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KLLC Investimentos Corporativos, S 

Certifico que, por escritura de 10 de Jníh c$critu

lavrada com início a folhas 16, do livro de not P 
ras diversas n.° 416, do Cartório Notarial d°~pjreS da 
ErnPresa, a cargo do Notário, Lúcio erVatórJj! foi 
eujo texto integral fica depositado nesta n o 1/9 »£ 
termos dos n.os 3, 4 e 5, do artigo 169. da^ 

constituída uma sociedade anónima deno eI71 investimentos Corporativos, S. A.», com s ol1ibo^ 
no Distrito Urbano da ingombota, ^amropfaCç 

t^ajor Kanhangulo, Torre Ambiente, 2. a
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IHSER^N^

mi tem por objecto e capital social o estipulado n™ •e4 ’ do seu estatuto, que esta sociedade se an'êOs 3° 
documento complementar elaborado nos termn/L reger Pe>o 

do Código do Notariado, que fica a fazer 0 art’§o 8.» 
deslaescritura e cujo conteúdo é perfeitam/, ,nteSrante 
de todos os outorgantes. iente conhecido

Está conforme.
Cartório Notarial do Guiché Únicn x r- Loanda, 14 de Julho de 2015. - 0 ajudaní, em

estatutos da sociedade 
kllc investimentos corporativos, s. a.

CAPÍTULO I

Denominação da Firma, Tipo, Sede, Duração 
e Objecto Social

ARTIGO l.°
(Natureza jurídica, denominação c duração)

A sociedade adopta o tipo de sociedade anónima com a 
denominação «KLLC Investimentos Corporativos, S. A.».

A sociedade durará por tempo indeterminado e com iní
cio para todos os efeitos legais a partir da celebração da 
escritura pública.

ARTIGO 2.°
(Sede social)

I. A sociedade tem a sede em Luanda, Município 
Luanda, Bairro Ingombota, Torre Ambiente 2. G.

LO Conselho de Administração poderá deliberar sobre 
a transferência ou deslocação da sede social dentro do ais, 
estabelecer delegações, filiais, sucursais, agências ou outras 
fermasde representação no interior e exterior do País, nos 

termos da legislação vigente.

ARTIGO 3.°

(ObjCCt0) ■ In comércio geral al. A sociedade tem por objecto socia e cOnfecÇÒeS’
^sso e a retalho, prestação de serv iço , . oraS, hon^enS
Mque, produção de vestuários para estre de pas\ 
danças, transportes, marítimo, aéreo |stica<i prestaça 
^ttos ou de mercadorias, transitários, • n4(istria, peS ~aS’

c Wrços, hotelaria e turismo, logística 1TlUnicaÇôeS’ 
^pecuária, serviços de informática, de obras,
^truçào civil e obras públicas, ^sca _l tAcníca, comer 
^mento básico, oficina auto, assistenct ^ombaS 
?de petróleo e lubrificantes, exp °r erfumaria’ 

prestação de serviços me 1 imobil^r'a’ ' ^an'en'odev’aSens’Promoçâoeme-’aÇ exploração de 
I paW'cas. pastelaria e panificaçao, p cUlturais, > diversões, realização de especiac^ floreStaí, 

e desportivos, exploração n"ne'. serralhar'a’ ! '*(«>' setv'Ç°s< representações comerei . j e pr0. 
i Sxi4uVen’la de alumínio, cultura e en|' niunicações’ 

^Uran^a bens patrimoniais, te te|ecot^u'
. manutençào de redes eléctricas e eKportaÇa0,*ervu*os de informática, importação do^L 
‘ dedicar-se a outras activi a -iaçào °°

Estriai, por si ou através da a permi-
Piedades, nos termos e a^P? Geíat * e Mediante deliberação da Assem

2- A sociedade pode particinar Pm 

mentares de empresas e, bem assim a®rUpamentos «"W 
subsequentemente, acções ou auotA. ’ adqU‘nr onginária ou

CAPÍTULO II

Capital Social, Acções e Obrigações

ARTIGO 4.° 
(Capital social c constituição)

'' ° ,CapJtal social’ 'ntegralmente subscrito e reali

zado em dinheiro é de Kz: 2.000.000,00 (dois milhões de 

kwanzas),dividido em 1000 (mil) acções com o valor nomi- 

nal de Kz: 2.000 (dois mil kwanzas), cada uma.

2. O capital social poderá ser elevado uma ou mais 

vezes, por deliberação da Assembleia Geral, obtido o pare

cer favorável do Conselho Fiscal, fixando aquele nos termos 

legais, as condições de subscrição, as categorias de acções 

e os direitos de preferência na subscrição das novas acções.

ARTIGO 5.°
(Aumento do capital social)

1. Os aumentos de capital social que de futuro se tomem 

necessários à equilibrada expansão e gestão das actividades 

da sociedade serão deliberados em Assembleia Geral.

2. Sempre que os aumentos de capital sejam realizados 

por entradas em dinheiro, os accionistas terão direito de pre

ferência na subscrição de novas acções, na proporção das 

que ao tempo possuírem, salvo se a Assembleia Geral pela 

maioria exigida no n.° 4 do artigo 15.° do presente estatuto, 

deliberar limitar ou suprimir aquele direito, desde que o inte

resse social o justifique.

ARTIGO 6.°
(Representação do capital)

Todas acções representativas do capital s^iaUão 

nominativas, e ao portador podeni o qaan “rtidas na 
admissível e nos termos em que o seja, ser c 

f°rTZX são registadas, obrigatoriamente, no livro 

de registo de acções da s°c,edade5 |00> 500<, 000 e múlti-

3. Haverá títulos de , . ’ ’ a todo o tempo
pios de 1000 acções, mas ' ^-a0 dos títulos, 

solicitar o desdobramento ou a c°nce adnlinistradores,

(Categoria de acções) Conselho

de prS“» 

sociedade a . com ou sem Drioricario-
assim, acções pectiv0 d.viden^ p raçà0 de reser-

de determinação do P t por inco P liberaçao da

distribuir exclusiva

sem
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fr„ ARTIGO 14« aL

>• As convocat £Çd°‘I:iAsst'n,'’,IíaCcra(|

?Ue’ exPressamente para I exPed'da para 0 end 

csa da Assembleia Gera^ ''' a° Presideme

ARTIGO 15° 
|Emn. . (Quórumc maiorias)

’• rsiTi primeira dat w 
pode reunir sem estarp ° ConvocaÇ^° a Assembleia Geral nào 

titulares de acçõe ?resentes ou apresentados accionis- 
s^jam quais forem rePresentativas de 50% de capital social2- Em sX^?S^SUntosdaordemdetraban^^^^ 
^liberar indepencT COnvoca^ao» a Assembleia Geral pode 
sentes ou renre^ ° e^ternente do número de accionistas pre- 

A Assembl^a °Se° caPítal por eles representado. 
emitidos salvn ^era^ delibera por maioria dos votos 

As delih ° JSE°st0 no número seguinte, dade, fusão er?^es s°Í:>re a alteração do contrato de socie- 
Ou outros as ClSa°’ transEormação, dissolução da sociedade, 
Cada sem p SUníos Para os quais a lei exija maioria qualifl' 
dos voto<? S^ec,^car devem ser aprovadas por dois terç°s 
9uerem ^uer a assembleia reúna em prim^
de outros r Un- 3 convocaÇã°> sem prejuízo do cumpria161110 

eQuisitos impostos pela legislação aplicávol.

artigo 16°
, (Mesa da Assemblcia Geral)

sidente da Assemb|eia Geral é composta por podp Uma secretária eleitos pela Assembleia Ger 

2G["°Seraccionis^- sendo np enibros da Mesa são eleitos por período de

3. oJm “da 3 SUa reeleiÇã0- •funções - embros da Mesa mantêm-se em efectivi 
a e a posse dos membros que os substituirá0-

ARTIGO 17°(Gonipetêncía da Assembleia Geral)
°mP^te â Assembleia Geral, designadamente: 

bleger os Membros da Mesa da Assembl61^^ 
do conselho de Administração e d° 
Piscai e designar os respectivos presi e

Quando to *£ SP',™2»“ d” 

voto podem, na sua emissa , Assembleia Geral.

ARTIGO 8° 
(Acções próprias) 

A„,tdadtpodt»dd»-"«cçtoprtoi.s. “ —- 

ções e dentro dos limites autorizados por lei.

ARTIGO 9.” 
(Obrigações)

1 A sociedade poderá emitir qualquer tipo de obr,SaÇ°es 
convertíveis em acções quando autorizada. por dehb- 

ção da Assembleia Geral, sob proposta do Conselho 

AÓ 7POTdeliberação do Conselho de Administração, a socie

dade pode emitir obrigações não convertíveis em acções.
3. As obrigações emitidas pela sociedade podem ter qual- 

quer modalidade de juros ou reembolso permitidos por lei.

CAPÍTULO 111 

Órgãos Sociais

ARTIGO 10.°
(Enumeração e mandatos)

1. São órgãos da sociedade:
a) Assembleia Geral;
b) Conselho de Administração;
c) Conselho Fiscal.

SECÇÃOl

ARTIGO 11.° 
(Assembleia Geral)

1. A Assembleia Geral é constituída por todos os accio- ’ 
nistas com direito a voto, que satisfaçam as condições 
referidas no número seguinte.

2. Só poderão participar na assembleia os titulares de 
acções averbadas em seu nome, no livro de registo de acções 
da sociedade, até quinze 15 dias antes do dia da reunião.

3. Para os efeitos do disposto no número anterior, as 
acções deverão manter-se registadas em nome dos accio
nistas, peio menos, até ao encerramento da reunião da 
Assembleia Geral.

4. Os accionistas sem direito a voto e os obrigacionistas 
não podem assistir as reuniões da Assembleia GeraL

5. Os membros do Conselho de Administração e do 
Conselho Fiscal deverão estar presentes nas reuniões da 
Assembleia Geral, podendo intervir nos trabalhos, apresen
tar propostas, participar nos debates.

ARTIGO 12.°
(Representação na Assembleia Geral)

1. Os accionistas que pretendem fazer-se representar nas 

Assembleias Gerais poderão fazê-lo mediante simples carta 

assinada e dirigida ao Presidente da Mesa e por este recebida 

com cinco dias de antecedência em relação ao dia designado 

para a reunião respectiva, contando que o representante seja 
membro do Conselho de Administração, cônjuges, ascen
dentes, descendente ou outro accionista com direito a voto.
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b) Apreciar o relatório do Conselho de Admíni, 
tração, discutir e votar o balanço e contas e parecer do Conselho Fiscal e deliberar sobre ° 
aplicação do resultado do exercício- 3

C) Deliberar sobre quaisquer alterações dos estatutinclusive aumentos do capital social °S

ARTIGO 18.°
(Reuniões da Assembleia Geral) 

AAssembleia Geral reúne ordinariamente até 31 de M de cada ano e extraordinariamente a pedido de um d^ 

outros órgãos sociais, ou dos accionistas que reore^nt pelo menos 5% do capital social. m

SECÇÃO II
Conselho de Administração

ARTIGO 19.°
(Natureza e composição)

1, A administração da sociedade é exercida por um 
Administrador-Único ou por um Conselho de Administração, 

eleito pela Assembleia Geral, constituído por um número 
ímpar de membros, num mínimo de 3 e num máximo de 7 

administradores dentre os accionistas ou estranhos.
2. A Assembleia Geral fixará o número de administrado

res; na falta de deliberação expressa considera-se fixado o 
número de administradores eleitos.

3.0 mandato dos administradores designados é de 4 anos 
sendo permitida a sua reeleição.

4-Na falta ou impedimento definitivo de qualquer admi- 
nistrador proceder-se-á a cooptação. O mandato do novo 
administrador terminará no fim do período para o qual o 
ad,n,nistrador substituído tenha sido eleito.

■ Os administradores designados estão dispensados de 
starcaução nos termos da lei.

