché Único da 
Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires da Costa, 
Licenciado em Direito, foi constituída entre:

Primeiro: — Margarida João Mahenga, solteira, maior, 
natural de Malanje, Província de Malanje, residente em 
Luanda, Município de Luanda, Distrito Urbano da Maianga, 
Bairr° Gamek, Casa n.° 70, Zona 3;

^ígtindo: -— Gabriel Mário João Domingos, menor 
e 16 anos de idade, natural de Luanda e convivente com a 

Pieira sócia;
Terceiro: -— Manuel Mahenga Alexandre, menor de 13 anos 
]dade, natural de Luanda e convivente com a primeira 

Socia;

de ^íarto: Edson Mahenga Alexandre, menor de 11 anos 

natural de Luanda e convivente com a primeira 
socia;

de ~~~ ^ário Mahenga Alexandre, menor de 7 anos 
sócia.a^e> natUral de Luanda e convivente com a primeira

Çi 1
idade Mahenga Alexandre, menor de 6 anos de

’ nah,ral de Luanda e convivente com a primeira sócia,
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de idade°na( Mahenga Alexandre’menor de 3 anos 
sócÍ ’ Ura‘ e convivente'com a primeira

termn Soc'edade comercial por quotas que se regerá nos 
•ermos constantes dos artigos seguintes.

Está conforme.

> Notarial do Guiché Único da Empresa, em
Luanda, 28 de Maio de 2015. - O ajudante, Z/egL.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
ORGANIZAÇÕES MARGARIDA JOÃO 

& FILHOS, LIMITADA

ARTIGO l.°
A sociedade adopta a denomináção de «Organizações 

Margarida João & Filhos, Limitada», com sede social na 
Província de Luanda, Município de Belas, Bairro Fubu, Rua 7, 

casa sem número, 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, cohtando-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 o comércio geral a 
grosso e a retalho, indústria, pescas, agro-pecuária, hote
laria, turismo, informática, telecomunicações, construção 
civil e obra públicas, terraplanagem, consultoria, gestão de 
projecto de engenharia, arquitectura, modas e confecções, 
transporte marítimo, camionagem, transitário, cabotagem, 
rent-a-car, compra e venda de viaturas novas e usadas e 
os seus acessórios, oficina auto, frio, assistência técnica, 
venda e reparação de veículos a motor, automóveis, con
cessionárias de material e peças separados de transporte, 
comercialização de combustíveis e lubrificantes, de medi
camentos, material cirúrgico, gastável e hospitalar, produtos 
químicos e farmacêuticos, farmácia, centro médico, clínica 
geral, perfumaria, plastificação de documentos, material de 
construção civil, de escritório e escolar, decorações, salão 
de cabeleireiro, botequim,, ourivesaria, relojoria, agência 
de viagem, mobiliário, relações públicas, intermediáção de 
vendas de imóveis, pastelaria, panificação, geladaria, pres
tação de serviços, representações comerciais, exploração 
de bomba de combustíveis e estação de serviços, venda de 
gás de cozinha, desporto e recreação, exploração mineira e 
floresta, manutenção de espaços verdes, jardinagem, lim
peza e manutenção de imóveis, saneamento básico, creche, 
colégio, educação, ensino, cultura, gestão de condomínio, 
importação e exportação, serralharia, carpintaria e caixilha

ria de alumínio, podendo dedicar-se a qualquer outro ramo
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do comércio e indústria, em que os sócios acordem e seja 

permitido por lei. .
§Único: — Para prossecução do seu objecto socia, 

a sociedade poderá agrupar-se com outras sociedades ou 
empresas nacionais ou estrangeiras com objecto similar e de 

acordo com a lei.
ARTIGO 4.°

O capital social é dç Kz: 1.000.000,00 (um milhão de 
kwanzas), integralmente realizado em dinheiro, dividido 
e representado por 7 (sete) quotas, sendo uma no valor 
nominal Kz: 520.000,00 (quinhentos e vinte mil kwan

zas), pertencente à sócia Margarida João Mahenga, outras 
seis iguais, no valor nominal Kz: 80.000,00 (oitenta mil 
kwanzas), respectivamente tituladas pelos sócios Gabriel 
Mário João Domingos, Manuel Mahenga Alexandre, Edson 
Mahenga Alexandre, Dário Mahenga Alexandre, Tânia 

Mahenga Alexandre e Mariana Mahenga Alexandre.

ARTIGO 5.° ' .Não serão exigíveis prestações suplementar de capital, °U mter lt0’ devendo estes nomear um que a todos 
mas os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos que enmianto a anota so mantive 

ela carecer, mediante os juros e nas condições que estipula- . 
rem na Assembleia Geral.

ARTIGO 6?'

A cessão de quotas entre os sócios é livre, mas quando 
feita a pessoas estranhas à sociedade fica dependente do 
consentimento desta, à qual sempre reservado o direito de 
preferência deferido aos sócios se aquela não quiser fazer 
uso.

ARTIGO 7.°

1. A gerência e administração da sociedade, em todos os
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passi
vamente, será exercida pela sócia Margarida João Mahenga, 
que, dispensada de caução, fica desde já nomeada gerente, 
sendo necessário a sua assinatura para obrigar validamente 
a sociedade. • ,

2. A sócia-gerente poderá delegar em pessoa estranha à
sociedade, mediante procuração, partes dos seus poderes de 
gerência. '

3. Fica vedado à gerência obrigar a sociedade em actos 

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

tes, respondendo por perdas e danos aquele que infrigir estas 
cláusulas.

ARTIGO 8?

As Assembleias Gerais serão convocadas por simples 
cartas registadas, dirigidas aos sócios com pelo menos 15 
(quinze) 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.

Sóci^>
3Se^

ARTIGO 9.0

Os lucros líquidos apurados, depoi 
çentagem 10% para fundos ou destinos8 

Assembleia Geral, serão divididos pelos^^55 
ção das suas quotas, e em igual proporç^ 
as perdas se as houver. c

artigo io?
1. Dissolvida a sociedade por acordo 

demais casos legais, todos os sócios serão fi* 
liquidação e partilha verificar-se-á como acQ1^^08^

2. Na falta de acordo, e se algum deles o *
■ activo social licitado em globo com obrigação^o^^o

do passivo e adjudicado ao sócio que melhor 
em igualdade de condições. ÇOofere^

ARTIGO li?

A sociedade não se dissolverá por morte ou im 
de qualquer dos sócios, continuando a sua existência 
sobrevivos e herdeiros ou representantes do sócio

. —3 reprg.
sente, enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 12?

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

ARTIGO 13?

Podem ser admitidos novos sócios, empresas públicas, 
privadas, associações cívicas e qualquer cidadão nacional 
ou estrangeiro, com capacidade jurídica, desde que cum
pram com os encargos iniciais estabelecidos no regulamento 
interno da sociedade.

• . 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 Foro da 
Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qualquer 

outro. k

. ARTIGO 15.°omisso regularão as disposições das leis das activida- 

omerciais e demais legislação aplicável vigentes.
(15-9374115)

Só Magas, Limitada

fortifico aue «
,avradacom jn' ' escritura de 3 de Junbo de 201 ’ 
bJras diversas 3 ^°^as ?3> do bvro de notas para escri' 
da Apresa a 4°8’do Cartório Notarial do Guiché Únicc 

Costa, Licenciad^1^0 ^otário’ Lúcio Alberto Pires

Primeiro • ^’redo’ constituída entre:
teira> maior n E,Sa Djamira Oourgel Magalhães, s°‘ 
Municípi0 dp \/ tUra* de Luanda, residente em Luanda,n 

n.» 7; P de V'ana. Bairro Viana, Rua Saidy Ming*
l
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„,«» ««líel M< a|.niaior, natural de Luanda, residente eíni ’ S0,~ 
flípiode ^ana, Bairro Viana, Rua Saidj . ua,ldT no 

sociedade comercial por quotas que se gas 11 ’ 7; 
constantes dos artigos seguintes. êerá nos

conforme.
Cartório Notarial do Guiché Único da Fm t>- 3 de Junho de 2015.-0 ajudante, ilegí^ em

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
SÓ MAGAS, LIMITADA

ARTIGO I.°

A sociedade adopta a denominação social de «Só 
Magas, Limitada», com sede social na Província de Luanda 
Município de Viana, Bairro de Viana, Rua Sady Mingas’ 

Casan.” 7, podendo transferi-ia livremente para qualquer 
outro locai do território nacional, bem como abrir filiais 
sucursais, agências ou outras formas de representação den- 

tro e fora do País.
ARTIGO 2.°

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

ARTIGO 3.°

A sociedade tem como objecto social, prestação de ser
viços, consultoria jurídica, administrativa, contabilidade, 
auditoria, centro de formação profissional, comércio geral 
a grosso e a retalho, serralharia, caixilharia de alumínios, 
agricultura e 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 
Mas de combustíveis, estação de serviço, perfumaria, 
plastificação de documentos, venda de material de escritório 
e escolar, decorações, serigrafia, impressões, salão de cabe 
Icireiro, boutique, agência de viagens, gestão, promoção e 
Mediação imobiliária, relações públicas, geladaria, panifica 

representações comerciais e industriais, venda de gás de 
COz’nha, desporto e recreação, vídeo clube, discoteca, meios 
Estriais, realizações de actividades culturais e desportivas, 

^utenção de espaços verdes, segurança de bens patnmo- 
n'a’S’ Serviços de infantário, creche, pré-escolar, educarão 
e ensino geral, cultura, serviços de condução, saneamento 

fabricação e venda de gelo, electricidáde, exercício 
°Perações petrolíferas que inclui a pesquisa, desenvo 

lniento e produção, exercício de actividades de formaçao, 
^ção de seminários e conferências, consultona e 
Presentação de companhias e na prestação de serviços d

apoio às actividades petrolíferas, marketing, consultoria e 
prestação de serviços aeronáuticos e navais, treino e ensino 
aeronáutico, manutenção e reparação aeronáutica e naval, 
indústria, armazenagem, comercialização e distribuição de 
produtos petrolíferos refinados e lubrificantes a grosso e a 
retalho, a exploração e gestão de depósitos de combustíveis 
e lubrificantes, de produtos petrolíferos refinados para os 
mercados nacionais e internacional, comercialização e mon- ' 
tagem de equipamentos de cozinhas, transporte ferroviário 
e marítimo de produtos petrolíferos e lubrificantes, bem 
como de quaisquer outras cargas relacionadas ou não com a 
indústria petrolífera, projectos de engenharia de segurança, 
engenharia ambiental e consultoria, recolha e transporte de 
resíduos sólidos e urbanos, recolha e transporte de resíduos 
tóxicos e perigosos, recolha e transporte de resíduos indus
triais, recolha e transporte e resíduos hospitalares centrais 
de transferências de resíduos sólidos urbanos e industriais, 
engenharia 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 
de esgotos, serviço de suporte técnico de tecnologia de for
mação, fornecimento de mãos de obra especializada, serviço 
de recepção e protocolo, exploração mineira, prestação de 
serviços de montagens e manutenção dos equipamentos,. 
importação e exportação, podendo ainda dedicar-se a qual
quer outro ramo do comércio ou indústria em que as sócias 
acordem e seja permitido por lei.

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

integralmente realizado em dinheiro, dividido e representado 
por 2 (duas) quotas iguais no valor nominal de Kz: 50.000,00 
(cinquenta mil kwanzas) cada uma, pertencentes às sócias 
Idalina Manuela Gourgel Magalhães e Elsa Djamira Gourgel 

Magalhães, 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 
seusxactos e contratos, em juízo e fora dele, activa e pas
sivamente, incumbem’ às sócias Idalina Manuela Gourgel 
Magalhães e Elsa Djamira Gourgel Magalhães, que ficam 
desde já nomeadas gerentes, com dispensa de caução, 
bastando 2 (duas) assinaturas das gerentes para obrigar vali

damente a sociedade.
1. A gerente poderão delegar numa das sócias ou mesmo 

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

2. Ficam vedadas às gerentes obrigarem a sociedade em 
actos e contratos estranhos aos negócios sociais da socie
dade, tais como letras de favor, fiança, abonações ou actos 

semelhantes.
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ARTIGO 7.” - Primeiro: - António Paulo
A Assembleia Geral será convocada por simples cartas casado com Palmira Maria Henriq”"18 ^eir, 

registadas, dirigidas às sócias com pelo menos 30 (trinta) Coelho, sob regime de comunhão ® Carvalh % 
dias de antecedência, isto quando a lei não prescreva forma- ■ ■ i—.. r>„.. e adn,,;.. °l>eh.’

lidades especiais de comunicação. Se qualquer das sócias 
estiver ausente da sede social, a comunicação deverá ser 

feita com tempo suficiente para que possa comparecer.

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

centagem para fundos ou destinos especiais criados em 
Assembleia Geral, serão divididos pelas sócias na proporção 
das suas quotas, e em igual proporção serão suportadas as 

perdas se as houver.
ARTIGO 9.°

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento 
de qualquer das sócias, continuando a sua existência com a 

' sobreviva e herdeiros ou representantes da sócia falecida ou 
interdita, devendo estes nomear um que a todos represente, 
enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 10.°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios 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.
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ARTIGO II.0 >,

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

ARTIGO 12.°

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

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

devendo estar aprovado até 31 de Março do ano 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,

(15-9175-L02)

■X 
Circulandocar, Limitada

Certifico que, por escritura de 3 de Junho de 2015, 
lavrada com início a folhas 65, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 408, do Cartório Notarial do Guiché Único 
da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires da 
Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:

•“U ' I
, ingombota, Província de Luanda, onde reside?/»' 

menfe, no Distrito Urbano do Rangel, Bairro 
rnsan.ò5,Zonall;

Se^do: - P*ul° André He™C'ues de CarvâlM 
Coelho, solteiro, maior, natural de Coimbra.p^

Q de nacionalidade angolana, res.de habitua^ 
Luanda, no Distrito Urbano da Ingombota, BairroChi^ 
Rua Massano de Amonm, .

T eiro- — Salomão Ga.eta, solteiro, maior, naMjt TerC ' província do Kwanza-Sul, residente tabiM.
Cassong > urbano da Maianga,^
Ã3de, Gastão de Sousa Dias, Prédio n.» 10.U^ 

Apartamento 65,^ por quotas de queserç#

Está conforme. Único da Empresa,®
Cartório ajudante, ilegível.

Luanda, 3 de Junho de 2015.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
CIRCULANDOCAR, LIMITADA

ARTIGO I.°

A sociedade adopta a denominação social de «Cir- 
culandocar, Limitada», com sede social na Província 
de Luanda, Município de Luanda, Distrito Urbano da 
Ingombota, Bairro Ingombota, Rua do l.° Congressodo 
M. P. L. A, Prédio 4.° andar C, podendo transferi-la livre
mente para qualquer outro local do território nacional, bem 

1 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-seo 
início da sua actividade, para todos os efeitos legais, a Part,"r 

da data da celebração da escritura.

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

serviços, incluindo de táxi, transporte de passageiros^^ 
mercadoria, rent-a-car, consultoria, auditoria, con^? 
geral a grosso e a retalho, avicultura, agro-pecuária» 
fria, pesca, hotelaria e restauração, construção clVI^ 

públicas, consultoria, exploração mineira e floresta 
tagem, compra e venda de viaturas, novas ou usadas^ 
acessórios, venda e reparação de veículos automóvei^^ 
cessionária de material e peças separadas de j1"2 
fabricação de blocos e vigotas, comercialização e 
mentos, material cirúrgico, gastável e hospitaJar’ e 

Químicos e farmacêuticos, serviços de saúde,

res.de
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podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo 

e^Úo ou indústria em que os sócios acordem e seja - 

por lei.pem1,t,d P ARTIGO 4.°.

jtal social é de Kz, 100.000,00 (cem mil kwanzas), 
° Xnte realizado em dinheiro, dividido e representado 

ês) qll0tas>sendo 1 (uma)qUOta no valor nominal de 
^^0 000,°° (sessenta mil kwanzas)’ Pertencente ao sócio 
^:6°' pa’u|0 Martins Pereira Coelho, e outras duas quotas 

valor nominal de Kz: 20.000,00 (vinte mil kwan- 
i^alS da uma, pertencentes aos sócios Salomão Gaieta e 
^l^ndré Henriques de Carvalho Pereira Coelho, respec- 

(ivaniente' -
ARTIGO 5.°

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

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

,y’ça ou indústria em que os sócios acordem e seia i •. ARTIG0 l0°
***, ■ «-* W do,

liouidn a S°S ega,S’ tOd°S °S SÓCÍOS sçrà0 Kquidatáríos e a 
de T° 6 Partllha verificar-se-á como acordarem. Na falta 
«■ . ri 0> 6 a'gum déles o pretender será o activo social 

ci a o em glóbo com obrigação do pagamento do passivo 
ju içado ao sócio que melhor preço oferecer, em igual

dade de condições.

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

seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passi- 
vamente, incumbe aos sócios António Paulo Martins Pereira 
Coelho e Paulo André Henriques de Carvalho Pereira 
Coelho, que ficam desde já nomeados gerentes, com dis
pensa de caução, bastando 1 (uma) das assinatura de um dos 
gerentes para obrigar validamente a sociedade.

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

3. Ficam vedados aos gerentes obrigarem a sociedade em 
actos e contratos estranhos aos negócios sociais da socie
dade, tais como letras de favor, fiança, abonações ou actos 
semelhantes.

ARTIGO 7.°'
As Assembleias Gerais serão convocadas por simples 

cartas registadas, dirigidas aos sócios com 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 
^everá ser feita com tempo suficiente para que possa com
parecer.

ARTIGO 8.° . "
'ucros líquidos apurados, depois de deduzida a per- 

rtagem para fundos ou destinos especiais criados em 
SSernbleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor- 
0 ^as SUas quotas, e em igual proporção serão suportadas 

95Peasse as houver.

ARTIGO 9.°
de SOc’edade não se dissolverá por morte ou impedimento 
sobqua,quer dos sóci°s, continuando a sua existência com o 

6 bueiros ou representantes do sócio falecido ou 
enq^0’ devendo estes nomear um que a todos represente, 

0 a quota se mantiver indivisa.

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

quer entre os sócios, seus herdeiros ou representantes, quer 
entre eles e a própria sociedade, fica estipulado o Foro da 
Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qualquer 
outro..

ARTIGO 13.°

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

ARTIGO, 14.°

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

(15-9176-L02)

Anseio, Limitada

Certifico que, por escritura de 2 de Junho de 2015, 
lavrada com início a folhas 75, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 269-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: — António Francisco, casado com lida 
Manuela Salvador, sob o regime de separação de bens, 
natural de Cacuso, Província de Malanje, residente habitual
mente em Luanda, no Distrito Urbano da Ingombota, Bairro 
Ingombota, Rua Rainha Ginga, Prédio n.° 55, 8.° andar, 

Apartamento n.° 45;
Segundo: — Lopo Fortunato Pereira Bravo, casado 

com Teresa Bastos de Lucas Bravo, sob o regime de comu
nhão de adquiridos, natural de Calandula, Província de 
Malanje, residente habitualmente em Luanda, no Distrito 
Urbano da Maianga, Bairro Prenda, Rua Sande de Lemos, 
Lote' 5, l.° andar, Apartamento n.° 13;
\ Terceiro: — Sebastião Francisco Lourenço Lopes, 

casado com Engrácia Manuel Bento, sob o regime de sepa
ração de bens, natural da Maianga, Província de Luanda, 
onde reside habitualmente, no Distrito Urbano da Maianga, 
Bairro Prenda, Rua dos Sertanejos, Lote 3, 2.° andar, 

Apartamento 2;
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. „„P se regerá nos sentado por 3 (três) quotas, sendo |

Uma sociedade comercial por quotas q nominal de Kz: 34.000,00 (trinta e quatr n
termos constantes dos artigos seguintes. tencente ao sócio António Francisco e out^

Está conforme. , nnnnrpqa em iguais no valor nominal de Kz: 33 nOnU^2 (dUas?‘^
Cartório Notarial do Guiché Unico a kwanzas) cada uma, pertencentes aos só • (trinta e

Luanda, 3 de Junho de 2015. — O ajudante, 1 e pereira Bravo e Sebastião Francisco I C1°S Lop0
_____ pectivamente. °Urenç0 lOpçN)

>

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
ANSELO, LIMITADA

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

Limitada», -com sede social na Província- de Luanda, 
Município de Belas, na Urbanização Nova Vida, Rua 67, 

‘ Casa n.° 146, podendo transferi-la livremente para qualquer 
outro local do território nacional, bem como abrir filiais, 
sucursais, agências ou outras formas de representação den

tro e fora do País.
ARTIGO 2.°

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

da data da celebração da escritura.