ARTIGO 20.°
I A tnbuiçõcs do Conselho de Administração) 

das demais^r?0 Administração compete, sem prejuízo 
^Prespnf n lllções fiue lhe sejam atribuídas por lei ou 
Sseslatutos:

JRos negócios sociais praticando todos os actos 
b) NOrnfera^es conforme o seu objecto social; 
^ElaborT3 D,reCÇão;

s^r.Os documentos provisionais da actividade 
execuçãoade e °S corresPon<^enles relatórios de 

tos rnó°nerar 0U a^’enar quaisquer bens e direi- 
conv..VeiS Ou irr,óveis sempre que o entenda 

ej sob'6 Para Piedade;
j) SOc’cdadesG 3 part'c’PaÇao no capital de outras 

^síabe|ece S>
as norma ad°rganizaÇà0 interna da sociedade e 
^Prega/ Punc’onaniento interno, contratar 
s°c‘ais e 0°S’ ^Xar os seus vencimentos, regalias 

Qin 0 c°rreSnnUt.ras Prestações pecuniárias e exercer 
^resentar n ente P°der directivo e disciplinar;

e PassivamS°C'edade ern juízo e fora dele activa 
pr°Por e s1eme’ P°dendo contrair obrigações, 
?r°Cessos egllir P*e‘los> desistir ou transigir em 
lerrr»os de’rCO,TlprOineter'se em arbítrio’ assinar 
atT1Plos pod Sp°nsabdidade, cabendo-lhe os mais 

eres de gerência assim como delibe

rar sobre quaisquer assuntos da sociedade que 
não caibam na competência de outros órgãos;

h) Constituir mandatários para o exercício de actos
determinados e delegar os poderes nos seus 
membros, nos termos estatuários;

i) Exercer as demais competências que lhe sejam atri
buídas pela Assembleia Geral.

2. O Conselho de Administração estabelecerá as regras 
do seu funcionamento, por regulamento, incluindo a forma 
de suprir os impedimentos do seu presidente.

ARTIGO 21.°
(Presidente do Conselho dc Administração)

Compete especialmente ao Presidente do Conselho 

de Administração:

a) Representar o Conselho de Administração;

b) Convocar e dirigir as reuniões do Conselho de Admi

nistração e coordenar a respectiva actividade;

c) Exercer o voto de qualidade.

ARTIGO 22.°
(Reunião c deliberação)

1. O Conselho de Administração reunirá em sessão ordi
nária pelo menos uma vez em dois meses.

2. O Conselho de Administração reunirá extraordinaria
mente sempre que for convocado pelo presidente ou pela 
maioria dos seus membros.

3. As deliberações do Conselho de Administração serão 
tomadas pela maioria dos administradores presentes e devem 

constar de acta.
4. Em caso de empate nas votações o presidente ou quem 

o substituir terá voto de qualidade.

ARTIGO 23.°
(Delegação de poderes e mandatários)

1. O Conselho de Administração poderá delegar numa 
comissão executiva, poderes e competências de gestão cor
rente e de representação social, exercendo este órgão com 
necessárias adaptações as atribuições do artigo 20.° do pre

sente estatuto.2. O Conselho de Administração poderá conferir man
datos com ou sem a faculdade de substabelecimento mesmo 
para pessoas estranhas à sociedade para o exercício dos 

poderes ou tarefas que julgue conveniente atribuir-lhes.

ARTIGO 24.° 
(Forma dc obrigar a sociedade)

A sociedade fica obrigada:1. Em caso de ser designado um Administrador-Unico

pela sua assinatura. ,2. Em caso de ser ' Conselho de

Administração:
a) ‘

designado um

designado um

Pelas assinaturas do Presidente do Conselho de 
Administração juntamente com qualquer dos 

administradores;Péla assinatura do Presidente do Conselho de Admi
nistração e do Administrador do Conselho de 

Administração ou pela assinatura de dois procura
dores dentro dos limites da procuração conferida; 

Pela assinatura de um só administrador agindo 
dentro dos poderes que lhe tenham sido conferi

dos por deliberação do Conselho de Administra

ção consignado em acta;

b)

c)
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dj Pela assinatura de um procurador constituído para 
prática de acto certo e determinado;

e) Nos actos de mero expediente é suficiente a assi
natura dos membros do Conselho de Adminis
tração a que tenham sido delegados poderes e 
competências de gestão corrente e de represen
tação social ou de um procurador devidamente 
autorizado para o efeito.

ARTIGO 25.°
(Remunerações)

As remunerações e outras prestações ou benefícios com
plementares, dos membros dos órgãos sociais, serão fixados 
por uma comissão de remunerações, constituída por accio
nistas designados pela Assembleia Geral.

SECÇÃO III 
Conselho Fiscal

ARTIGO 26.°
(Fiscalização da sociedade) 

«XXT "só“s ““é »»™ 

.coit“L”br°S d° FiS“' podem ”r “ 

t»l.3A°™bílb?! df C“'"” Fi“’1 ”*> taignados 
»'X"b A I" “ P'riOd” de 4 Prendo 

etóte. „ fliX, d™ de!'S“ *"<« « 

wnubili,”™'feC,iv“ “ * ”P necessária- 
peritos contabilistas " ° COntablllsta ou sociedade de

ARTIGO 27.°
(Reunião) 

estabelecidos pi!Vrextrao^J^'12™"16'116 "°S Pra20s 

vocado pelo seu presidente nela ’arnente semPre que con- ■" * Ad“';S *• »«> ■"«,»

>«« porhros em exercício. P Ç de ma,s metade dos mem- 

v°to de qualidade. naS votações< o presidente tem 

r sempre que o jul.
^Administração sem direito^010™"^d° C°nselho 

CAPÍTULO IV

ARTIGO 28.»
-. (Ano social)° “ — . „cívj,

ARTIGO 29 0
'•Os lucros lí/TCaÇâ0<,eresu,u<1«8)

aPlicação que a AqU'dos apurados em cada P 
percenZ? Assembleia Geral 2 Xercício ter*o a

d,egalede garantia.

caso, segundo critério a definir em ASÍ
4. Reintegração ou reforço de râem ’ Geral- ' 

let ou para dividendo dos acc.onistasZfo ° '^'^i 
rado em Assembleia Geral. confonne fOr de|J’

ARTIGO 30.°
(Litígios e foro competente)

Em caso de litígios que oponham a sociedad. 
ntstas, seus herdeiros ou representantes, eme,!?^ 
destes estatutos, fica estipulado, para sua resJ nào 
d. Comarca d. sede eom express, renúnclaa

ARTIGO 31.» 
(Dissolução)

A sociedade dissolve-se mediante deliberação tomada 

em Assembleia Geral por maioria representativa de 75% do 
seu capital social, observados que sejam os condicionalis- 
mos legais aplicáveis.

ARTIGO 32.°
(Liquidação)

Dissolvida a sociedade, será ela liquidada em conformi

dade com as respectivas disposições legais.
ARTIGO 33.°

(Remuneração, percentagem dos lucros)

A remuneração fixa dos membros do Conselho de 

Administração poderá acrescer uma percentagem global 

dos lucros da sociedade, a deliberar pela Assembleia Geral. 

A percentagem global destinada aos administradores nào 

poderá exceder 2% dos lucros líquidos de exercício.
ARTIGO 34.° 

(Exercício dos cargos sociais)

1. Os titulares dos órgãos sociais são eleitos por Pe 
de 4 anos sendo sempre permitida a sua reeleição.

2. Os eleitos consideram-se empossados logo aP° 
eleição, sem dependência de quaisquer outras forma 
e permanecerão no exercício das suas funções ate
de quem deva substitui-los. (j 5 11789'^

Matnand, Limitada
de 2°l5’

Certifico que, por escritura de 3 de Agos esCri' 

lavrada com início a folhas 1 do livro de not ^juid^ 
turas diversas n.° 30-B, do Cartório Nota"aotário, DlCl° 
Único da Empresa — ANIFIL, a cargo do peraíite 

Alberto Pires da Costa, Licenciado em foi C°I1S| 
mim, Domingos Catenda, 1,° Ajudante do N° ^aj.oG naíU^ 
tituída entre Manuel Mateus André, solteír ■, hab’llj 
do Cazenga, Província de Luanda, onde yaJ-le3 
mente no Município do Cazenga, Bairro rAndr 
Rua Charula de Azevedo, n.° 43 e sua filh^ '
Kibuco André, de 9 meses de idade, nat 
Província de Luanda, e consigo convivent
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Unia sociedade comercial por quotas que se tennos constantes do documento em anexo. nos

Está conforme.Cartório Notarial do Guiché Único d _ANIFIL, em Luanda, aos 3 de Agosto de 2015 Empresa 

^ilegível. • —Oaju-

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
matnand, limitada

artigo l.°
a sociedade adopta a denominação de «Matnand, 

Limitada», com sede social na Província de Luanda, 

Município do Cazenga, Bairro Hoji-ya-Henda, RuaCharula 

de Azevedo, n.° 43, 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 

dadata da celebração da presente escritura.

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

^ossoe a retalho, prestação de serviços, hotelaria e turismo 
esimilares, indústria, agro-pecuária, pesca, serviços infor- 
jaticos,.telecomunicações, publicidade, construção civil e 

zaçTo d^''CaS> exP'oraÇã° mineira e florestal, comerciali- 

ca . e te'ef°nes e seus acessórios, transporte marítimo, 
re«/-Qna^em’ a£ente despachante e transitários, cabotagem, 
fcusacCaf,'COrnPra e ven<da de viaturas, novas ou usadas e 

si°nária d °ri°S’ rePara<^ao de veículos automóveis, conces- 
de blocos6 materia* e Pe9as separadas de transporte, fabrico 

^dficantes V^°tas’ comercialização de combustíveis e 
de servi’ eX^oraÇà° de bombas de combustíveis e esta- 

cirúrgiCo> gas?’ cornerc’alização de medicamentos, material 
C^'c°s,serviaVe' 6 h°sP‘talar, produtos químicos e farma- 

^0curnentos°S Sa^e’ ver|da de perfumes, plastificação 
^c°raçòes se ’Ven^a mater’a^ de escritório e escolar, 
XStr?P’sletórafiel,ani^aÇã0’ PrOdUÇâ° de geladT 

Dúhrde Cabelei • Oraçao de boutique, exploração de 
gás *CaS’ rePresent,r°* a^enc’ament0 de viagens, relações 

I dç c°2«nha aÇÕes C0,T|erciais e industriais, venda de

1 ''í*

K gral,llente r e Kz: 10° 000,00 (cem mil kwan-
\ ea^Zado em dinheiro, dividido e

■ cukSPOrt°  reCreaçà0’ discoteca, realizações6

■ ^a%rdeS’ ^uran^15  ^esP0rt’vas’ manutenção de espa-6
de infência ^ens Patr’moniais, exploração de 

• CldtUra, e • e^ucaÇao» cultura, instrução auto- 
’desinfesta nsino’ saneamento básico, jardinagem, 

pod°' fakr’caÇã° c venda de gelo, importa- 
PeiJ-^^cio oir^0 a’n<da dedicar-se a qualquer outro 

a’d° por |ej ,ndústria em que os sócios acordem e 1 * * 

representado por 2 (dua<A „ 
valor nominal de Kz: 90000007^° quota no 
Pertencente ao sócio Manuel M ÍX"' 

valor nominal de Kz: 10 000 00 m *ndre e outra no

ARTIGO 5.°

J3ÍS “'ST - «•

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

seus actos e contratos, em juizo e fora dele, activa e passi
vamente, incumbem ao sócio Manuel Mateus André que fica 
desde já nomeado gerente, bastando a sua assinatura, para 
obrigar validamente a sociedade.

2. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos 

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

Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor- 
çXsu.sq.ot^ee.ig-PW-»»"»*"* 

as perdas se as houver.
ARTIGO 9.”

A sociedade não se dissolverá por more^ou^mpedinKnto 

de qualquer dos socios,continuan d sócj0 falecido ou 

^ImaquotasemanuveH^

Dissolvida a 
demais casos legais, como acordarem. Na falta
liquidação e partilha verf S tender, será o activo social 
de acordo e se algum deles P ent0 do passivo
Xo em globo com oór^^oferecer. em ,gua, 

e adjudicado ao socio quem 

dade de condiçoes. ...
ARIlGOl ■ «rtizar a quota de

A sociedade °U

qualquer sócio, quando sob 

providência caute ar.

-•odasas^^^o--

Comarca de Lua

outro. —*
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DIÁRIO DAREPÚBUCX

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

em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar a 3 1 

de Março imediato.

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

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

Sociedades Comerciais, e demais legislação aplicável.