ARTIGO 3.°

A sociedade tem como objecto social a prestação de 
serviços, consultoria, contabilidade e auditoria, gestão de. 
empreendimentos, formação profissional, comércio a grosso 
e a retalho, avicultura, agro-pecuária, indústria, pesca, hote
laria e turismo, informática, telecomunicações, publicidade, 
construção civil e obras públicas, comercialização de tele
fones e seus acessórios, transporte marítimo, camionagem, 
agente despachante e transitários, cabotagem, rent-a-car, 
compra e venda de viaturas, novas ou usadas e seus aces
sórios, aluguer de viaturas, com ou sem condutor, venda e 
reparação de veículos automóveis, concessionária de mate
rial e peças separadas de transporte, fabricação de blocos 
e vigotas, medicamentos, material cirúrgico, exploração de 
bombas de combustíveis, comercialização de combustíveis 
e lubrificantes, venda de material de escritório e escolar, 
decorações, serigrafia, impressões, salão de cabeleireiro, 
boutique, agência de viagens, promoção e mediação imo
biliária, perfumaria, relações públicas, pastelaria, padaria, 
geladaria, panificação, representações comerciais e indus
triais, venda de gás de cozinha, desporto e recreação, vídeo 
clube, discoteca, meios industriais, realizações de activida- 
des culturais e desportivas, manutenção de espaços verdes, 
segurança de bens patrimoniais, educação e cultura, escola 
de condução, ensino, importação e exportação, saneamento 
básico, fabricação e venda de gelo, serviços de electricidade, 
podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo do comér
cio ou indústria em que os sócios acordem e seja permitido 
por lei.

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

mtegralmente realizado em dinheiro, dividido e repre-

D'Ar10 r

ARTIGO 5°

x A cessão de quotas a estranhos fiCa d 
sentimento da sociedade, à qual é sempre d°con. 
de preferência, deferido aos sócios se a soc^00^ 
quiser fazer uso. le ade de]e

ARTIGÓ 6.°

LA gerência e administração da sociedade 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activ^ t0'd°Sos 
mente, incumbem aos sócios Sebastião Francisco 1^^' 
Lopes, António Francisco e Lopo Fortunato PeX 

que ficam desde já nomeados gerentes, com dispensa 
ção, bastando (três) assinaturas dos gerentes, paraob 
validamente a sociedade. gareni

2. Os gerentes poderão delegar num dos sócios ou mes 
em pessoa estranha à sociedade parte dos seus poderes? 

gerência, conferindo para o efeito o respectivo mandato
3. Ficam vedados aos gerentes obrigarem a sociedade em 

actos e contratos estranhos aos negócios sociais da socie-1 
dade, tais como letras de favor, fiança, abonações ou actos 
semelhantes.

ARTIGO 7.°

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

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

centagem para fundos ou destinos especiais criados | 
Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na prop^ 
ção das suas quotas, e em igual proporção serão sup 

as perdas se as houver.

-ARTIGO9.° .^pedimento
A sociedade não se dissolverá por morte ou r 0 

de qualquer dos sócios, continuando a sua exise 
sobrevivo e herdeiros ou representantes do socio ÍÊ) 

todos rep»
interdito, devendo estes nomear um que a 
enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO10’ . s sócios. e n0S

Dissolvida a sociedade por acordo 0 uídatári°sea 
demais casos legais, todos os sócios serão hfi relT1.Na^ 
liquidação e partilha verificar-se-á como acor ^tívo*50^ 
de acordo, e se algum deles o pretender sera 
licitado em globo com obrigação do paga111^^ ein 
e adjudicado ao sócio que melhor preço o er 

dade de condições.
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. . artigo 11.°

. dade reserva-se o direito de amortizar a quota de 
As°Cie>c‘i0) quando sobre ela recaia arresto, penhora ou 

íCjacautelar. > . •.
x .ARTIGO 12.° •

todas as questões emergentes do presente contrato, 
Dí,ra sócios, seus herdeiros ou. representantes, quer 

t própria sociedade, fica estipulado o Foro da 
Luanda, com expressa renúncia a qualquer

para [L

>;

Comarca de

ARTIGO 13.°

sociais serão os civis e os balanços serão 
de Dezembro de cada ano, devendo encerrar

Os anos 
dados em 31 ....
jl de Março imediato.

3 ARTIGO 14.°

omisso regularão as deliberações sociais, as dispo- 
. .es da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, que é a Lei das 

Sociedades Comerciais, e demais legislação aplicável.
(15-9177-L02)

SN’Pontos, Limitada

Certifico que, por escritura de 2 de Junho de 2015, 
lavrada com início a folhas 7, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 270-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: — Adelino do Carmo da Rocha Nelumba, sol- 
teiro, maior, natural da Ingombota, Província de Luanda, 
onde reside habitual mente, no Distrito Urbano da Maianga, 
Bairro Maianga, Rua Marien Ngouabi, Prédio n.° 2,4.° andar, 
Apartamento n.° 718;

Segundo: — Daniela Cristina Ribeiro Silvestre, solteira, 
maior, natural da Ingombota, Província de Luanda, onde 
reside habitualmente, no Distrito Urbano da Ingombota, 
Bairro Maculusso, Rua Comandante Kwenha, .Casa n.° 62;

Uma sociedade comercial por quotas de que sé regerá 
n°s termos constantes do documento em anexo.

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

Luanda> 3 dé Junho de 2015. — O ajudante, ilegível.

estatutos da sociedade
SN TONTOS, LIMITADA

■ ARTIGO I.°
L . Soc*edade adopta a denominação social de «SN’Pontos, 
Mu '• ^a>>’ COm sede social • na Província dê Luanda, 
A| niClpi° Luanda Distrito Urbano da Maianga, Bairro 
Cde’ Rua Comar|dante N’Zagi, Casa n.° 151, podendo 
rion en 'a livremente para qualquer outro local do territó- 
°utr^Ona1, bem Como abrir filiais> sucursais’ a§ênciaS 0U 

Or*nas de representação dentro e fora do País.

ARTIGO 2.°
início a raÇao e poi tempo indeterminado, contando-se o 
.ntcto d a todQs efe ,tos a

da data da celebração da escritura.

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

Ç } consultoria, formação profissional, comércio geral a 
§ o.ea retalho, serralharia, caixilharia de alumínios, avi- 

u lura, agro-pecuária, indústria, pesca, hotelaria e turismo, 
ormática, 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, 
material cirúrgico, exploração de bombas de combustíveis, 
comercialização de combustíveis e lubrificantes,, venda 
de material de escritório e escolar, decorações, serigra- 
fia, 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, eleçtricidade, 
podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo do comér
cio ou indústria em que os sócios acordem e seja permitido 

por lei.
4 ARTIGO 4.°

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), 
integralmente realizado em dinheiro, dividido e representado 
por 2 (duas) quotas iguais no valor nominal de Kz: 50.000,00 
(cinquenta mil kwanzas) cada uma, pertencentes aos sócios 
Daniela Cristina Ribeiro Silvestre e Adelino do Carmo da 

Rocha Nelumba, respectivamente.
, ' ARTIGO 5.°

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

quiser fazer uso.
ARTIGO 6.°

I A gerência e administração da sociedade, em todos os 

seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e pas
sivamente, incumbe ao sócio Adelino do Carmo da Rocha 
Nelumba, que fica desde já nomeado gerente, com dispensa 
de caução, bastando a assinatura do gerente, para obngar 

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

gerência, conferindo para o efeito o respectivo mandato.

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

como letras de favor, fiança, abonações ou actos seme

lhantes.
ARTIGO 7.° . .

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

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

dos sócios estiver ausente da sede social, a comunicação 

deverá ser feita com tempo suficiente para que possa com- 

parecer.
ARTIGO 8.°

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

DlÁFtlo

Mapeta, Limitada

Certifico que, por escritura de 3 de j J 
. vrada com inicio a folhas 69, do hvro de nolasp?A X diversas n.° 408, do Cartório Notaria! 
Xico da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio AlbeS 
Snciado em Direito, for const.tmda entre Mate S

ares solteiro, maior, natural de Luanda, * 
Uanda, no Município de Viana, Bairro Km 14,^ 

ou orga neste acto por st indtv.dualmente 'V Trepresentação de seus filhos menor Aida Li^J
P Tr,vares de 14 anos de idade, Teodoro dos Santa’ 

Sant°S de 11 anos de idade, Mateus dos Santos^ 
TTanos de idade e Pedro Dinari dos Santos Van-D< 
de de 2 anos de idade, todos naturais de Luanda
Tavares, sociedade comercial por qWJt
sig0 con^' ’.. itada> que se regerá nos termos Wnsw 
responsabntaaac Cos artigos segmntes.

Está conforme Guiché únic0 da EmpresM(n 
Cartório N „9q|5—O ajudante, ilegível.

Luanda, 3 de Junho de 2015.

ARTIGO 9.°

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

ARTIGO 10.°

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

ARTIGO 11.°

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

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

quer entre os sócios, seus herdeiros ou representantes, quer 
entre eles e a própria sociedade, fica estipulado o. Foro da 
Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qualquer outro.

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

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

ARTIGO 14.°
No omisso regularão as deliberações sobiáis, as dispo

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

(15-9178-L02)

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
MAPETA, LIMITADA

ARTIGO l.° .

v A sociedade adopta a denominação social de «Mapeta, 
Limitada», com sede social, na Província de Luanda, 
Município de Viana, Bairro Km 14, Rua dos Coronéis,Casa 

jl° 14, 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-seo 

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

da data da celebração da escritura.

A sociedade tem ART'G°3°Serviços, comérci 00010 °^ect0 sociaI a prestação de 
caixilharia de al 3 grosso e a retalho, serralharia, 
iria, pesca, hoteIUrnin’°S’ av^cu^ura’ agro-pecuária, indús- 
te*ecomunicãc~e ° tur^smo’ serviços de informática e 
Públicas, con PU^licidade» construção civil e obras 
Ção de telef exploraÇao florestal, comercial^ 
carnionagem ° SeUS acessórios, transporte marítima 
^nt^a-car ’ Ugent^ desPachante e transitários, cabotagM 
seus acessór 0111^^ ° Ven<^a viaturas, novas ou usadase 
Concessioná l0S’’ Venda e reparação de veículos autòm<WlS’ 
^ricação d materíal e peças separadas de transpofíe>

mentos ■ °C0S ê vig°tas, comercialização de lC 
Químicos e pnal Cifúrgico’ gastável e hospitalar, pr° u 
P,astificacã !rmacêu^oS, serviços de saúde, Per^.-0 
e escolar d° 6 d°Cumentos, venda de material de escn0

’ decoraÇões, serigrafia, impressões, salão
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hoUtique, agência de V'agenS’ Perfumaria, relações 

astelariá, padaria, geladaria, panificação, repre- 
píblícaS’ comerciais e industriais, venda de gás de cozinha, 
i‘*ÇÕeSe recreação, vídeo clube, discoteca, meios indus- 
^alizações de actividades culturais e desportivas, 
iri^’ ~0 je espaços verdes, segurança de bens patrimò- 
"'^"Lços de creche, educação e ensino, importação e 

se_0 de viaturas novas e usadas, exploração de bom- ■ 
^Combustíveis, podendo ainda dedicar-se a qualquer 

ie C do comércio ou indústria em que os sócios acor- 

Jeseja permitido por lei: '

o capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), • 
cimente realizado em dinheiro, dividido e represen- 

‘oor 5 (cinc°) quotas, sendo 1 (uma) quota no valor 
linal de Kz: 60.000,00 (sessenta mil kwanzas), perten- 

"<ao sócio Mateus Pedro Tavares, e outras 4 (quatro) 
fotás iguais no valor nominal de Kz: 10.000,00 (dez mil 
Janzas) cada uma, pertencente aos sócios Aida Lizandra 

jos Santos Tavares, Pedro Dinari dos Santos Van-Dúnem 
Tavares, Mateus dos Santos Tavares e Teodoro dos Santos 
Tavares, 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 passi
vamente, incumbe ao sócio Mateus Pedro Tavares, que fica 
desde já nomeado gerente, com dispensa de caução, bas
tando 1 (uma) assinatura do gerente para obrigar validamente 
a sociedade.

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

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

ARTIGO 7.°
Assembleias Gerais serão convocadas por simples 

^nas registadas, dirigidas aos sócios com pelo menos 
winta) dias de antecedência, isto quando a lei não pres- 

^eva formalidades especiais de comunicação. Se qualquer 
dev SÓCÍ°S esdver ausente. da sede social, a comunicação 

tá ser feita com tempo suficiente para que possa com- 
parecer.

0 ARTIGO 8.°
Cet^S Ucr°s líquidos apurados, depois de deduzida a per- 
AsseT ^ 11111008 ou destinos esPeciais criad0S em 
ç50 le*a ^ral, serão divididos pelos sócios na propor- 
asnPTSUas quotas> e em igual proporção serão suportadas 

das se as houver. '

■ ARTIGO 9.° 
de quZÍT na° Se dissolverà P°r m°rte ou impedimento 

sobrevivo h °^.S,CIOS’ continuando a sua existência com o 
interdito d erde'r0S ou rePresentantes do sócio falecido ou 
ennna ’ evendo estes n0IT|ear um quê a todos represente, 
enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 10.°
Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos 
ais casos legais, todos os sócios serão liquidatários e 

iquidação e partilha verificar-se-á como acordarem. Na 
alta de acordo, e se algum deles o pretender será o activo 

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

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

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

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

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

- Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qualquer outro.

ARTIGO 13.°

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

ARTIGO 14°

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

(15-9179-L02)

Lension Plastic (SU), Limitada

Israel Carlos de Sousa Nambi, Conservador de 3? 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.° 39, do. livro-diário de 4 de Junho do 
corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.

Certifico que Lim Seong Nam, casado com Tan Pick 
Lee, sob o regime de separação de bens, de nacionalh 
dade de singapora citizen, natural de Singapora, residente 
em Singapora e acidentalmente em Luanda, Município de 
Belas, Bairro Comandante Dangereux, na Estrada Principal 
de Talatona, na Rotunda da Fubu, depois da Ecoserve, casa 
sem número, constituiu uma sociedade unipessoal por quo- 
tas denominada «Lension Plastic (SU), Limitada», registada 
sob o n.° 2.928/15, que se vai reger pelo disposto no doeu- 

mento em’anexo. .
Está conforme. ~
Conservatória do Registo Comercial de. Luanda, 2. Secção 

do Guiché Único da Empresa,.em Luanda, 4 de Junho 

de 2015. — O ajudante, ilegível.'
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ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
LENSION PLASTIC (SU), LIMITADA

ARTIGO 1." 
(Denominação)

A sociedade adopta a denominação de «Lension

(SU), Limitada».
ARTIGO 2.° •

(Sede)
1. A sociedade tem a sua sede em Luanda, Município de 

Belas, Bairro Comandante Dangereux, na Estrada Pnncipa 
de Talatona, na Rotunda da Fubu, depois da Ecoserve, casa 

sem número.
2. A gerência poderá, a todo o tempo, deslocar a sede 

da sociedade para outro local dentro do território angolano, 
bem como abrir filiais, sucursais, agências, delegações ou 
outras formas de representação, em território nacional ou no. 

estrangeiro.
ARTIGO 3.°
(Duração)

A sociedade durará por tempo indeterminado, contando- 
-se o início da sua actividade, para todos os efeitos, legais, a 

partir do respectivo registo.

ARTIGO 4.° • v
(Objecto social)

1. A sociedade tem como objecto social a concepção, 
desenvolvimento e comercialização de todo o tipo de plásti
cos, destinados para os sectores das águas, construção civil, 
indústria, agricultura, bem como produtos afins, importação 
e exportação.

2. A sociedade poderá dedicar-se a outras actividades, 
conexas com as descritas no n.° 1 que lhe sejam legalmente 
permitidas, mediante decisão do sócio-único.

ARTIGO 5?
(Capital social)

O capital social é de Kz: 116.000.000,00 (cento e dezas
seis milhões de kwanzas), o equivalente a USD 1.000.000,00

. (um milhão de dólares americanos), integralmente subscrito
e realizado em dinheiro, representado por 1 (uma) quota ' 
no valor nominal de Kz: 116.000.000,00 (cento e dezasseis 
milhões de kwanzas), pertencente ao sócio-único Lim Seong 
Nam.

ARTIGO 6.° .
(Cessão e ou divisão de quota)

A cessão e ou divisão da quota implica a saída do sócio 
cedente ou a transformação da mesma em sociedade pluri- 
pessoal.

ARTIGO 7.°
(Gerência)

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

seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passiva
mente, incumbe ao gerente Lim Seong Nam, bastando a sua 
assinatura para obrigar a sociedade.

’,?X.
2. A gerência poderá nomear mand

res da sociedade, especificando a Pv, 
respectivas atribuições. d0

3. Fica expressamente proibido ao
radores obrigar a sociedade em actos e aos 
aos negócios sociais. c°ntratos N»

artigo 8.°
(Decisões)

As decisões do sócio-único de natóre. . 
ureza igu^i > 

ções da Assembleia Geral deverão ser registad 
ele assinada e mantidas em livro e actas.

ARTIGO 9.° I
(Prestação de contas) I

1. A sócia, dentro dos poderes próprios das A 
Gerais que lhe estão conferidos por lei anr»^- .SSe'ni'lci®

p eciaraparaanr 
vação, no pnmejro trimestre de cada ano, o relatóri 
da gerência e os documentos de prestação de 
sociedade. ntas<Í3

2. O exercício social coincide com o ano civil

ARTIGO 10.°
(Balanço)

* Deduzidas as parcelas que, por lei, se devam destinará 
formação da reserva legal, os resultados líquidos evidencia
dos pelo balanço anual terão a apl icação que a sócia deliberar 
dentro dos poderes próprios das Assembleias Gerais quelhe 
estão conferidos nos termos da lei, podendo ser distribuídos, 
total ou parcialmente ao sócio ou afectados a reservas. I

ARTIGO 11.°
(Dissolução) j

1. A sociedade não se dissolverá por morte ou impedi- | 
mento do sócio-único, continuando a sua existência com os 
herdeiros ou representantes do sócio falecido ou interdito, 
devendo estes nomear um que a todos represente, enquanto 

a quota se mantiver indivisa.
2. A sociedade dissolve-se nos casos previsto na lei e po 

deliberação do sócio-único.
ARTIGO Í2.°

(Liquidação)
Lei das 

A liquidação da sociedade far-se-á nos termos

Sociedades Comerciais.

ARTIGO 13.°
(Exercício) $

Os anos sociais serão os civis e os a 
dados em 31 de Dezembro de cada ano, deve 

a 31 de Março imediato.