(I5-12821-L15)

Benama, Limitada

Certifico que, por escritura de 13 de Agosto de 2015, 
lavrada com início a folhas 45 do livro de notas para escri

turas diversas n0 421, do Cartório Notarial do Guiché Umco 
da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires da 

Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre.
Primeiro: — Ambrósio José Francisco Filipe, casado 

com Beatriz Tomás da Cruz Filipe, sob o regime de comu
nhão de adquiridos, natural de Ambaca, Província do 
Kwanza-Norte, residente habítualmente em Luanda, no 
Distrito Urbano do Rangel, Bairro Nelito Soares, Rua Hoji- 
-ya-Henda, n.° 12,2.° andar 5;

Segundo: — Cláudio Emanuel Leite de Oliveira, solteiro, 
maior, natural da Maianga, Província de Luanda, residente 
habitualmente em Luanda, Maianga, Bairro Maianga, Rua 
António de A. Júnior, Casa n.° 34;

Terceiro: — Henrique Lopes Baptista, casado com Inês 
Natália de Menezes Baptista, sob regime de comunhão 
de adquiridos, natural de Damba, Província do Uíge, resi
dente habitualmente em Luanda, no Distrito Urbano da 
Ingombota, Bairro dos Coqueiros, Rua Atlético, n.° 3,1.° andar, 
Apartamento E;

Quarto: — Armindo Adelino Francisco Monteiro, 
casado com Margarida Coelho Tomás da Cruz Monteiro, sob 
regime de comunhão de adquiridos, natural de Sambizanga, 
Província de Luanda, onde reside habitualmente, no Distrito 
Urbano Sambizanga, Bairro Sambizanga, Rua Heróis 
de Mucaba, Zona 13, Casa n.° 144;

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

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

Luanda, 14 de Agosto de 2015. - O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
BENAMA, LIMITADA

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

Limitada», com sede social na Província de Luanda, 
Município de Luanda, Distrito Urbano do Rangel, Bairro 
Nelito Soares, Rua Hoji-ya-Henda, Bloco 18, Apartamento 5, 

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 cont 

início da sua actividade, para todos os efeitos | and°'Se° 
da data da celebração da escritura. e^ais’a Part>r

artigo 3.°
A sociedade tem como objecto social a prestação 

viços, incluindo a indústrias petrolíferas comérc 

a grosso e a retalho, avicultura, agro-pecuária 
pesca, hotelaria e turismo, informática, telecomunicai 

publicidade, construção civil e obras públicas, consultori 
exploração florestal, comercialização de telefones e seus 

acessórios, transporte marítimo, camionagem, agente des
pachante e transitários, promoção e mediação imobiliária 

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, comercialização 
de medicamentos, material cirúrgico, gastável e hospita
lar, produtos químicos e farmacêuticos, serviços de saúde, 
plastificação de documentos, venda de material de escritó
rio e escolar, decorações, serigrafia, serviços de cabeleireiro, 
boutique, agência de viagens, relações públicas, explora
ção de pastelaria e geladaria, panificação, representações 
comerciais e industriais, venda de gás de cozinha, desporto 
e recreação, meios industriais, realizações de actividades 
culturais e desportivas, manutenção de espaços verdes, 

segurança de bens patrimoniais, educação e ensino, importa 
ção e exportação, podendo ainda dedicar-se a qualquer outr^ 

ramo do comércio ou indústria em que os sócios acor em 

seja permitido por lei.

ARTIGO 4.° S
O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mi en. 

integralmente realizado em dinheiro, dividido 

tado por 4 (quatro) quotas iguais no valor no^ ^ 
Kz: 25.000,00 (vinte e cinco mil kwanzas) cláudio 
tencente aos sócios Ambrósio José Francisco i 1 tjSta e 
Emanuel Leite de Oliveira, Henrique LoPe.^arnente. 
Armindo Adelino Francisco Monteiro, respec i

artigo 5.° e d0 con-
A cessão de quotas a estranhos fica ^ePen^ado 0 dire’t0 

sentimento da sociedade, à qual é sempre 

de preferência, deferido aos sócios se 

quiser fazer uso.

artigo 6.° incumk C°ntrat°s, emP^SentaÇã° da socíedade, em todos os seus 
Eman a°S sócios e ^Ora de^ act^va e passivamente, 
Ad.. Ue ^ite de o//vf°S/O Francisco Filipe, Cláud'10 
geren»10 f?rancísco ^enri(^ue Lopes Baptista eArmind0 

Z dis° ^°n;e,ro> que fícam desJe Já r°Serentes _ . e caução, bastando as assinaturas dos

ne &erentes « va^,da/nente a sociedade, cia °a estranha à sn ° ^ra° deleSar entre si ou mesmo 
’C°nferind0 Para CledadeParte dos seus poderes deger^n 

e ^/Ca Vedado efeit0 0 respectivo mandato. Co niratos estranhn § &erentes obrigar a sociedade em uc 
”° ,et^deZn ne^ leiais da sociedade, * 

r» ança, abonações ou actos semelban
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ARTIGO 7.°
As Assembleias Gerais serão convocadas por simple 

Estadas, dirigidas aos sócios com, pe|0 menos 30
de antecedência, isto quando a lei nâo prescreva form 7 

dades especiais de comumcação. Se qualquer dos sócios esf ausente da sede social a comunicação deverá ser feita f 
lempo suficiente para que possa comparecer. K com

ARTIGO 8°
Os lucros líquidos apurados, depois de deduzid aniagem para fundos ou destinos especiais cri J

Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios

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

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

artigo 12.° contrato,Para todas as questões emergentes do presente er 
quer entre os sócios, seus herdeiros ou representan 

eles e a própria sociedade, fica estipulado o 
^arcade Luanda, com expressa renúncia a qualque

artigo 13.° serã0 dadosQs anos sociais serào os civis e os ba anç r a 31 
^31 de Dezembro de cada ano, devendo en 
úe^rço imediato.

NoOmi artigo 14.°
S'^esda JS° r^u^ar^° as deliberações sociais, as dispo- 
^ClcdadeSQn 13 de Fevereiro, que é a Lei das 

Ornerciais e demais legislação aplicável.

(15-136I2-L02)

Grupo SuVOeste,U««Wda 20\5, 
c • 4 \3 de AS>ost° araescn', que, por escritura de par

^«^n.^S.doCanónoNot^^o ?ltes

a cavS° d0 Notário. úda entre- -r0, . '^enciado em Direito, foi cons p „\\ese.s° de
' - Joei Cartos da Fonseca ^àa, on

' aaa»a\ da ingombota, Província
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reside habitualmente, no Distrito Urbano da Ingombota, 
Bairro Azul, Rua Francisco Sotto, Casa n.° 54;

Segundo: — José Pedro Cerqueira Nelumba, solteiro, 
maior, natural da Ingombota, Província de Luanda, onde 
reside habitualmente, no Distrito Urbano da Ingombota, 
Bairro Ingombota, Rua Rainha Ginga, Prédio n.° 10,
4.°  andar, Apartamento n.°406;

Uma sociedade comercial por quotas que se regerá nos 

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

Luanda, 14 de Agosto de 2015. - O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
GRUPO SUL-OESTE, LIMITADA

ARTIGO l.°
A sociedade adopta a denominação social de «Grupo Sul- 

-Oeste, Limitada», com sede social na Província de Luanda, 

Município de Viana, Bairro Kikuxi, Rua Direita do Kikuxi, 

na Quinta Amiese, 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 contando-se o 

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

da data da celebração da escritura.

ARTIGO 3.° 
serviçoSsCincldeJem C°m° a *
serv ços, tncluindo gestão de investimentos e empreendi- 

petrÓHfe§eSta° aêrÓn°ma’ COmercializaW de equipamentos 
petrolíferos, comercto geral a grosso e a retalho, setviço de 
serralharia, caixilharia de alumínios, avicultura, agro-pecuá- 
na, indústria, pesca, hotelaria e turismo, serviço informático, 
telecomunicações, publicidade, construção civil e obras 
públicas, consultoria, exploração florestal, comercializa
ção de telefones e seus acessórios, transporte marítimo, 
camionagem, agente despachante e transitários, promoção 

e mediação imobiliária, 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, comercialização de medicamentos, mate
rial cirúrgico, gastável e hospitalar, produtos químicos e 
farmacêuticos, serviços de saúde, plastificação de documen
tos, venda de material de escritório e escolar, decorações, 
serigrafia, serviços de cabeleireiro, boutique, agência de via
gens, perfumaria, relações públicas, pastelaria, geladaria, 
panificação, representações comerciais e industriais, venda 

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

realizações de actividades culturais e desportivas, ma 
tenção de espaços verdes, segurança de bens p^r”noa ’ 

educação e ensino, importação e e:\portaça°\pt jnjústria 
dedicar-se a qualquer outro ramo > o co,ne^' 

em que os sócios acordem e seja penm i
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ARTIGO 4."

intearalmente 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, per
tencente aos sócios Joel Carlos da Fonseca Pugliese e Jose 
Pedro Cerqueira 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.°
1. A gerência e representação da sociedade, em todos os 

seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passiva
mente, incumbe aos sócios Joel Carlos da Fonseca Pugliese 
e José Pedro Cerqueira Nelumba, que ficam desdejá nomea
dos gerentes, com dispensa de caução, bastando 1 (uma) das 
assinaturas 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. Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade em actos 
e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 
como letras de favor, fiança, abonações ou actos semelhantes.

ARTIGO 7.°
As Assembleias Gerais serão convocadas por simples 

cartas registadas, dirigidas aos sócios com, pelo menos, 
30 (trinta) dias de antecedência, isto quando a lei não pres
creva formalidades especiais de comunicação. Se qualquer 
dos sócios estiver ausente da sede social a comunicação 
devera 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 qu 
qualquer sócio, quando sobre ela recaia arresto, penhora * 
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

solteira,

PSL — Projectos, Serviço* p i ■ ^■ficoque D0 - Ç°SeLOg,StlCa’Li^ 

lavrada com inicio a fofhas 47^ 4 de Ag0St0 de 2015’ 
turas diversas n.° 283 A H /° 'Vr° de notas Para escri’ 
U.nic° da Empresa a ’ Cariai do Guiché
jres da Costa, Licenciai d° Notário, Lúcio Alberto 

Ção à sociedade «psi __d ^,re‘t0» ^01 realizada altera-
Limitada». restação de Serviços Logísticos,

ItTlQ l ’ Fz I'
Luanda, onde resid e,1X ^atias ^eto, casado, natural de 
Bairro Talatona r e at)ltua,rnente, no Município de Belas, 
Aue outorga nest^^'0 Pér°,ã de Talatona> Casa n°2’ 
«DELTATEC_ Q aC^° COm° rePresentante da sociedade,
ern Luanda n MerV.’^os f>etro^,^eros, Limitada», com sede 
^aian&a ° a , un'cíPio de Luanda, Distrito Urbano da 
^•° Andar Direit Va^de’ Avenida Comandante Gika, n.° 199, 

d * maior, natiira7~^JUlÍa Cláudia da Costa Santos, - no Munir' • de ^uan<^a» onde reside habitualmente, 
ingombota'^ Luanda> Distrito Urbano e Bairro da 

que outnrJ venida Comandante Valódia, Casa «Blessed i* °eSte aCt0 corno representante da socieda e> 
Lubanpn’plrn,tada>>’ com sede na Huíla> no Município d° 

Tercei a'rr0 Hé,der Net0> Rua Padre Anchieta, n.°37, 
teiro maiór Emerson Uriengue de Carvalho Paim,s0 
n0 Munir- ’■ natural de Luanda, onde reside habitualme ’ 
Avenida c P'° de ^uanda> Distrito Urbano da Ingom

OmandantG Valódia, Apartamento n.° 2; j0 ■4?,'* de Carv.lbo SIM. ** 

comunhão de^À™^ C°Sta Sant0S S'lva’ S°b ° de reside 
habitualm ad(iuiridos, natural de Luanda, on da lne ‘ u e’ no Município de Luanda, Distrito ^ . 
African01 °ta’ Bairro Maculusso, Travessa Liga a 

ícana, n ° o i o . _Dpou * andar, Apartamento D; cimeiro 
e da seei^d °S mesmos que, a representada do P 
da socied outorêante» são os únicos e actuais 
Presiar^ \ e comercial por quotas denominada « e[11

’ no Município de Luanda, Distrito Urbano
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Travessa Rei Katyavala, n.° 23, I,° andar, 
lngombota’A cOnstituída por escritura pública datada 

Aparta0161110. ’de 2q08, lavrada com início a folha 30, do 
dell deJaneir°ara escrituras diversas n.° 43, deste Cartório 

livr» ílen0laS (ac|a na conservatória do Registo Comercial 
flotarial. reg^sa Secçã0 d0 Guiché Único da Empresa, sob 
de Luanda,- do Númer0 de Identificação Fiscal 
o n° ttg^com o capital social de Kz: 75.000,00 (setenta 

'I kwanzas), integralmente realizado em dinheiro, 

representado por duas quotas, sendo uma no 
38.250,00 (.rin» e oito mil

cinquenta kwanzas), pertencente a socia, «DELTATEC - 
Ç icos Petrolíferos, Limitada», e outra no valor nominal 

de Kz'36.750,00 (trinta e seis mil setecentos e cinquenta 
kwanzas), pertencente à sócia, «Blessed, Limitada»;

Que, pela presente escritura e conforme deliberado por 
acta de Assembleia Geral datada de 3 de Junho de 2015, os 
outorgantes mudam a denominação da sociedade de «P S L 
—Prestação de Serviços Logísticos, Limitada», para «P S L 
-Projectos, Serviços e Logística, Limitada».