ARTIGO 14.°
(Omisso) & diS'

No omisso regularão as deliberações s a$
posições da Lei n.° 19/12, de 11 de Jun ^jn.1’^4’ 

disposições da Lei das Sociedades Comerc'a 

de 13 de Fevereiro. (15-9^
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Radar Segurança, Limitada

0 que, Por escritura de 2 de Junho de 2015 
infcio a folha* 98’ d° IÍVr° de notas para escri’ 

^•^rsas n ° 269-A, do Cartório Notarial do Guiché 
H'aS ^gmpresa, á cargo do Notário, Lúcio Alberto P.ires 
^'C<,da Licenciado em Direito, foi constituída entre: 
ijC°Stíl’..n.— Altino Rocha Katombela, solteiro, maior 

de Catchiungo, Província do Huambo, onde reside 
"^ahnente, no Município do Huambo, Bairro Cidade' 
^Avenida da Independência, Prédio n.° 372, 1.» andar 

ACyegWWÍfo:--Joâo Valério Elavoko Katumbela, solteiro,

• natural da Ingombota, Província de Luanda, onde ipjioG
^jde habitualmente, no Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi, 
gai(ToGolf II, Casa n.° 45;

Terceiro: — Sócrates Paulo Catombela, menor, natural 
do Lubango, Província da Huíla, residente habitualmente 
noHuambo, no Município do Huambo, Bairro Cidade Alta, 
Avenida da Independência, Prédio n.° 372, 1.° andar AC.

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

Está conforme. 
Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa,

Luanda, 3 de Junho de 2015. — O ajudante, ilegível.-

em

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
RADAR SEGURANÇA, LIMITADA

ARTIGO l.°

A sociedade adopta a denominação social de «Radar 
Segurança, Limitada», com sede na Rua Via Expressa, 
Bairro Kikuxi, Município de Viana, casa sem número, 
Luanda, Angola, podendo abrir filiais, sucursais ou outras 
formas de representação onde aos sócios convier.

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

0 seu início para todos os efeitos legais a partir da data da 
instituição. ’ ’ . • .
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' artigo 4.°
ku» ?'ta' S0C'a' & de Kz: 200.000,00 (duzentos mil 

anzas), integralmente realizado em dinheiro, divi- 
° ' e rePresentado por (3) sendo uma no valor nominal

z. 100.000,00 (cem mil kwanzas), pertencentes aos 
socios Altino Rocha Katombela e 2 (duas) quotas iguais 

valor nominal de Kz: 50.000,00 (cinquenta mil kwan- 
. zas) cada uma, pertencente aos sócios João Valério Elavoko 
Katumbela e Sócrates Paulo Catombela, respectivamente.

ARTIGO 5.°,
A gerência e administração da sociedade, em todos os 

actos e contratos em juízo e fora dele, activa e passivamente 
incumbem ao sócio Altino Rocha Katombela, que dispen
sado de caução fica desde já nomeados gerentes, bastando a 
assinatura do gerente para obrigar validamente a sociedade.

1. O gerente poderá delegar a outro sócio ou em pes
soa estranha a sociedade, todos ou parte dos seus poderes de 
gerência, conferindo mandato?

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

ARTIGO6.0

A cessão de quotas entre os sócios é livre, mas quando 
feita a terceiros, fica dependente do consentimento da 
sociedade, à qual é sempre reservado o direito de preferên
cia, deferido aos sócios se aquela dele não quiser usar.

ARTIGO 7.° •

. As Assembleias Gerais serão convocadas, quando a lei 
não prescreva outras formalidades, por cartas registadas, 
dirigidas aos sócios, com pelo menos .15 dias de antece
dência.

ARTIGO 8.°

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per
centagem legal para o fundo de reserva legal e quaisquer, 
outras percentagens para fundos ou destinos especiais cria- 

' dos em Assembleia Geral, serão repartidos«pelos sócios na 
proporção das suas quotas, bem como suportadas as perdas 

se as houver. y
ARTIGO 9.°

À sociedade não se dissolverá por morte ou interdição 
de qualquer dos sócios, continuando com os sobrevivos ou 
capazes e com os herdeiros ou representantes do sócio fale
cido ou interdito, que nomearão um que a todos represente 
enquanto a quota permanecer indivisa.

artigo io.°
Os anos sociais serào os civis e em cada ano. social far- 

-se-á um balanço que deverá estar concluído e aprovado ate 

fins de Março do ano a que disser respeito,
ARTIGO 11.”

. ARTIGO 3.° •
0 seu objecto social consiste na prestação de serviços

Segurança, protecção patrimonial e pessoal, comércio a 
gr°SSo e a retalho, importação e representações comerciais, 
^nstrução civil e jardinagem, obras públicas, produção e 

nobiliário, indústria, informática, compra e venda 
rj0sPrf0^Utos e equipamentos informáticos e seus acessó- 
dj S’ fornecimento de electrotécnicos, artefactos e utensílios

FS0S’ PrestaÇão de serviços especializados, consultoria, disnosicões da Lei.n.0 1/04,&x» : sz—.
Porle" ansPor*e de mercadorias entre outros permitidos (15-9197-L02)
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DELOITTE — Serviços de Gestão, Liniitad

Certifico que, por escritura de 1 de Junho de 2015, 

lavrada com início a folhas 33, do livro de notas para 
turas diversas n.° 408, do Cartório Notaria pjres 
Único da Empresa, a cargo da Notário, Lúcio A 
da Costa, Licenciado em Direito, foi reahzada alteração 
ao pacto social da sociedade «DELOITTE - Serv.ços de 

Gestão, Limitada».
António Joige Pereira Ferreira, casado, natural de 

Barcelos, Portugal, de nacionalidade portuguesa, resi
dente habitualmente em Luanda, no Distrito Urbano da 
Ingombota, Bairro Ingombota, Avenida de Portugal, Torre 
Zimbo, 16.° andar, que outorga neste como mandatário dos 
sócios da sociedade, nomeadamente Luís Augusto Gonçalves 
Magalhães, solteiro, maior, natural do Lobito, Província de 
Benguela, residente habitualmente em Luanda, no Distrito 
Urbano e Bairro da Ingombota, Rua Costa Serrão, casa sem 
número e Jorge Carlos Batalha Duarte Catulo^ casado com 
Catarina Saraiva Russo, sob o regime de comunhão de adqui
ridos, natural do Lubango, Província da Huíla, residente 
habitualmente em Luanda, no Município de Belas, Bairro 
Luanda-Sul; Condomínio Talatona B-2, Ana Cristina Martins 
Santiago Marques, casada com António José Ricardo de 
Barros, sob o regime de comunhão de adquiridos, natural de 

, Luanda, onde reside habitualmente, no Distrito Urbano da 
Ingombota, Bairro Maculusso, Rua Manuel Augusto Santos, 
Casa n.° 27, também outorga como mandatário da sociedade 
«DELOITTE & TÓUCHE — Auditores, Limitada», com 
sede social em Luanda, no Distrito Urbano da Ingombota, 
Rua Marechal Broz Tito, Edifício Escom, n.05 33/41, Piso 7; 
conforme Assembleia de Sócios, datada de 15 de Abril de 
2015, tal como consta na deliberação unânime por escrito, 
o outorgante no uso dos poderes a si conferidos, manifesta 
a vontade dos sócios realizarem um aumento do capital 
social de Kz: 111.000,00 (cento e onze mil kwanzas), para 
Kz: 1.111.000.000,00 (um milhão cento e onze mil kwan
zas), sendo o valor do aumento de Kz: 1.000.000,00 (um 
milhão de kwanzas), que já deu entrada na caixa social, inte
gralmente realizado em dinheiro, subscrito na íntegra' pela 
quarta representada do outorgante;

Que, o primeiro, segundo, a terceira representada do 
outorgante e a sociedade, prescindem do seu direito de pre
ferência e admitem a quarta representado do outorgante 
como nova sócia;

Que, em fimção dos actos praticados, altera-se a redac- 
ção dos artigos 5.°, 6.” e 9.» do pacto social que passam a ter 
a seguinte redacção:

ARTIGO 5.°
o capital social é de Kz: 1.111.000.000,00 (um milhão 

cento e onze mil kwanzas), integralmente subscrito e reali
zado em dinheiro.

ARTIGO 6°
O capital social corresponde a soma de 4 

(quatro) quotas, sendo a primeira no valor nomi
nal de Kz: 1.000.000,00 (um milhão de kwanzas),

.—

"1 de Kz: 81.000,00 (oitenta e Um
' pertencente ao sócio Luís Augusl 

Magalhães e outras duas iguais no valor
15 000,00 (quinze mil kwanzas) cada Kz" ntes aos sócios Jorge Carlos Batalh» 

Sdo e Ana’ Cr,SÚna MartÍnS Santia&° 

Tespectivam®nte...... ■.....................

ARTIGO 9.° .....
2. A sociedade pode exigir aos sócios nT 

ções suplementares ou prestações acess^ 
capital até ao montante global máximo doco»? 
lor em kwanzas de USD. 1.000.000,00 (um 
de dólares norte americanos), a serem efWuaúas 
gratuitamente, cabendo à Assembleia Geral afeta. 
minação da sua exigência, os sócios obrigafc, 
quantia exigida a cada sócio obrigado, os praaKii 
realização e correspondente reembolso.

pctá conforme. *- ,
Cartório Notarial do Guiché Unico da Empresa,« 

. Ha 3 de Junho de 2015.-o ajudante, ítegível. . Luanda, 3 de Ju (15-91%-Uft)

Porta Comm (SU), Limitada

Bárbara Celeste Ferreira Gamboa, Conservadora de 3 
da Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 2? Secção d. 
Oujcne Unico da Empresa.

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre
sentada sob o n. 4, do livro-diário de 4 de Junho do corrente 
ano, a qual'fica arquivada nesta Conservatória.

Certifico que Francisco Filipe Armando, casado com Teresa 
Soqueco Cabaça Armando, sob o regime de comunhão de 
adquiridos, natural da Maianga, Província de Luanda, residente 
habitualniente em Luanda, Município de Luanda, Distrito 
Urbano da Maianga, Bairro Sagrada Esperança, Rua 13, Casa 
n- 19, Zona 6, constituiu uma sociedade unipessoal por quo
tas denominada «Porta Comm (SU), Limitada», Município 
de Luanda, Distrito Urbano da Maianga, Bairro Sagrada 
Esperança, Rua 13, Casa n.° 19, registada sob o n.° 2.915/15. 

que se vai reger pelo disposto no documento em anexo.

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

do Guiché Único da Empresa, em Luanda, 4 de Junho de -

O ajudante, ilegível.

Pr>S^TUT0S DA SOCIEDADE 
RTA COMM (S U), LIMITA DA

ARTIGO].0
A ^Oenominação e scdc)

(SU)> Limitada» acd°Pta a denominafSo de
’ com sede social na Província dc
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. , -0 de Luanda, Distrito Urbano da Maianga, Bairro ' 

M"1"Esperança, Rua 13, Casa n.° 19, podendo transferi-la 
,,te para clualqlier ou,ro local do território nacional 

li',,en1 0 abrir filiais, sucursais, agências ou outras formas 
be"1 c0 entacão dentro e fora do País. 
jprCp^ ’ < ■

ARTIGO 2.°
(Duração)

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

ARTIGO 3.° 
(Objecto)

A sociedade tem como objecto social a prestação de 
serviços,z serviços de informática e telecomunicações, comer
cialização de materiais informáticos e de telecomunicações, 
comércio geral a grosso e a retalho, agro-pecuária, indús
tria pesca, hotelaria e turismo, construção civil e obras 
públicas, consultoria, exploração mineira e florestal, comer
cialização de telefones e seus acessórios, transporte marítimo, 
camionagem, agente despachante e transitários, cabotagem, 
renl-a-cary 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, comercialização de medica
mentos, material cirúrgico, gastável e hospitalar, produtos 
químicos e farmacêuticos, seiyiços de saúde, perfumaria, 
plastificação dè documentos, venda de material de escritó
rio e escolar, serviços de beleza e de cabeleireiro, boutique, 
relações públicas, pastelaria, padaria, geladaria, panificação, 
representações comerciais e industriais, venda de gás de cozi
nha, desporto e recreação, meios industriais, realizações de 
actividades culturais e desportivas, manutenção de espaços 
verdes, segurança de bens patrimoniais, importação e expor
tação, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro rarrto dp 
comércio ou indústria em que os sócios acordem e seja per
mitido por lei.

, ARTIGO 4.°
(Capital)

0 capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), 
Wcgralmente realizado em dinheiro, representado por uma 
0) quota no valor nominal de Kz: 100.000,00 (cem mil kwan- 
Zas)’ Pertencente ao sócio-único Francisco Filipe Armando.

ARTIGO 5.°
(Cessão dc quotas)

A eessão da quota implica a saída do sócio cedente ou a 
^sformação da mesma em sociedade pluripessoal.

ARTIGO 6.°
(Gerência)

Se gerência e administração da sociedade, em todos os 
actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passiva- 

par^e> Zumbem ao sócio-único, bastando a sua assinatura 
a °brigar validamente a sociedade.

e enntr Ve a 0 ao gerente obrigar a sociedade em actos 
comn cstranb°s aos negócios sociais da sociedade, tais

2 o S • 6 ^avor’ bança, abonações ou actos semelhantes.
■ socio-único poderá nomear pessoa estranha à socie- 

ade para assumir as funções de gerência.

ARTIGO 7.° 
(Decisões) .

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

ARTIGO 8.° 
(Dissolução)

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

ARTIGO 9.°
(Liquidação)

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

ARTIGO 10.°
(Balanços) #

Os anos sociais serào 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.

(15-9199-L02)

CAMAGORI — Sociedade de Lavandarias 
e Comércio (SU), Limitada

Bárbara Celeste Ferreira Gamboa, Conservadora de 3? 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.°4, do livro-diário de 4 de Junho do corrente 
ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.

Certifico que Carlos Manuel Gomes Ribeiro, solteiro, 
maior, natural da Ingombota, Província de Luanda, residente 
habitualmente em Luanda, Distrito Urbano da Ingombota, 
Bairro Maculusso, Rua Comandante Kuenha, Casa n.° 143/145, 
constituiu uma sociedade unipessoal por quotas denominada 
«CAMAGORI — Sociedade de Lavandarias e Comércio 
(SU), Limitada», Município de Luanda, Distrito Urbano da 
Ingombota, Bairro Maculusso, Rua Comandante Kuenha, Casa 
n.° 143/145, registada sob o n.° 2.916/15, que se vai reger pelo 

disposto no documento erri anexo.
Está conforme.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 2.” Secção 

do Guiché Único da Empresa, em Luanda, 4 de Junho de 2015. 

— O ajudante, ilegível.
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ARTIGO 5 o 
(Cessão de quo(as)

A cessão da quota implica a saída d 
transformação da mesma em sociedad ° SÓC'° Cede 

artigo 6.» PlUripessoa|

[ (Gerência)

, A gerência e administração da socied
■ seus actos e contratos, em juízo e fora dele^’ %
. mente, incumbem ao sócio-único, basta^ò7^%

' para obrigar validamente a sociedade. SUa

1. Fica vedado ao gerente obrigar a so ’
1 e contratos estranhos aos negócios sociais da^ acl°s 

como letras de favor, fiança, abonações 0S°C,eda(Ms 
lhantes. U acíos se^

2. O sócio-único poderá nomear pessoa estranh
’ dade para assumir as funções de gerência aàsocie-

ARTIGO 7.° 
(Decisões)

As decisões do sócio-único de natureza igual às delib 
ções da Assembleia Geral deverão ser registadas em ' 
ele assinadas e mantidas em livro de actas. P°r

ARTIGO 8.° - ’
(Dissolução) . •

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento 
do sócio-único, continuando a sua existência com os herdei- 

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

estatutos DA sociedadEndarias 
CAMAGORI — SOCIEDADE D 

E COMÉRCIO (SU), LIMITADA

ARTIGO I.’ 
(Denominação c sede)

A sociedade adopta a denominação de ^^^da»,

— Sociedade de Lavandarias e Comércio (S ), >
com sede social na Província de Luanda, Mumc.p o de 

Luanda, Distrito Urbano da Ingombota, Bairro >
Rua Comandante Kuenha, Casa n.° 143/145, po en 
transferi-la livremente para qualquer outro local do tem 
rio nacional, bem como abrir filiais, sucursais, agências ou 
outras formas de representação dentro e fora do País.

ARTIGO 2.° 
(Duração),

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

do respectivo registo.
’ ARTIGO 3.° 

(Objecto)

A sociedade tem como objecto social a prestação de ser
viços, comercialização de roupas e limpeza das mesmas, 
exportação de máquinas e utensílios, consultoria, formação 
profissional, comércio geral a grosso e a retalho, serralha
ria, caixilharia de alumínios, avicultura, agro-pecuária, 
indústria, pesca, hotelaria e turismo,, informática, teleco
municações, publicidade, construção civil e obras públicas, 
comercialização de telefones e seus acessórios, transporte 
marítimo, camionagem, agente despachante e transitários, 
cabotagem, rent-a-car, compra e venda de viaturas, novas 
ou usadas e seus acessórios, aluguer de viaturas, com ou 
sem condutor, venda e reparação de veículos automóveis, 

• concessionária de material e peças separadas de transporte, 
fabricação de blocos e vigotas, medicamentos, material 
cirúrgico, exploração de bombas de combustíveis, comer
cialização de combustíveis e lubrificantes, venda de material 
de escritório e escolar, decorações, serigrafia, impressões, 
salão de cabeleireiro, boutique, agência de viagens, promo
ção e mediação imobiliária, perfumaria, relações públicas, 
pastelaria, padaria, geladaria, panificação, representações a3í de-Março imediato, 
comerciais e industriais, venda de gás de cozinha, desporto 
e recreação, vídeo clube, discoteca, meios industriais, reali
zações de actividades culturais e desportivas, manutenção 
de espaços verdes, segurança de bens patrimoniais, colé
gio, creche, educação e cultura, escola de condução, ensino, 
importação e exportação, saneamento básico, fabricação e 
venda de gelo podendo ainda dedicar-se a qualquer outro 
ramo do comércio ou indústria em que os sócios acordem e 
seja permitido por lei.

ARTIGO 4.° 
(Capital)

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

ARTIGO 9.°
(Liquidação)

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

SociedadesComercíais.

ARTIGO I0.°
• (Balanços)

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

artigo n.°
, (Omisso)

PosíoAac zj SS° re^u^arao as deliberações sociais, as dis- 

de 13 d °pS da ^ei das S°ciedades Comerciais, n.° 1^ 

1J^Fevereiro (15-9200‘M

GRupOM.HT
' * Comercio Geral, Limitada

Unifico

^avrada comjn' ■’ P°r esCF^ura de 3 de Junho de 2^’ 
diyersa 0° a ^°^as 31, do livro de notas para escd 

^n’co da Emnr do Cartório Notarial do <JU'C
da Costa, Licen • Car8° d° Notário, Lúcio Alberto ?l

^do em Direito, foi constituída entre-



0 128 — DE 6 DE JULHO DE 2015
--------------- ---------------------- ---------

11007
. __ Elias Xeinbe Qias, solteiro, maior, natu- 

^Chitaí0’ Província da Lunda-Norte,' residente 
«I de ente em Luanda, no Município do Cazenga, Bairro 

casa sem número, Zona 18;
CaZel,ga,K/í>; — victor Nzorrlbo> solteiro, maior, natural de 

. h província do Zaire, residente habitualmente em 
Cl" a n° Município de Cacuaco’ BairrP Kicolo, Gasa n.° 24; 
111 Uiná sociedade comercial por quotas de que se regerá 

constantes do documento em anexo.
nostenno^

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

L anda 4 de Junho de 2015* — ° ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
GRUPO M.H.T. — COMÉRCIO GERAL, LIMITADA

' ARTIGO l.°

A sociedade adopta a denominação social de «GRUPO 
M pj T. — Comércio Geral, Limitada», com sede social 
na Província de Luanda, Município do Cazenga, Bairro 
Cazenga, Rua 5.a Avenida, Casa n.° 51, 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 
serviços, comércio geral a grosso e a retalhp, importação e 
exportação, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo 
de comércio ou indústria em que os sócios acordem e seja 
permitido por lei.

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

■kwanzas), integralmente realizado em dinheiro, dividido e 

apresentado por 2 (duas) quotas, sendo 1 (uma) quota no 
Va*or nominal de Kz: 150.000,00 (cento p cinquenta mil 
kwanzas), pertencente ao sócio Elias Xembe Dias, e outra 

qu°ta no valor nominal de Kz: 50.000,00 (cinquenta mil 
kwanzas), pertencente ao sócio Victor Nzombo, respectiva

mente. ' • s

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

entimento da sociedade, à qual é sempre reservado o direito 
e Preferência, deferido aos sócios se a sociedade dele não 

quiser fazer uso.