Ainda na pressente escritura, o pri meiro e a segunda outor
gante aumentam o valor do capital social de Kz: 75.000,00 
(setentaecinco mil kwanzas), para Kz: 100.000,00 (cem mil 
kwanzas),sendo o valor do aumento de Kz: 25.000,00 (vinte 
ecinco mil kwanzas), valor este que já deu entrada na caixa 
dasociedade, inlegralmente realizado em dinheiro, dividido 
em duas novas quotas, sendo uma quota no valor nominal

Kz: 21.750.00 (vinte e um mil setecentos e cinquenta 

’Was), que o primeiro outorgante unifica a quota que a 

representada já detinha na sociedade, passando a deter 
J^quotano valor nominal de Kz: 60.000,00 (sessenta mil 

1 te rnh 6 °UtFa qUOta no val°r nominal de Kz: 3.250,00 
i oui0roa' Uzentos e cinquenta kwanzas), que a segunda 

nascciedadLln^Ca 3 qU°ta qUe a SUa rePresentac*a Ja detinha 
^K7'4n^AAPasSar,d° a deter uma quota no valor nominal

1 quota da lnU°’ ° pHlneÍr0 outor&ante cede a totalidade 
; ao teSUa re^resentada pelo seu respectivo valor 
I ^enie que Tuj ° OLItor§anle’ val°r este já recebido pela 

Jsle modo defi1 -he a resPect’va quitação, apartando-se 

C'aarcclamarn,llVaniente ^a soc*edade, nada mais tendo 

JOladasuarepreSe£Unda oulorgante cede a totalidade da 

aq?arto °utorgaeSenla<^a Pe*° seu respectivo valor nominal 
a resnT’Val°r este Ja recebido pela cedente que 

H’Varriente da qu’ta^0, apartando-se deste modo 
sociedade, nada mais tendo dela a recla- 

oterc .
(L$ôes nos Drpn ° qilart0 °utorgantes aceitam as referi- 

• Xoe anigo 5 « ^.Clnde do seu direito de preferência 

1 ^^oterc • ° Pact0 S0C’aL dá 0 seu consenti- 
f | dos ac^0 e quart0 °utorgantes como sócios; 

í e 4 ° do pac^ Pecados altera-se a redacção dos 
s°cial que passa a ser a seguinte: 

í [>rnAsociedad ART,g°1°
suaJCct°s, Seiy a^0Pta a denominação de «PSL — 

Seciena prIÇ°S e logística, Limitada», tem a 
0Vlncia de Luanda, na Travessa Rei
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Katyavala, n.° 23,1.° A, Bairro Ingombota, Distrito 
Urbano da Ingombota, Município de Luanda, 

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

sucursais, agências ou outras formas de representa
ção dentro e fora do Pais.

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

kwanzas), integralmente realizado em dinheiro, 
dividido e representado por duas quotas, sendo 

uma quota no valor nominal de Kz: 60.000,00 (ses
senta mil kwanzas), pertencente ao sócio, Emerson 
Uriengue de Carvalho Paim e outra quota no valor 

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

pertencente ao sócio, Altino Carlos de Carvalho 
Silva.

Declaram ainda os mesmos que se mantêm, firme 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, 13 de Agosto de 2015. - O ajudante, HegM 
(15-bolV-LUZJ

JM-ZEGOU — Comércio e Indústria, Limitada

Certifico que, por escritura de 14 de Agosto de 2015, 
lavrada com início a folhas 66 do livro de notas para escritu- 
ras diversas n.° 44, do Cartório Notarial do Guiché Único da 

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

Licenciado em Direito, foi constituída entre:
Primeiro: — Jorge Wanga Satula, solteiro, maior, natural 

do Kilamba Kiaxi, Província de Luanda, onde reside habi
tualmente, no Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi, Bairro 

Golf II, rua sem número, Casa n.°27;
Segundo: — José de Gouveia Paulo Neto, divorciado, 

natural do Sambizanga, Província de Luanda, onde reside 
habitualmente, no Município de Viana, Bairro Viana II, Casa 

n.° 350;
Uma sociedade comercial por quotas de responsabi

lidade limitada, que se regerá nos termos constantes dos 

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

Luanda, 14 de Agosto de 2015.-O ajudante, tlegrvel.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
JM-ZEGOU — COMÉRCIO E INDÚSTRIA, LIMITADA

ARTIGO L°A sociedade adopta a denominação social de «JM-ZEGOU 

— Comércio e indústria. Limitada», com sede social na 
Província de Luanda, Município de Luanda, Distrito Urbano 
do Kilamba Kiaxi, Bairro Goll'2-Vila Verde, Rua próximo 
do Hospital Central do Camama, Vila Verde, Casa n.° 27,
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™ l bem como abrir filiais, sucursais, agen-

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

inicio da sua actividade, para todos os efeitos legais, a pai u 
da data da celebração da escritura.

ARTIGO 3.°
A sociedade tem como objecto social a prestaçao de 

serviços, comércio geral a grosso e a retalho, serralharia, cai
xilharia de alumínios, avicultura, agro-pecuária, industria, 
pesca, hotelaria e turismo, informática, telecomunicações, 
publicidade, construção civil e obras públicas, consultoria, 
exploração florestal, comercialização de telefones e seus 
acessórios, transporte marítimo, camionagem, agente des
pachante e transitários, promoção e mediação imobiliária, 
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, comercialização 
de medicamentos, material cirúrgico, gastável e hospita
lar, produtos químicos e farmacêuticos, serviços de saúde, 
plastificação de documentos, venda de material de escritó
rio e escolar, decorações, serigrafia, impressões, serviços 
de cabeleireiro, boutique, agência de viagens, perfumaria, 
relações públicas, pastelaria, geladaria, panificação, repre
sentações comerciais e industriais, venda de gás de cozinha, 
desporto e recreação, meios industriais, realizações de acti- 
V1 a es culturais e desportivas, manutenção de espaços 
• s^ran^a bens patrimoniais, educação e ensino, 
nupr a^° e exPortaÇao’ podendo ainda dedicar-se a qual- 
acordem eT™0 d° COmérc’° ou 'ndí>stria em que os sócios 
acordem e seja permitido por lei.

_ . ARTIGO 4°
intega^enterrahzari ’00 000’00 mil kwanzas), 
2 (duas) quotas iguais0^" dlvidido e rePresentado por 

mil hX) cadaVumlnOminal 5°-00°’00 (cin" 
Gouveia Pau|0 Netoe jLwan“?teS SÓCÍ°S J°Sé de 

K Wan^ Satuk respectivamente.
. ARTIGO 5.°

WimentodasXfade ficadePendente do con-
de Preferência, deferido’, 6 Sempre reservado 0 d'reito 
<|uiser fazer uso. °S S°C1OS se a sociedade dele não

ARTIGO 7 <
As Assembleias Gerais serão cOn 

cartas registadas, dirigidas aos sócios?^ St 
30 (trinta) dias de antecedência, is» 
creva formalidades especiais de co»„„; " . 
dos sócios estiver ausente da sede social 
deverá ser feita com tempo suficiente para qu™"""'* 
parecer. ™e tnu-

ARTIGO 8.”

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

Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na prepa. 

ção das suas quotas, e em igual proporção serão supon* 
as perdas se as houver.

ARTIGO 9.°

A sociedade não se dissolverá por morte ou impefa» 

de qualquer dos sócios, continuando a sua existência cm 

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido» 

interdito, devendo estes nomear um que a todos represe®, 

enquanto a quota se mantiver indivisa.
ARTIGO io.°

Dissolvida a sociedade por acordo d<^- 
demais casos legais, todos os sóc.os I
liquidação e partilha verificar-se-a con °acljv0social 

' de acordo, e se algum deles o preten do
licitado em globo com obngaçao °o|-erecer, em| 
e adjudicado ao sócio que melhor p 
dade de condições. ;

ARTIGO"’ mnrtizaraq“°lade i

A snuledarie tes.rvms. » |
qualquer sócio, quando sobre e 
providência uanteLt.

Para todas as questões f.» *
quer entre os sócios, seus esnpu .qlld*
entre eles e . própria * a renúMi. • ♦> 
Comarca de Luanda, com ex $

AR'rlGO „sbalal,ç0 re^a 
Os anos sociais serão os c<v* e devendoeP 

em 31 de Dezembro de cada a 

de Março imediato. |4.» 0

No omisso regularão as del' Fevere'^d iíc^,^) 
siçõesdaLein.» l^4’d;'^is leg^f^'1^ 
Sociedades Comerciais e d

,A^nciaerenr/R'1',0°6'
ntratj^;3 - todos os 

ficade^nCUmbe 30 SÓC'O José de ca dele’acllva e Pass,va_ 
Cdoí Ján<^adoger ní co Pau'<> ^to, que 

^Íen Para °brÍgar Valid“e

860108 °U mesmo
3. FicaTr?d°Parao efeito a d°S seus Píeres de 

e ^tratos elraí obrií mandato- 

como letras de 1- 308 ne^6cios soei ' C.ledade em aclos

^-s OU actos semelhantes.

FVPC

d.

Satisfazendo ao que * diáno ° 
sentada sob o n« 65 d° '^da 
corrente ano, a qual f,ca a



Certifico que Filisberto Vilyoene Pedro Goncal maior, de nactonalidade angolana, natural dPi S°’'
Ridente em Luanda, no Município de Cazeno, 7anda> 

^E, Casa n.° 879, constituiu uma sociedade *5’ 

^otas denominada, «FVPG, (SU), Limitada PeSSOal 
sob o n.° 4.373/15, que se vai reger pelo disoostn reg'Stada 
mento em anexo. p t0 n° docu-

Está conforme.
Conservatória do Registo Comercial d , 2,‘Secçào do Guiché Único da Empresa ? Luanda, 

Mgostode2015. —O ajudante,//e^e/’ Luanda, 14

ESTATUTO DA SOCIEDADE 
FVPG(SU), LIMITADA

ARTIGO l.°
(Denominação e sede)

A sociedade adopta a denominação de «FVPG (SU), 
Limitada», com sede social na Província de Luanda, 

Município do Cazenga, Bairro Cazenga, Rua E, Casa n.° 879, 
Zona 15, 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 

C|o da sua actividade, para todos os efeitos lesais, a partir 

0resPectivo registo.

ARTIGO 3.°
A (Objecto)

^soear^m íern COmo °^ect0 sociai comércio geral a 

^constru * °’ ?resta^ao serviços, consultoria, audito- 
^'haria C'V^ & °^ras Publicas, fiscalização de obras, 

a'Urtlínio, pro^'11^'3’ Pr°duÇão e venda de caixilharia de 
í^niunicar0^0 e med’aÇã° imobiliária, informática, 

°le^ria lurise8, electr,c’dade, açro-pecuária, pescas, 

de viagens, transportes aéreo, 
^Or|a$, camiOplreS’ transPorle de passageiros ou de mer- 

J0, Venda çje a^em’ transitários, despachante, oficina 
Tioda^^n' escr’^r*0 e escolar, salão de 

fia, 5*5 Ateria]5 6 COn^ec<^ões’ botequim, centro médico, 

Panif^^aria, re|^.ec^u’Parnentos hospitalares, perfuma- 
^ladar?°ar*a’ a^nc’a de viagens, pastelaria, 

eventeXp*oraÇao de parques de diversões, 

recreativos e desportivos, 
^ró|Ç()IVe’s ou estg ^OrestaL exploração de bombas de 
l7l%?.deri^dÇos°re' Serviço’ comercialização de 

Sr,Se ar,o, imDo ’ apresentações comerciais, ensino 
?Ualquer 0^aÇa° e exPortaÇã°, podendo ainda 

°C|°'úniCo Utr° rarno do comércio ou indústria 
ec,da e seja permitido por lei.

0 ARTIGO 4.°
'k%al^iaié (Capita|)

k r6ali2 '00'000’00 (cem mil kwan-
ado em dinheiro, renresentado oor
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kwanzas), pertenceí ITXií 100 000’00(cem mil 

Pedro Gonçalves. 'Un'C0 Fehsberto Vilyoene

ARTIGO 5.°
(Ccssâo dc quotas) 

transfoXXdamèt mTems Xe p^  ̂°U *

ARTIGO 6.°
(Gerência)

A gerência e administração da sociedade, em todos os 

seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passiva
mente, incumbem ao sócio-único, bastando a sua assinatura 
para obrigar validamente a sociedade.

1. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos 

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

2. O sócio-único poderá nomear em pessoa estranha à 
sociedade 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 ex.stencia com o 
", i,0 e herdeiros o. rep.es—s do sóe» H-*- 

”,eZ devendo 

enquanto a quota se mantiver mdtv.sa.

ARTIGO 9.’ 
(Liquidação)

Ar,,oid.Çiod.»«.d.^»'““d*Ltite 

Sociedades Comerciais.
ARTIGO 10’

■ -o os cMs e os balanços serão dados

de Março imediato.
ARTIGO11-

,0"'ÍSSO) - «ociais as disposi-

gss^****^"
Grupo Jared Empreendimentos (SU), Limitada 

Leandra Augusto Sumbo de Almeida Gomes, Licenciada 

em Direito, Conservadora de 3.a Classe da Conservatória do 

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

da Empresa — ANIFIL.Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre
sentada sob o n.° 16 do livro-diário de 13 de Agosto do 

corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.

mdtv.sa
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Certifico que Jared Domingos Quintas dos Santos, sol
teiro, natural de Benguela, Província de Benguela, residente 
habítualmente em Benguela, Município de Benguela, Bairro 
Vila das Acácias Rubras, casa sem número, Zona A, cons
titui uma sociedade unipessoal por quotas denominada 
«Grupo Jared Empreendimentos (SU), Limitada», com sede 
na Província de Luanda, Município de Belas, Centralidade 
do Kilamba, Prédio U-21, 3.° andar, Apartamento 33, regis
tada sob o n.° 911/15, que se vai reger nos termos constantes 
do documento em anexo.

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

doGuiché Único da Empresa — ANIFIL, em Luanda, 13 
de Agosto de 2015. — O ajudante, ilegível.

estatutos da sociedade
GRUPO JARED EMPREENDIMENTOS .

(SU), LIMITADA
ARTIGO i.“

(Denominação e sede)

A sociedade adopta a denominação de «Grupo Jared 
Empreendimentos (SU), Limitada», com sede social na 
Província de Luanda, Município de Belas, Centralidade do 
Kilamba, Prédio U-21,3.° andar, Apartamento 33, podendo 
transferi-la livremente para qualquer outro local do territó
rio nacional, bem como abrir filiais, sucursais, agências ou 
outras fornias 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 agricultura, 
pecuária, impressão gráfica, serigrafia, estúdios fotográficos 
e cinematográficos, cyber café, o comércio geral a grosso e 
a retalho, prestação de serviços, representação de firmas e 
de marcas, hotelaria e turismo, indústria, pesca, exploração 
de inertes e de madeira, serviços de informática, telecomu
nicações, construção civil e obras públicas, fiscalização de 
obras, saneamento básico, moda e confecções, transportes 
marítimo, aéreo e terrestre de passageiros ou de mercado
rias, camionagem, transitários, exploração de oficina auto, 
assistência técnica, comercialização de petróleo e lubrifican
tes, exploração de bombas de combustíveis, comercialização 
de medicamentos, serviços de saúde, venda de perfumes, 
agenciamento de viagens, relações públicas, indústria pas- 
teleira, panificação, exploração de parques de diversões, 
realização de espectáculos culturais, recreativos e desporti
vos, exploração mineira, exploração de estação de serviços, 
representações comerciais, serviços de serralharia e carpin
taria, venda de alumínio, cultura e ensino geral, formação 
profissional, segurança de bens patrimoniais, importação e

exportação, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro 
do comércio ou indústria em que o sócio acorde e

. • Permitido por lei.
ARTIGO 4.°

(Capital)

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil 
zas), integralmente realizado em dinheiro, representad 
1 (uma) quota no valor nominal de Kz:’ 100.000 00 
mil kwanzas), pertencente ao sócio-único Jared Domin 
Quintas dos Santos. ln^Os

ARTIGO 5.°
(Cessão dc quotas)

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

ARTIGO 6.°
(Gerência)

1. A gerência e administração da sociedade, em lodosos 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passi
vamente, incumbem ao sócio-único Jerd Domingos Quintas 
dos Santos, bastando a sua assinatura para obrigar valida
mente a sociedade.

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

3. O sócio-único poderá nomear em pessoa estrania 
sociedade para assumir as funções de gerência.

artigo 7.°
(Decisões)

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

artigo 8.° 
(Dissolução)

A sociedade não se
mento do sócio-único, l

sobrevivo e herdeiros ou representantes
interdito, devendo estes nomear um qLie 
enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 9.°
(Liquidação)

A liquidação da sociedade far-se-a
Sociedades Comerciais.

ARTIGO 10.°
(Balanços) sserã0

Os anos sociais serão os civis e os encerrar
em 31 de Dezembro de cada ano, dev 
de Março imediato.

ARTIGO ii°
(Omisso)

No omisso regularão as deliberaçõe
Ções da Lei n.° 19/12, de 11 de Junho e ainu» peVei-
Lei das Sociedades Comerciais, n. ’ j 5-13

e disso/verá por morte ou impedi' 
continuando a sua existência com o 

do sócio falecido ou 

a todos represente,

á nos termos
daLeidaS

. . asdi< 
__ -ocia*5’ ..ges^ 

ainda as disp°reir<’;
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Delsmona, Limitada

Certifico que, por escritura de 12 de Agosto de 2015 
iavraífacom início a folhas 71, do livro de notas para escri’ 
wras diversas n.° 30-B, do Cartório Notarial do Guiché 
único da Empresa - ANIFIL, a cargo do Notário, Lúcio 
Aberto Pires da Costa, Licenciado em Direito, perante mim 
Eduardo Sapalo, Notário-Adjunto do referido Cartório, foi 
constituída entre;

Primeiro: — Amadis Carlos Tomás Arsénio, solteiro 
maior, natural do Sambizanga, Província de Luanda 
dente habitualmente em Luanda, no Distrito Urbano do Sambizanga, Bairro Comandante Valódia, Avenida Hoii- ° 
-Henda, n.° 73 Apartamento 3; J|_ya-

Segwdo: - Manuel Francisco Arsénio, solteiro maior 
-'doRangel, Província de Luanda, residente habitual’ 
" Luanda, no Distrito Urbano do Sambizanga Baimo Commidante Valódia, Rua Sebastião Desta Vez n ° ?20-

Uma sociedade comerciai por quotas que se regerá nos 

lemos constantes do documento em anexo.

Está confonne.
Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa — 

ANIFIL, em Luanda, aos 14 de Agosto de 2015. — O 
ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
DELSMONA, LIMITADA

ARTIGO L°
sociedade adopta a denominação de 
tfla», co... ÔClic social n;

Uanda,Distrito Urbano do San' 

, ia’ Rua Sebastiã. * 
^feri-la livrei 
Hor- •

^fotmVd,

A

artigo 3.°

como objecto social o comércio 
a retelho, representações comerciais e 

serviços, hotelaria e turismo e 
a£ro-pecuária, pesca, serviços infor-

«Delsmona,
• e Municíp'0 de com sede social na Provin Qornandante

_ião desta vez, Casa • terrlto- 
imente para qualquer outro agências ou acionai, bem como abrir filiais, sucurs 

âe representação dentro e fora

ARTIGO 2.° ntando-seo, ^ua duração é por tempo indeterminado, c partir
'^"‘''''suaactividade, para todos os efeitos eg

da celebração da presente escritura, 

piedade tem 
L. a&osso e r Afiais

de
’ '"^ia, " r-—’ ’ T-o civil e

n(k^C°mu'n’ca<íões, publicidade, construç -a^_

exp'oraÇao mineira e florestal, c0 ílltno, 
Cf°nes e seus acessórios, transporte ern,

a&ente despachante e transitários, ca ^das 
’W>”'PVa e venda de viaturas, novas ou

7°S’ reparai?áo de veículos automov ’ SiÍ ^rial e peças separadas de uanspo^, 
Hbti?Cos e vig0tas comercialização de co
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e estaçao de serviço, comercialização de medicamentos 

matenal cirúrgico, gastàvel e hospitalar, produtos quími

cos e farmacêuticos, serviços de saúde, venda de perfumes, 
plastificação de documentos, venda de material de escrita 

rio e escolar, decorações, serigrafia, panificação, produção 

de gelados, indústria pasteleira, exploração de boutique, 

exploração de salão de cabeleireiro, agenciamento de via

gens, relações públicas, venda de gás de cozinha, desporto 

e recreação, exploração de vídeo clube e discoteca, realiza
ções de actividades culturais e desportivas, manutenção de 

espaços verdes, segurança de bens patrimoniais, exploração 
de jardim de infância e ATL, educação e cultura, instrução 

automóvel, ensino, saneamento básico, jardinagem, lim

peza, desinfestação, fabricação e venda de gelo, 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: 60.000,00 (sessenta mil kwanzas), pertencente ao sócio 
Amadis Carlos Tomás Arsénio e a outra quota no valor 

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

cente ao sócio Manuel Francisco Arsénio, 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, incumbem ao sócio Amadis Carlos Támas Arsénio, 

que fica desde já nomeado gerente, bastando a sua assinatura 

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

e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 

como letras de favor, fianças, 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
ção das suas quotas e em igual proporção serão suportadas 

as perdas se as houver.
—-^■i
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ARTIGO 9.°
A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento 

de qualquer dos sócios, continuando a sua existência com o 

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou 

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

enquanto a quota se mantiver indivisa.

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

demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários e a 

liquidação e partilha verificar-se-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, ern igual

dade de condições.

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

qualquer socio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou 

providência cautelar.

ARTIGO 12.®
OuereT35 qUeStÕeS d°

entre eT^ “ SeUS.herdeÍros ou representantes, quer 

Comarca de l S°C'edade’ fica estiPulado o Foro da 
de Luanda, com expressa renúncia a qualquer outro.

ARTIGO 13.®
em Í dXembro d° T* ' °S ba'anÇ°S Serã° dados 

de Março imediato. ' deVend° enCerrar a 31

ARTIGO 14°

Sodedades Comerei.” „ '?”"»• ‘
Omercais> e demais legislação aplicável. 

------ -------------------- (I5-13629-L02)

Martipauí (SU), Limitada

- ScA~XXeiT”s'Li— 
Registo Comercia! de Luanda, 2^ ?nservatória do 

da Apresa —anifil. ' Secçao do Guiché Único

A”° d° 
Certifico que Martins Paulinn i Conservatória.

” Município de cX R ■ mai°r’

I <. s,„... B"™ M«b”. ’• «ta

"««P u"’?,*

X XX, L”d’’ X “m
M>« n • 920/1$ ' P™"“ “■ igreja I E B a>«x" “ * ■» X:* 

Está conforme

-----------------------------------—-

ESTATUTO DASOCIFHAr.
MARTII‘AIJL<su).l.IMnAVA

ARTIGO i.°
(Denominação e sede)

(SU), Limitada», co^s^ «^1

Município de Cacuaco, Bairro Mabor R " a 

casa s/n.°, (próximo da Igreja LE.B A ) n h aS ^ntenas> 
livremente para qualquer outro local do terrító° tranSferi’la 

bem como abrir fi|íais. sucursais,

de representação dentro e fora do País. n'as

ARTIGO 2.°
(Duração)

A sua duração é por tempo indeterminado, contando-seo 

inicio da sua actividade, para todos os efeitos legais a partir 
do respectivo registo.