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

aCÍOs e contratos, em juízo e fora dele, activa e passiva- 
incumbe ao sócio Elias Xembe Dias, que fica desde jà

• ° ^rente’com dispensa de caução, bastando 1 (uma)
ura o gerente para obrigar validamente a sociedade, 

gerente poderá delegar no outro sócio ou mesmo em 
P oa estranha à sociedade parte dos seus poderes de gerên-

’ conferindo pàra 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 
^0 (trinta) dias de antecedência, isto quando a lei não pres
creva formalidades especiais de comunicação. Se qualquer 

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

ARTIGO 8.°

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

ARTIGO 9.°

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

ARTIGO 10.°

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

dade de condições.
' ARTIGO 11.°

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

providência cautelar.
ARTIGO 12.°

Para todas as questões emergentes do presente contrato, 
quer entre os sócios, seus herdeiros ou representantes, quer 
entre eles e a própria sociedade, fica estipulado o Foro da 
Comarca do Cuanza-Norte, com expressa renúncia a qual- 

quer outro.
ARTIGO 13.°

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

a z31 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.

(15-9201-L02)

rent-a-car com ou sem condutor, com 
ras, novas ou usadas e seus acessóri^ ° Venda 
de veículos automóveis, concessionárT’ e r^'’^ 
separadas de transporte, fabricação^nia%|tN 
venda de: medicamentos, material cir'6 bl°c°s e 
bombas de combustíveis, comercia|jzaU?'C0’ ^Plora^' 
lubrificantes, venda de material de es<J!° de Comiw 

n - • . cs<-ntor o n.
rações, sengrafia, agencia de viagens Pr Sc°lar 1 
imobiliária, relações públicas, indústriap1”^30e 
dos, panificação, representações comerc^^st 

venda de gás de cozinha, desporto e recrea 
triais, realizações de actividades culturais °’ 
manutenção de espaços verdes, segurança d deSponi’»s 

moniais, educação e cultura, escola de c 
importação e exportação, saneamento básico T0’*'1’’ 
venda de gelo, podendo ainda dedicar-se a q i n'Caç3oe 

ramo do comércio ou indústria em que os sócios 
seja permitido por lei. acordetne

ARTIGO 4.’,

O capital social é de. Kz: 100.000,00 (cem mil kWa 
integralmente realizado em dinheiro, dividido e r™™ 

. . 1CP*^sentado
por 2 (duas) quotas iguais no valor nominal de Kz: 50.000 00 
(cinquenta mil kwanzas) cada uma, pertencentes aos sócios, 
Afonso Inácio Paulo Manzambi e Lumbungululo Francisco 
Canjaia, respectivamente.

ARTIGO 5.°

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

Manzambi & Canjaia, Limitada

Certifico que, por escritura de 3 de Junho de 2015, 
lavrada com início a folhas 21, do livro de notas para escri- uva’ p.»..wyuv, comerciai* .’vueM
turas diversas-n.” 270-A, do Cartório Notarial do Guiché venda de gas de cozinha, desporto e recreaça 6 'ndustriais
Único da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires triais, realizações de actividades culturais
da Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre: manutenção de espaços verdes, segurança

Primeiro: — Lumbungululo Francisco Canjaia, casado 
com Djamila Gilsa Paiva Bastos Canjaia, sob o regime de 
comunhão de adquiridos, natural do Cacuaco, Província de 
Luanda, onde reside habitualmente, no Município de Belas, 
Cidade do Kilamba, Prédio B-I7,1.° andar, Apartamento 14;

Segimdo: — Afonso Inácio Paulo Manzambi, solteiro, 
maior, natural do Bembe, Província do Uíge, resi dente habi
tualmente em Luanda, no Município de Luanda, Distrito 
Urbano do Rangel, Bairro Nelito Soares, Rua Álberto 

Correia, 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,

Luanda, 25 de Junho de 2015.O ajudante, ilegível.
em

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
MANZAMBI & CANJAIA, LIMITADA (

ARTIGO l.°

A sociedade adopta a denominação social de «Manzambi 
& Canjaia, Limitada», com sede social na Província de 
Luanda, Município de Luanda, Distrito Urbano do Rangel, 
Bairro Nelito Soares, Rua Alberto Correia, casa sem número, 
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 a prestação de ser

viços, consultoria, formação profissional, comércio geral 

a grosso e a retalho, serviço de serralharia e caixilharia de 
alumínios, avicultura, agro-pecuária, indústria, pesca, hote
laria e turismo, serviço informático, telecomunicações, 
publicidade, construção civil e obras públicas, comerciali
zação de telefones e seus acessórios, transporte marítimo, 
camionagem, agente despachante e transitários, cabotagem,

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

ctos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passiva- 
te, incumbem aos sócios Afonso Inácio Paulo Manzambi 
umbungululo Francisco Canjaia, que ficam desde já 

meados gerentes, com dispensa de caução, bastando 2 
Uas) assinaíuras dos gerentes, para obrigar-validamente a 

sociedade.
2. Os gerentes poderão delegar entre sí ou mesmo en 

P ssoa estranha à sociedade parte dos seus poderes de gerên 

a, conferindo para o efeito o respectivo mandato.
Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade em ado 

contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, ta 
como letras de favor, fiança, abonações ou actos sem 

lhantes.

ARTIGO 7.° orsiniP|e
As Assembleias Gerais serão convocadas p^ 

cartas registadas, dirigidas aos sócios com Pj!^pfeí 

30 (trinta) dias de antecedência, isto quando a ^ua|quÉ 
creva fortnalidades especiais de comunicação 
dos s'ócios estiver ausente da sede social, a coit 

deverá ser feita com tempo suficiente para 

parecer.
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x ARTIGO 8.° ----------- ----------------- -

Cseas houver. sdteiroTL? Femandes Cordeiro Alves,
J5per ARTIGO 9.°

oCjedade não se dissolverá por morte ou impedimento 
A fuerdos sócios, continuando a sua existência com o 

^^vivoe herdeiros ou.representantes do sócio falecido ou 

devendo estes nomear um que a todos represente,
' tn a auota se mantiver indivisa.

m ARTIGO 10.°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e.nos 
aiscasos legais, todos os sócios serão liquidatários e à 

enjdaçã0 e partilha verificar-se-á como acordarem. Na falta 

je acordo, e se algum deles o pretender será o activo social 
licitado em globo com obrigação do pagamento do passivo 
adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em igual
dade de condições.

ARTIGO 11.°

Asociedáde reserva-se o direito de amortizar a quota de, House, Limitada», com sede social na Província de Luanda, 
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.

Tereoi^ • ’ r. ao Desta vez n.° 144, Zona 10; 
solteiro m • Evandro JorSe Fernandes Cordeiro Alves, 
Luanda T “ d° Kiaxi’ Província de 
do Kil ’ °k evreS’de habltua,mertte, no Distrito Urbano 
BranH~ B*™ Neves Bendinha^ Rua Alípío •
Brandao, casa sem 'número;

i;. . p soc’edade comercial por quotas de responsabi- 
imitada, que se regerá nos termos constantes dos 

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

Luanda, 4 de Junho de 2015. — O ajudante, ilegível.;

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
CREATIVE HOUSE, LIMITADA

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

ARTIGO 13.°

0s 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 règularão as deliberações sociais, as dispo- 

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

(15-9202-L02)

Município de Luanda, Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi, 
Bairro, Neves Bendinha, Rua Álvaro Canelas, Zona 12, 
Bloco n.° 17, Casa n.° 14, podendo transferi-la livremente 
para qualquer outro local do território nacional, bem como 
abrir filiais, sucursais, agências ou outras formas de repre
sentação dentro e fora do País.

ARTIGO 2.°

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

ARTIGO 3.°

A sociedade tem como objecto social a prestação de 
serviços, comércio geral a grosso e a retalho, avicultura, 
agro-pecuária, indústria, pesca, hotelaria e turismo, restaura
ção, informática, telecomunicações, publicidade, construção 
civil e obras públicas, consultoria, contabilidade e auditoria, 
gestão de empreendimentos, exploração mineira e flores
tal, transporte marítimo, camionagem, agente despachante e 
transitários, cabotagem, rent-a-car, compra e venda de via
turas, novas ou usadas e seus acessórios, venda e reparação 
de veículos automóveis, concessionária de material e peças 
separadas de transporte, medicamentos, material cirúrgico, 
gastáyel e hospitalar, produtos químicos e farmacêuticos, 
serviços de 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- 

representações comerciais e industriais, venda.de gás 
d7cozinha, desporto e recreação, vídeo clube, discoteca, 

meios industriais, realizações de actividades culturais e des-

Creative House, Limitada

^rad^C° Por escritura de 4 de Junho de 2015, 
wcom início a folhas 97 ’do livr0 de notas para escri~ 
da Edlver*as n.° 408, do Cartório Notarial do Guiché Único 
Cost?fa Carg0 do Notário, Lúcio Alberto Pires da 

1CenCÍad0 ern direito» foi constituída entre, 
leiro eir°' Edelasio Nicolau Martins Mujanga, sol

Kilamba Kiaxi, Província de Luanda, . rel
Kiaxi r 6 habitualmente, no Distrito Urbano do Kilamba çao, «I 

Neves Bendinha> Rua Álvaro Canelas, Casa

venda.de


11010 2^'0 UA
portivas manutenção de espaços verdes, segurança de bens

ARTIGO 4.° ARTinnitA

O capital social é de Kz: 105.000,00 (cento e cinco mil 
kwanzas), integralmente realizado em dinheiro, dividido e 
representado por 3 (três) quotas iguais no valor nominal de 
Kz: 35.000,00 (trinta e cinco mil kwanzas) cada uma, per
tencentes aos sócios Edelásio Nicolau Martins Mujanga, 
Evandro Jorge Fernandes Cordeiro Alves e Juliano Uriel 

Gomes Alfredo, respectivamente.

ARTIGO 5.° •

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

quiser fazer uso.