ARTIGO 3.° 
(Objecto)

A sociedade tem como objecto social o comércio geral 

a grosso e a retalho, construção civil, prestação de serviços, 

representação de firmas e de marcas, hotelaria e turismo, 
indústria, pescas, exploração de inertes e de madeira, agro- 

-pecuária, serviços de informática, telecomunicações, 

construção civil e obras públicas, fiscalização de obras, 

saneamento básico, modas e confecções, transporte marí
timo, aéreo e terrestre de passageiros ou de mercadorias, 

camionagem, transitários, exploração de oficina auto, assis

tência técnica, comercialização de petróleo e lubrificantes, 
exploração de bombas de combustíveis, comercialização 

de medicamentos, serviços de saúde, venda de perfumes, 

agenciamento de viagens, relações públicas, indústria pas 

teleira, panificação, exploração de parques de diverso , 
realização de espectáculos culturais, recreativos e despo^ 

vos, exploração mineira, exploração de estação de serV^ 

representações comerciais, serviços de serralhar,a e ca 
taria, venda de alumínio, cultura e ensino geral, segu'r^nja 

bens patrimoniais, importação e exportação, poden 
dedicar-se a qualquer outro ramo de comércio ou m 

em que o sócio acorde e seja permitido por lei.

ARTIGO 4.°
(Capital) Rwan-

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem ppr 
zas), integralmente realizado em dinheiro, rePre^ zceín 

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

kwanzas), pertencente ao sócio-único Martins aU

ARTIGO 5.°
(Cessão dc quotas) jentC olJ 3

A cessão da quota implica a saída do s^CI°ssoa|. 
transformação da mesma em sociedade pluripe

ARTIGO 6.°
(Gerência) toJoS °S

1 • A gerência e administração da sociedade, e PaS 

seus actos e contratos, em juízo e fora e’rtjnS paul'n°’ 
sivamente, incumbem ao gerente-único ar
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«ccinatura para obrigar validamente a socie-
^tando a sua

dade- vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos 
2- F'ca ^nhos aos negócios sociais da sociedade, tais 

econlratOS j. favor fianças, abonações ou actos seme
io letras de tavo,

sócio-único poderá nomear pessoa estranha à socie- 
Jparaassumir as funções de gerência.

ARTIGO 7°
(Decisões)

As decisões do sócio-único de natureza igual às delibera

ções da Assembleia Geral deverão ser registadas em acta por 

ele assinadas e mantidas em livro de actas.

ARTIGO 8.°
(Dissolução)

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedi

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

sobrevivoe herdeiros ou representantes do sócio falecido ou 

interdita, devendo estes nomear um que a todos represente, 

enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 9.°
(Liquidação)

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

ARTIGO 10.°
(Balanços)

eni?San0S sociais se,*ão os civis e os balanços serão dados 1 

(Lu ^ezem^ro de cada ano, devendo encerrar a 31 ’ 
deMarÇo imediato.

ARTIGO ll.°
(Omisso)No omisso regularão as deliberações sociais, s da

^úaLeino 19/12, de 11 de Junho e ainda asdtspo

Sociedades Comerciais, n.° 1/04, de 13 de

^?.qUe’
Buctete la Zambi, Lim‘tada de 9 0\5.

- ^ue, por escritura de 15 de “ para ®scr' 7* wm inicio a folhas 49, do livro de ^niCo
^^ersasnMlVdoCartórioMotana pires da

a carg0 ao Notário, Ucio Mbert 

em Direito, foi constituída en Oir0: ~ Mbuco Nzanza Sebasua0’ Lente hab’tUa'' 

C bamba’ Província do Uíge, res» da x/ta 

Í.Xçt?'" buanda, Viana, Bairro Cajiji Burac 
^'«tsasln?-, . d0 coru.

~~ Antón'° Zua Kabung,U'’ cOmunlrã° de 

Kabun&ui’ sob 0 regÍmea Kwanza-^orte’ 

da Banga, Província do deViana<

cm Luand",»» 
aaP>'kua5,Casan.°69;

_______________ 16021
Uma sociedade comercial por quotas de que se regerá 

nos termos constantes do documento em anexo.

Está conforme.

Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, em 
Luanda, aos 14 de Agosto de 2015. — O ajudante, ilegível.

“»* d.
Proximo do Mercado da Sanza(a c V!® da ^ria, 

fen’la livremente para qualaue’ S n‘0> podendo irans- 

nacional, bem como abrir filiais™™ d° território 

outras formas de representação a ' rsais> aSêncías ou 
Presentaçao dentro e fora do País.

ARTIGO 2.°

'"leio 'emp° "d«»do. ™ .
d.d.adacettrx,::1“““*»^»M,

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

ços, serviços de medicina natural, comércio geral a grosso 

e a retalho, serralharia, caixilharia de alumínios, avicultura, 
agro-pecuaria, indústria, pesca, hotelaria e turismo, infor
mática, telecomunicações, publicidade, construção civil e 
obras públicas, consultoria, exploração florestal, comercia

lização de telefones e seus acessórios, transporte marítimo, 

camionagem, agente despachante e transitários, promoção 

e mediação imobiliária, 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, comercialização de medicamentos, mate
rial cirúrgico, gastável e hospitalares, produtos químicos e 

farmacêuticos, serviços de saúde, plastificação de documen- 
tos, venda de material de escritório e escolar, decorações, 
serigrafia, impressões, serviços de cabeleireiro, boutique, 

agência de viagens, perfumaria, relações públicas, paste 
lana, geladaria, panificação, representações comerciais e 

industriais, venda de gás de cozinha, desporto e reco ç 
meios industriais, realizações de actividades culturais e des

portivas, manutenção de espaços verdes, 

patrimoniais, educação e ensino, podendo ainda dedicar-se a ^itido

cio ou indústria em que os soctos acordem esej 

por lei.
, ■ 1 é de Kz'100.000,00 (cem mil kwanzas),

O capital social e de Kz. dividido e Kprese„. 
integralmente realizado cm n0 va|or nominal de
tado por 2 (duas) quotas, se lencente ao sócio
Kz: 70.000,00 (setenta nul kwanzas), í-
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Mbuco Nzanza Sebastião e outra no valor nominal 
de Kz: 30.000,00 (trinta mil kwanzas), pertencente ao sócio 
António Zua Kahungui, respectivamente.

ARTIGO 5.°

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

ARTIGO 6.°

LA gerência e representação da sociedade, em todos os 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e pas
sivamente, incumbe ao sócio António Zua Kahungui, que 
fica desdejá nomeado gerente, com dispensa de caução, bas
tando l(uma) assinatura do gerente para obrigar validamente 
a sociedade.

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

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

ARTIGO 7.°

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

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

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

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

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.

DIÁRIO DAREPÚbliqa 
ARTIGO 12.°

Para todas as questões emergentes do presente contrato, 

tre os sócios, seus herdeiros ou representantes, qUtt qUef les e a própria sociedade, fica estipulado o Foro da 

entre e es ' , m expressa renúncia a qualquer
Comarca de buanu , 

outro.

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

em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar a 3| 
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.

(15-13643-L02)

C S e R C°ntabi,ídade, Serviços 
FormaÇão, Limitada

LuaX0noloncaX,oNe/U'h|° 2°'5> nesta Cidade 
Visitação de Fátima Q° a?a desta Comarca, perante 

pós-Graduada em Re^icm J ™°eS Xavier Belo Andrade,
Cartório, compareceram § Ê Otar’ado’ Notária do referido 

Primeiro: — plá ^omo outorgantes: 
te«ro, maior, natural anueí Fernandes Bernardo, sol- 
Habituaimente nn p • ° Cazenga, Luanda, onde reside 
titular do Bilhel H Rua l2’ ^a AI, Zona 12,
tido em Luanda ° ^dent,dade n-° 000084220LA036, emi- 

Junh? de 2014’ 
natural da Mai U* ^a^a^aes Quissua, solteiro, maior, 
Bairro Morro Jan^a’ luanda, onde reside habítualmente, 
identidade n 0 S/n'°’ Zona 3’titu,ar do Bilhete de
de Novembro de 20 emitido em Luanda, aos 29

tos acima^ferid^6111^^6 ^°S outorSantes Pe^os documen-

greles foi dito: 
instituem613 Presente escritura e de comum acordo 

tas dennm- enJre S* Uma sociedade comercial por q110' 
Formação \nada <<C‘ S’ R ~ Contabilidade, Serviços e 

Urbano da c ,rrHtada», com sede social em Luanda, Distrito 
casa s/n o ?ba’ Bairro Morro Bento, Rua da ex-T.G.FA 
do territór* P° Cnd° transperi-la livremente para outro loca 
cias ou m f0 nac,onai» bem como abrir filias, sucursais, agen 

tem como TrS °rrnas de rePresentação dentro e fora do

Que n ° JeCt° Sociat 0 Previsto no artigo 3.° do estatu 
zas\ ini C3P.,tal S0cial é de Kz: 100.00,00 (cem mH k^a 
^Presentad^menle reaIizado ™ dinheiro, dividid°de 

Kz: 50.00 00P?r dUaS qU°taS iguais’ no va'°r nOm'nncen- 

tes aos só ■ ^Clncluenta mil kwanzas) cada, Perte' f 
Magalha CJ-?S F^VI° Manuel Fernandes Bernardo e

Oue Qu'SSUa’ respectivamente. j0respectivo S°Cledade reger-se-á pelos artigos constan‘^ 
d°cumento latUt°’ ° qual foi elaborado em seParad°. „da 

Lei da Si C^.ni^enientar» nos termos do n° 2 do artigo 

3 S,mP'’fieaçâo e Modernização dos Registos
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• 0 Notarial, que fica a fazer parte inte- 
Coniercial e eritura e que os outorgantes declaram ter lido, 

0 seu conteúdo, sendo que o mesmo 
’siina<iO 6 Tuide dos sócios, pelo que é dispensada aqui a 
e!iprin'eavon 
SíZ> disseram e outorgaram.

A strução do acto arquivo:
^^Certificado de admissibilidade emitido pelo 

Ficheiro Central das Denominações Sociais, em 
Luanda, aos 3 de Junho de 2015;

m Documento complementar supra referido, devida
mente rubricado pelas partes e por mim notária;

c) Comprovativo da realização do capital efectuado 
no BAI.

Aos outorgantes e na presença simultânea de ambos, fiz 
emvozaltaa leitura desta escritura, a explicação do seu con
teúdo e a advertência de que deverão proceder ao registo 
obrigatório deste acto no prazo de 90 dias.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
C,s. F. —CONTABILIDADE, SERVIÇOS 

E FORMAÇÃO, LIMITADA
ARTIGO l.° F

A sociedade adopta a denominação social de « 
'Contabilidade, Serviços e Formação, Limitada», com 

social na Província de Luanda, Município de Luanda, 
Atrito Urbano da Samba, Bairro Morro Bento, Rua da ex 
"T.G.F.A., casa s/n.°, podendo transferi-la livremente para 
^Iquer outro local do território nacional, bem como abnr 
^sucursais, agências ou outras formas de representação 
enlroe fora do País.

•furacão, ART,G°2°

,l'íciodaslJa V • e P°rternP° indeterminado, contando-se o 
^aiadar .actlv’^a^e’ Para todos os efeitos legais, a partir 

elebração da escritura.
,A sociedade ART,G03°

contabT™ C°m° °^ect0 soc’ak prestação de ser- 
técnicà ^a<^e’ au(^’tor*a’ consultoria, fiscalidade, 

r^er’dos p Pr°fiss,°nal, e outros serviços conexos 
^mércio 0^° ai°da ^dicar-se a qualquer outro 

^ilido por ig11 *ndústria em que os sócios acordem e

VC|PÍtals°cialéd ART,G04°

^nte reaiizad Kz: 1000°0,00 (cem mil kwanzas) 
^•SOnn^s Q11_.° ern dinheiro, dividido e represen- 
Nao^tcinq. aS igUais no valor nominal de 
^a|h^SÓC|°s F|âvent? kwanzas) cada uma, perten- 

S^u’ssua rJ° Manuel Fernandes Bernardo e Rui 
Aç ’resPecti vamente.

de quot art,go 5-°

^Nrè^^iedad3 eStranhos fica dependente do con- 
Aferido’ <’Ua' semPre reservado o direito 

Osq aos sócios se a sociedade dele não
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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 Rui Magalhães Quissua, que 
fica desde já nomeado gerente, com dispensa de caução, bas- 
tando uma assinatura do gerente para obrigar validamente a 
sociedade.

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

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

ARTIGO 7 o

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

ARTIGOS."

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 io.°
Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos 

demais e.sos legais. »*» « "

e adjudicado ao sóe» » P«» ”f"“ 

dade de condições. ARTIGO ll.°A sociedade reserva-se o direito de amortizar a quota de 

Qualquer sócio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou 

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

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

Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qualquer

zxntrn
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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.

É certidão que fiz extrair, vai conforme o original a que 
me reporto.

2.° Cartório Notarial da Comarca de Luanda, em Luanda, 
aos 21 de Julho de 2015. — A l.° Ajudante de Notário, 
Isabel Neto Lúcio. (15-12510-L01)

Cajerman (SU), Limitada

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

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre
sentada sob o n.° 83 do livro-diário de 14 de Agosto do 
corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.

Certifico que Carlos Jerónimo Manuel, casado com 
Aurora Pascoal Jacinto Fortunato Manuel, sob o regime de 
comunhão de adquiridos, de nacionalidade angolana, natu
ral de Luanda, residente em Luanda, no Distrito Urbano do 
Rangel, Bairro Nelito Soares, Casa n.° II, constituiu uma 
sociedade unipessoal por quotas denominada «Cajerman 
(SU), Limitada», registada sob o n.° 4.381/15, que se vai 
reger pelo disposto no documento em anexo.

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

do Guiché Único da Empresa, em Luanda, aos 14 de Agosto 
de 2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
CAJERMAN (SU), LIMITADA

ARTIGO l.° 
(Denominação c sede)

A sociedade adopta a denominação de «Cajerman (SU), 
Limitada», com sede social na Província de Luanda, Rua 
Algarve, Casa n.° II, Bairro Nelito Soares, Distrito Urbano 
do Rangel, Município de Luanda, 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.° I
(Objecto)

A sociedade tem como objecto social a 
pescas e aquicultura, indústria de lacticínios^0^^ 
comércio geral a grosso e a retalho, prestação 
consultoria, auditoria, construção civil e obras6 SerV’.ÇOs> ! 
fiscalização de obras, serralharia, carpintaria pr^''^’ 1 
venda de caixilharia de alumínio, promoção e m ! 
imobiliária, informática, telecomunicações, electricid^0 
hotelaria, turismo, agência de viagens, transporte àéV’ 
marítimo e terrestre, transporte de passageiros ou de mer’ 
cadorias, camionagem, transitários, despachante, rent-a-car 
exploração mineira, oficina auto, venda de material deescri- | 
tório e escolar, salão de cabeleireiro, modas e confecções j 
botequim, centro médico, farmácia, material e equipamen- ’ 
tos hospitalares, perfumaria, ourivesaria, relojoaria, agência 
de viagens, pastelaria, panificação, geladaria, exploração 
de parques de diversões, realização de eventos culturais, 
recreativos e desportivos, exploração mineira e flores
tal, exploração de bombas de combustíveis ou estação de 
serviço, comercialização de petróleo e seus derivados, repre
sentações comerciais, ensino geral, infantário, importaçãoe 
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.°
(Capitai) í

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), 
integralmente realizado em dinheiro, representado por uma 
(1) quota no valor nominal de Kz: 100.000,00 (cem mil kwa 
zas), pertencente ao sócio-único Carlos Jerónimo Manue.

ARTIGO 5.° 
(Cessão dc quotas) 

A cessão da quota implica a saída do sócio cedent 
transformação da mesma em sociedade pluripessoa

ARTIGO 6.°

(G£rên£Ía) • h de em todos os
A gerência e administração da soc,edaae’.va e passi^' 

seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa .natura 
mente, incumbem ao sócio-único, bastando a sua 
para obrigar validamente a sociedade. aCtos e

1. Fica vedado ao gerente obrigar a socieda tais
contratos estranhos aos negócios sociais da s°^rneihanteS' 
como letras de favor, fianças, abonações ou actos sOcíe-

2. O sócio-único poderá nomear pessoa estra 
dade para assumir as funções de gerência.

ARTIGO 7.°
(Decisões) | às de|ibera'

As decisões do sócio-único de natureza igua$ aCta por 
ções da Assembleia Geral deverão ser regista 
ele assinadas e mantidas em livro de actas.

artigo 8.°
(Dissolução) impedr

A sociedade não se dissolverá por rr,°I^s^ncia 
mento do sócio-único, continuando a sua faleci^0 0 
sobrevivo e herdeiros ou representantes do reprcserl 
interdito, devendo estes nomear um que a 10 
enquanto a quota se mantiver indivisa.

u
0
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ARTIGO 9.°
(Liquidação)

A liquidação da sociedade far-se-á nos termos da i ARTIGO 10.° C'

(Balanços)

Os anos sociais serão os civis e os balanços ser' atui de Dezembro de cada ano, devendo dad°S 

jcMarço imediato. rrara3l

ARTIGO 11.°
(Omisso)

No omisso regularão as deliberações sociais, as disposi- 
(õesdaLein.019/12, de II de Junho e ainda as disposições da 
leife Sociedades Comerciais, n.° 1/04, de 13 de Fevereiro 

(I5-I3645-L02)

Matandre (SU), Limitada

Bártara Celeste Ferreira Gamboa, Conservadora de 3 a Classe, 
^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.° 53 do livro-diário de 14 de Agosto do 
corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.

Certifico que Mateus André, solteiro, maior, natural 
kMaquela do Zombo, Província do Uíge, residente em 
Luanda, no Município e Bairro do Cazenga, Casa n. 44, 
^a 16, constituiu uma sociedade unipessoal por quotas 
dominada «Matandre (SU), Limitada», registada 
s°b°n.0 4369/15, que se vai reger pelo disposto no docu- 
^toem anexo.

^conforme.

^^nservatória do Registo Comercial de Luanda, 2.a Secção 
^1015^ Ún'C0 da Apresa, em Luanda, aos 14 de Agosto 

Q ajudante, ilegível.

MatL^05 DA SOCIEDADE ATaNDRE(SU), limitada
ARTIGO I 0

Llh1ilada» c Pta a d^nominaçào de «Matandre 
Luanc? Se^e soc’al na Província de Luanda, 
Bairro c D,StrÍt0 Urbano do Kilamba Kiaxi, 

^iona|Vreniente pa apU’ ^ua ^roJectada, podendo trans- 
\fo bern c0^ra qualMuer outro local do território 

^^tepr sucursais, agências ou
entação dentro e fora do País.

V artigo 2.° 
'J^aJraçàoépor (buraçà0)

9ct’v’dadelernp° ^determinado, contando-se o 
° re&st0 ’ para todos os efeitos legais, a partir
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artigo 3.» 
(Objecto)

A sociedade tem como objecto , 

g^so e a retalho, prestação comércio geral a

dade industrial, auditoria construi ’ POnsultona- activi- 
fiscalização de obras, sèrraZ públicas.

produção e venda de caixilharia deT’'0 

mediação imobiliária serviço inf Umin'°’ prom°Çào e 

nicações e electricidade, agro-pecu^^ 

tunsmo, agenciamento de viagens, serèiços de’transpone 

aereo, manUmo e terrestre, de passageiros ou de mercadorias 

camionagem, transitários, despachante, rew-a-cor, oficina 

auto, venda de material de escritório e escolar, modas e con- 

fecçoes, botequim, serviços médico-hospitalares, comércio 

de medicamentos, material e equipamentos hospitalares, 

serviços de ourivesaria, indústria pasteieira e panificadora,’ 

exploração de parques de diversões, realização de eventos 

culturais, recreativos e desportivos, exploração mineira e 

florestal, exploração de bombas de combustíveis ou estação 

de serviço, comercialização de petróleo e seus derivados, 

representações comerciais, prestações de serviços, ensino 

geral, infantário, importação e exportação, podendo ainda 

dedicar-se a qualquer outro ramo do comércio ou indústria 

em que o sócio-único decida e seja permitido por lei.

ARTIGO 4.° 
(Capitai)

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

zas) inteeralmente realizado em dinheiro, representado por 

kwanzas), pertencente ao sócio-único Mateus Andre.

ARTIGO 5.° 
(Ccssâo dc quotas)

trarsfomatSod"

ARTIGO 6.’ 
(Gerência)

(0W,SMS’ r«ai-’ualàsdelibeta'

- ai AssembleiaGera |i rodeactas-
Ç°eS ísemanúdasenlh . 
ele assinadas em AR.rlC1()8.’

(l)^“,íà0‘ niorte ou 

^sedisso1^^ existência com°

A sociedade na continuandoa 

.^„mdosócio-u'1,c0’ _
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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.

É certidão que fiz extrair, vai conforme o original a que 
me reporto.

2.° Cartório Notarial da Comarca de Luanda, em Luanda, 
aos 21 de Julho de 2015. — A l.° Ajudante de Notário, 
Isabel Neto Lúcio. (15-12510- LO 1)

Cajerman (SU), Limitada

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

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre
sentada sob o n.° 83 do livro-diário de 14 de Agosto do 
corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.

Certifico que Carlos Jerónimo Manuel, casado com 
Aurora Pascoal Jacinto Fortunato Manuel, sob o regime de 
comunhão de adquiridos, de nacionalidade angolana, natu
ral de Luanda, residente em Luanda, no Distrito Urbano do 
Rangel, Bairro Nelito Soares, Casa n.° 11, constituiu uma 
sociedade unipessoal por quotas denominada «Cajerman 
(SU), Limitada», registada sob o n.° 4.381/15, que se vai 
reger pelo disposto no documento em anexo.

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

do Guiché Único da Empresa, em Luanda, aos 14 de Agosto 
de 2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
CAJERMAN (SU), LIMITADA

ARTIGO l.° 
(Denominação c sede)

A sociedade adopta a denominação de «Cajerman (SU), 
Limitada», com sede social na Província de Luanda, Rua 
Algarve, Casa n.° II, Bairro Nelito Soares, Distrito Urbano 
do Rangel, Município de Luanda, 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.° i
(Objecto)

A sociedade tem como objecto social a pescas e aquicultura, indústria de lacticínios^0 ^^19’ 
comércio geral a grosso e a retalho, prestação consultoria, auditoria, construção civil e obras^ SerV!ÇOs’ 
fiscalização de obras, serralharia, carpintaria, pro^' ’̂ 
venda de caixilharia de alumínio, promoção’ e m 
imobiliária, informática, telecomunicações, electricidT 
hotelaria, turismo, agência de viagens, transporte aér 
marítimo e terrestre, transporte de passageiros ou de rner’ 
cadorias, camionagem, transitários, despachante, rent-a-car 
exploração mineira, oficina auto, venda de material de escri
tório e escolar, salão de cabeleireiro, modas e confecções 
botequim, centro médico, farmácia, material e equipamen
tos hospitalares, perfumaria, ourivesaria, relojoaria, agência 
de viagens, pastelaria, panificação, geladaria, exploração 
de parques de diversões, realização de eventos culturais, 
recreativos e desportivos, exploração mineira e flores
tal, exploração de bombas de combustíveis ou estação de 
serviço, comercialização de petróleo e seus derivados, repre
sentações comerciais, ensino geral, infantário, importação e 
exportação, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo 
de comércio ou indústria em que os sócios acordem e seja 
permitido por lei.

ARTIGO 4.° 
(Capital)

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), 
integralmente realizado em dinheiro, representado por uma 
(I) quota no valor nominal de Kz: 100.000,00 (cem mil wan 
zas), pertencente ao sócio-único Carlos Jerónimo Manue.

ARTIGO 5.° 
(Cessão dc quotas) 

A cessão da quota implica a saída do sócio ceden 
transformação da mesma em sociedade pluripessoa .

ARTIGO 6.°

(GCrênCÍa) ■ . de em todos os
A gerência e administração da socieaaa passiva- 

seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa .natura 
mente, incumbem ao sócio-único, bastando a sua 
para obrigar validamente a sociedade. actose

I. Fica vedado ao gerente obrigar a socie a ta‘s 
contratos estranhos aos negócios sociais da S°serneihanteS‘ 
como letras de favor, fianças, abonações ou actos s^ soCie' 

2.0 sócio-único poderá nomear pessoa estra 
dade para assumir as funções de gerência.

ARTIGO 7.°
(Decisões) | às delibera"

As decisões do sócio-único de natureza ern acta P°r 
ções da Assembleia Geral deverão ser i egista 
ele assinadas e mantidas em livro de actas.