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

seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e pas
sivamente, incumbe ao sócio Edelásio Nicolau Martins 
Mujanga, que fica desde já nomeado gerente, com dispensa 
de caução, bastando I (uma) assinatura do gerente para obri
gar validamente a sociedade.

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

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

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

.» ARTIGO 8.°

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

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

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

.enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO J0.°
Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos 

demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários e a

., 5o e partilha verificar-se-á como acord; liquidaç m deies 0 pretender
de acordo, ‘ -jp-

,. ,n a0 sócio que melhor preço ofer< e adjudicado 

aade de condições- dadeu artigo 11.°

* sociedade reserva-se o direito de amorti  ̂a Xr sócio, quando sobre ela reca.a arresto, ^ 

providênciacautelar.

•ndas as questões emergentes do presente parawu herdeiros ou representam- ’

"****•■ entte de Luanda, com expressa 
Comarca oe v .
outro-

PresenteCfl„„

■ -!n'antes estiPuladOoF>

6 °Sba,anÇos serão 

'oencernt

ARTIGO 13.°
Os anos sociais serão os civis r *_iuu 

dados em 31 de Dezembro de cada ano, devendi 
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.

(15-9203-L02)

Poermila Comercial, Limitada

Certifico que, por escritura de 28 de Maio de 2015 
lavrada com início a folhas 69, do livro de notas paraescri’ 

turas diversas n.° 407, do Cartório Notarial do Guiché Único 
a Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires da 

Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:
Primeiro: João Fernando Armando Januário, solteiro, 

maior, natural do Cazenga, Província de Luanda, onde reside 
habitualmente, no Município do Cacuaco, Bairro Projecio 
Habitacional do Panguiía, Sector 2, Casa n.° 316 B;

Segundo: — Mequelina Francisco de Andrade, sol
teira, maior, natural do Rangel, Província de Luanda, onde 
reside habitualmente, no Distrito Urbano do Rangel, Baiiro 

Marçal,Rual8,Casan.t,246;
Uma sociedade comercial por quotas que se regerá no 

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

. Luanda, 4 de Junho de 2015. — O ajudante, ilegivd- 

pOERSMnTAUTOS DA SOCIEDADE 
™‘LA COMERCIAL, LIMITADA

A sociedade ARTIGO l.»Comercial l;m- Op^a a denominação social de «P0^' 

Bengo, Municí 'tada>>’ COm sede social na Pr0VÍnC'a „ 

P'° do Dande, Bairro do Panguiía,
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Casa n.° 316 B, podendo transferi-la livremente 

X’, úer outro local do território nacional, bem como 
rita*1 «ucursais, agências ou outras formas de repre-

ARTIGO 2.°

duração é por tempo indeterminado, contando-se o 
A dasuaactividade, para todos os efeitos.legais, a partir. 

iIllí:ÍÍ) da celebração da presente escritura.

ARTIGO 3.°

Asociedade tem como objecto social a prestação de ser- 
’ comércio geral a grosso e a retalho, empreitadas de 

^struÇão civil e obras públicas, promoção e mediação 
^obiiiária, venda de equipamentos dos serviços de segu- 

privada, prestação de serviços de segurança privada, 
jpaç de infantário, creches, importação e comercializa- sgfVlÇUà u 1 • .

ào de medicamentos, produtos hospitalares, equipamentos 
laboratoriais diversos, fabrico e distribuição de medica
mentos, equipamentos e produtos hospitalares, manutenção 
e assistência a equipamentós diversos, educação, ensino 
oeral, escola de línguas, desporto e cultura, escola de con
dução, informática, telecomunicações, hotelaria e turismo, 
restauração, casino, indústria pesada e ligeira, pescas, 
agro-pecuária, indústria de panificação, camionagem, tran
sitórios, cabotagem, rent-a-çar, compra e venda de viaturas 
novas'e usadas, transporte de passageiros, transporte de mer
cadorias, oficina auto, oficina de frio, fiscalização de obras 
públicas; venda de material de escritório e escolar, venda 
e instalação de material industrial, venda e assistência a 
viaturas, comercialização de material de construção, comer
cialização de lubrificantes, salão de cabeleireiro, barbearia, 
botequim, comercialização de gás de cozinha, petróleo 
iluminante, peças sobressalentes, perfumaria, artigos de tou
cador e higiene, ourivesaria, relojoaria, agência de viagens, 
farmácia, serviços médico, clínica geral, geladaria, explora
ção de parques de diversão, exploração mineira, exploração 
florestal, exploração de bombas de combustíveis, estação de 

serv*Ço, representaçõès comerciais, serralharia, carpintaria, 
marcenaria, importação e exportação, podendo ainda dedi- 
car‘se a qualquer outro ramo do comércio ou indústria em 
^ue°s sócios acordem e seja permitido por lei.

ARTIGO 4.°
. 0 capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), 
ntegralmente realizado em dinheiro, dividido e represen- 

P°r 2 (duas) quotas iguais no valor nominal de 
{ Z* 50-000,00 (cinquenta mil kwanzas) cada uma, per- 
enccnte aos sócios João Fernando Armando Januário e 

eAuelina Francisco de Andrade, respectivamente.

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

Mérito da sociedade, à qual é sempre reservado o direito 
Preferência, deferido atos sócios se a sociedade dele não 

4 ,Serfazeruso.

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

actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e pas- 
ivamente, incumbem aos sócios João Fernando Armando 
anuano e Mequelina Francisco de Andrade, que ficam 
esde já nomeados gerentes, com dispensa de caução, 
astando 1 (uma) assinatura dos gerentes para obrigar vali- 

damente a sociedade.

1. Os gerentes poderão delegar num dos sócios ou mesmo 

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

2. Fica vedado aos gerentes obrigarem a sociedade em 
actos e contratos estranhos aos negócios sociais da socie
dade, tais como letras de favor, fiança, abonações ou actos 
semelhantes.

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

registadas, dirigidas aos sócios com pelo menos 30 (trinta) 
dias de antecedência, isto quando a lei não prescreva forma
lidades especiais de comunicação. 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 à todos represente, 
enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 10.°

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

dade de condições.
ARTIGO 11.°

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

providência cautelar.
artigo 12.°

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

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

outro.
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ARTIGO 13.°
Os balanços serào dados em 31 de Dezembro de cada ano, 

devendo estar aprovado até 31 de Março do ano .mediato.

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

sições da Lei ri.» 1/04, de 13 de Fevereiro, que e a Lei das 

Sociedades Comerciais, e demais legislação

Conservatória do Registo Comercial da 2/ Secção 
do Guiché Único da Empresa

CERTIDÃO

Nelson Marques da Costa — Eventos

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

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre
sentada sob o n.° 75, do livro-diário de 28 de Maio do 
corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.

Certifico que, sob o n.° 5.264/15, se acha matriculado 
o comerciante em nome individual, Nelson Marques da 
Costa, solteiro, maior, residente em Luanda, Município de 
Luanda, Distrito Urbano do Rangel, Bairro Rangel, 
Casa n.° 512, Zona 15, que usa a firma «Nelson Marques da 
Costa— Eventos», exerce a actividade de outras actividades 
recreativas, tem escritório e estabelecimento denominados 
«Nelson Marques da Costa—Eventos» situados em Luanda, 
Município de Belas, Bairro Sapu, Rua 11, Casa n.° 136.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda, da
2.a Secção do Guiché Único da Empresa, aos 28 de Maio 
de 2015. — O conservador de 3.a classe, ilegível.

(15-8973-L02)

Conservatória do Registo Comercial do Kwanza-Sul

CERTIDÃO

Nádia Celmira de Sousa Carvalho Meira

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 000.1.140702;
c) Que foi extraída do registo respeitante à comer

ciante em nome individual Nádia Celmira de

DiÁR1o

Sousa Carvalho Meira 
registada sob o n.° 2014?? °

d) Que ocupa as folhas rubricada/ 'U|
o selo branco desta Conse^^u ' 

Matricula — Averbamentos - atoria. 
Nádia Celmira de Sousa Carvalho ^Ões 
Identificação Fiscal: 211231810]- e'fa 
AP. 1 /2014-07-02 Matrícula 
Nádia Celmira de Sousa Carvalho M ' 

de idade, casada com Erivaldo de Sousa M29 
de comunhão de adquiridos, reside habti 
dos Namorados, Porto Amboim, que usafi'81'1'61'’6 

exerce a actividade de comércio a retalho ° Se“ 
dos não efectuados em estabelecimentos c P°r- °Ulr°s W 
de electrodomésticos, aparelhos de rádio’e de n'0’ *'*> 
início das operações em 25 de Junho de 2014'^°’"'" 
nal idade angolana, tem o seu escritório e est h 
denominado «Nádia Celmira de Sousa Carvalh * eC'nie",<l 
Zona C, Rua dos Namorados, Município de Port eita*’l“ 
Província do Kwanza-Sul. 0Amboinii

Por ser verdade se passa a presente certidão, que d 
de revista e consertada assino. ’

Conservatória do Registo Comercial do Kwana 
-Sul, aos 2 de Julho de 2014. — A Conservadora-Adju^ 
Felizardo de Jesus Amaral. (] 5.3951-L01)

Conservatória do Registo Comercial de Luanda

CERTIDÃO

Domingas Menezes de Carvalho

Andrade Manuel Neto, Licenciado em Direito, Conser
vador do Registo Comercial de Luanda.

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre
sentada sob o n.° 10, do livro-diário de 30 de Março do 
corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.

Certifico que, sob o n.° 9.292, a folhas 179, do livro B-19, 
se acha matriculada a comerciante individual 
Menezes de Carvalho, residente em Luanda, Município 

Rangel, Rua do Minho, n.° 42-A;
Nacionalidade: angolana;
Ramo de actividade: comércio a grosso; r ^o», 
Estabelecimento: «Domingas Menezes de ao^, 

situado no Município do Rangel, Rua do Minho, n 

nesta cidade. . ~ ue dep°is
Por ser verdade se passa a presente certidão, 9 

de revista e consertada assino. ’ ^nda, en1
Conservatória do Registo Comercial de ^j/egí' 

Luanda, aos 10 ‘de Março de 2015. — O C°n^8989'^1’