ARTIGO 8.°
(Dissolução) ou imPedl

A sociedade não se dissolverá por m°^stênCia c0lílolJ 
mento do sócio-único, continuando a sua pa|eci^° 
sobrevivo e herdeiros ou representantes 0 represen 
interdito, devendo estes nomear um que a t0 
enquanto a quota se mantiver indivisa.
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ARTIGO 9.°
(Liquidação)

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

ARTIGO 10.°
(Balanços)

Os anos sociais serão os civis e os balanços serã de Dezembro de cada ano, devendo encem ad°S 

iildarço imediato. ara3|

ARTIGO II.0
(Omisso)

No omisso regularão as deliberações sociais, as disposi- 

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

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

(I5-13645-L02)

Matandre (SU), Limitada

BáibaraCeleste Ferreira Gamboa, Conservadora de 3? Classe, 

àiConservatória 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.° 53 do livro-diário de 14 de Agosto do 

corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.

Certifico que Mateus André, solteiro, maior, natural 

teMaquela do Zombo, Província do Uíge, residente em 

Luanda, no Município e Bairro do Cazenga, Casa n. 44,

16, constituiu uma sociedade unipessoal por quotas 
binada «Matandre (SU), Limitada», registada 

°b°n-0 4369/15, que se vai reger pelo disposto no docu- 

em anexo.
Esiá conforme.

d° ^gisto Comercial de Luanda, 2.a Secção 
Ún'C0 Empresa, em Luanda, aos 14 de Agosto 

ajudante, ilegível.

ESTATUTOS da sociedade 
MATANDRE (SU), LIMITADA

artigo i.° 
s . (Denominação c sede) 

ad°pta a denominação de «Matandre 
^’c‘pio de?’ C°m Sede sociaí na Provínc*a de Luanda, 

BUanda’ Distrit0 Urbano do Kilamba Kiaxi, 

$aPU’ ^ua Projectada, podendo trans- 

Si Para ^alciuer outro local do território 
rlTI° aErir filiais, sucursais, agências ou 

ePresentação dentro e fora do País.

artigo 2.0

^b/^ctiyu J ternP° indeterminado, contando-se o 
l,V°re^isto e> ^ara tod°s os efeitos legais, a partir

ARTIGO 3.” 
(Objecto) 

A sociedade tem como objecto social <- • •

produção e venda de c.ixifcri. * *mlnio, p, ’X 

mediaçao mwbihSna, serviço infon,^ dt 

meações e electricidade, agro-pecuária, pescas, hotelaria, 
turismo, agenciamento de viagens, serviços de transpone 

aéreo, marítimo e terrestre, de passageiros ou de mercadorias, 

camionagem, transitários, despachante, rctil-u-car, oficina 

auto, venda de material de escritório e escolar, modas e con

fecções, botequim, serviços médico-hospitalares, comércio 

de medicamentos, material e equipamentos hospitalares, 

serviços de ourivesaria, indústria pasteleira e panificadora, 

exploração de parques de diversões, realização de eventos 

culturais, recreativos e desportivos, exploração mineira e 

florestal, exploração de bombas de combustíveis ou estação 
de serviço, comercialização de petróleo e seus derivados, 
representações comerciais, prestações de serviços, ensino 
geral, infantário, importação e exportação, podendo ainda 

dedicar-se a qualquer outro ramo do comércio ou indústria 

em que o sócio-único decida e seja permitido por lei.

ARTIGO 4° 
(Capital)

• I „ria| é de Kz- 100.000,00 (cem mil kwan-

ARTIGO 5.’ 
(Cessão de quotas)

Acessão da quota

Xdá sociedade, em todos os

A oerência e administração d e|e< activa e passiva- 

seus actos e
mente, incumbem a soCjedade. actoS e

para obrigar va t a obrigar a socie de<
I. Fica vedado ao s0Cials da

como letras de f dera nomear Pe
2.0sócio-un>c P nçôesdegerenci- 

dade para assumi ^7.

<»'cisMS) P7ai..ualàsdelibera' 
Hosõcio-ÚH^o^^Xisradas^a^^

«»d,Ass x,*'”'1

ele assinadas e arTIG° 8\ jj.

mento do soo
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sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou 
interdito, devendo estes nomear um que a todos represente, 
enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 9.°
(Liquidação)

A liquidação da sociedade far-se-á nos termos da LSC.
ARTIGO 10.°
(Balanços)

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

ARTIGO II.0
(Omisso)

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

(15-13646-L02)

Orla dos Jardins, Limitada

Certifico que, por escritura de 14 de Agosto de 2015, 
lavrada com início a folhas 71, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 285-A, do Cartório Notarial do Guiché 
Único da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto 
Pires da Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre 
António da Silva Marques Manuel, solteiro, maior, natural 
da Maianga, Província de Luanda, residente em Luanda, 
no Distrito Urbano do Rangel, Bairro Terra Nova, Rua do 
Alentejo, Casa n.° 22, que outorga por si individualmente 
e como mandatário de Adelaide Zurete da Silva Gomes, 
solteira, maior, natural da Samba, Província de Luanda, 
residente em Luanda, no Distrito Urbano do Rangel, Bairro 
Terra Nova, Rua do Alentejo, Casa n.° 22;

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

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

Luanda, aos 14 de Agosto de 2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
ORLA DOS JARDINS, LIMITADA

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

dos Jardins, Limitada», com sede social na Província de 
Luanda, Município de Luanda, Distrito Urbano do Rangel, 
Bairro Terra Nova, Prédio n.° 63, Apartamento 22, 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 co 

início da sua actividade, para todos os efeitos I ntando'Se() 
da data da celebração da escritura. S’a panir

artigo 3.°
A sociedade tem como objecto social Dre«„.~

. ’ "•'«'Oiaçao deserviços, comercio geral a grosso e a retalho, serviço de 
ralharia, caixilharia de alumínios, avicultura aOm „ . ' 

’ «gro-pecuaria indústria, pesca, hotelaria e turismo, serviço informático1 
telecomunicações, publicidade, construção civil e obras 
públicas, consultoria, exploração florestal, comercializa
ção de telefones e seus acessórios, transporte marítimo 
camionagem, agente despachante e transitários, promoção 
e mediação imobiliária, 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, comercialização de medicamentos, mate
rial cirúrgico, gastável e hospitalar, produtos químicos e 
farmacêuticos, serviços de saúde, plastificação de documen
tos, venda de material de escritório e escolar, decorações, 
serigrafia, públicas, exploração de pastelaria e geladaria, 
panificação, representações comerciais e industriais, venda 
de gás de cozinha, desporto e recreação, meios industriais, 
realizações de actividades culturais e desportivas, man 
tenção de espaços verdes, segurança de bens patrimon 
educação e ensino, importação e exportação, poden 
dedicar-se a qualquer outro ramo de comércio ou 
em que os sócios acordem e seja permitido por lei.

ARTIGO 4.° )■i Lxvanza^» O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem repreSen-
integralmente realizado em dinheiro, dividido nornjnal
tado por 2 (duas) quotas, sendo uma quota no va encente 
de Kz: 85.000,00 (oitenta e cinco mil kwanzas), pe va)or 
ao sócio António da Silva Marques Manuel e ou ^ncente 
nominal de Kz: 15.000,00 (quinze mil kwanzaS>’t’’vanlente- 
à sócia Adelaide Zurete da Silva Gomes, respc

ARTIGO 5.° d0 con'
A cessão de quotas a estranhos fica ^ePen^ado 0 dire't0 

sentimento da sociedade, à qual é sempre rese nã°
de preferência, deferido aos sócios se a socie 
quiser fazer uso.

'Aêerênciae AIU'IGO6.°_eus actos e contratoPreSentaçS° da sociedade, em todos os 
enie, incumbe ao em^uízo e fora dele, activa e passiva- 

^Ue fíca desde iá n °C'° António da Silva Marques Manuel, 
astando a assinai, me^do gerente, com dispensa de caução, 
Oc,edade, ra 0 gerente para obrigar validamente a

O êerente n
num dos sócios ou mesn^o 

& r^nciat confcrjnj SOc’edade parte dos seus poderes de 

° Para o efeito, o respectivo mandato-



.vedado ao gerente obrigar a sociedade em estranhos aos negócios sociais da sociedadT^ ' 

tonoleWsde favor, fianças, abonações ou actos semelhamARTIGO 7.» teS-

As Assembleias Gerais serão convocadas por si 
cartas registadas, dirigidas aos sócios com, pe|o 30(lrinta)dias de antecedência, isto quando à lei Pen°s’ 

nem formalidades especiais de comunicação Se PKS' 

te sócios estiver ausente da sede social a qualc<Uer 

deverá ser feita com tempo suficiente para

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, 
Quanto a quota se mantiver indivisa.

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

C aiScasos legais, todos os sócios serão liquidatários e a 
(jja partilha verificar-se-á como acordarem. Na falta 
btad d°e Se a^urn ^e^es 0 pretender, será o activo social 
^índic^'0^0 C0ITI °br’SaÇà° do pagamento do passivo 
dadeHa ° 3° S°C’0 ^ue melh°r preço oferecer, em igual- 

ue condições.

A Piedade ART,G0H°

sócio reSerVa se 0 Preito de amortizar a quota de 
^'dência ’qUand0 so^re e^a recaia arresto, penhora ou 

Cla tutelar.
Para todas as /RT,G0,2-°

çUerentre os qUest^es emergentes do presente contrato, 
e a nr'0S’SeUS herdeiros ou representantes, quer 
de i PF'a Soc’edade, fica estipulado o Foro da 

\ Luanda Com .°rn expressa renúncia a qualquer

'h>s"'«i.sMART'“13’

C ^enibr ° °S C*V^S e 0S ^a^anÇ°s sera0 ^ac^os

’lTlediat0 Cada an0, devendo encerrar a 31
No.

S^regui ART|OO 14.»

n° lz04 aS liberações sociais, as dispo- 
$^Ortlerciai's e 'J de Fevereiro, que é a Lei das 

’e demais legislação aplicável.
< (15-I3647-L02)
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Café dos Cafés, Limitada

Certifico .« ,:l

<umsd.versaao.-42,,d, loNouria, doGu’hí(]nito
da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires da 

Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:

Primeira. Denise Soraya Coimbra Lopes, divorciada, 

natural de Onjiva, Província do Kunene, residente habitual

mente em Luanda, no Distrito Urbano da Ingombota, Bairro 
Ingombota, Rua Amílcar Cabral, Prédio n.° 35, 5.° andar, 

Apartamento E;

Segunda: — Joseane Helena da Conceição Afonso da 

Fonseca, casada com Celso Paulo Fernandes da Fonseca, 

sob regime de comunhão de adquiridos, natural do Kilamba 

Kiaxi, Província de Luanda, onde reside habitualmente, 

no Distrito Urbano da Ingombota, Bairro Ingombota, Rua 

Amílcar Cabral, Prédio n.° 79,2.” andar, Apartamento 2;

Uma sociedade comercial por quotas de responsabi

lidade limitada, que se regerá nos termos constantes dos 

artigos seguintes.

caJ?]íI0SDAS0C'edad£ cafe dos cafes, limitada
ARTIGO l.°

Café. SrÍedad/ ad°Pta a denomina^ “ciai de «Café dos 
Cates, Lmutada», com sede social na Província de Luanda 
MuniC1pl0 de Luanda, Distrito Urbano da Ingombota, Bairro 
da Ingombota, Rua Amílcar Cabral n.» 35, 5.»-E, 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 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, prestação de 
serviços, comércio geral a grosso e a retalho, serviços de 

hotelaria e turismo, restauração, contabilidade e auditoria, 
distribuição e armazenamento de mercadorias, gestão de 
empreendimentos, promoção e mediação imobiliária, \enda 

de equipamentos dos serviços de segurança privada, presta 

ção de serviços de segurança privada, serviços de in tanta 

importação e comercialização de medicamentos, pro 

hospilala.es, eqelpamemos l.bureloõ» dn'“ 

pii.i.rea, • *7“ “ t

ed„c.(io, ensinoge-l es»« escola *00^».^»™““''"””“^

hospilala.es


16028

DIÁRIO DA \

sa°eiros, transporte de mercadorias, transporte mant.mo, . 
fluvial, aéreo e terrestre, oficina auto, oficina de frio cons
trução civil e obras públicas, fiscalização de obras publicas, 
venda de material de escritório e escolar, venda e instalaçao 
de material industrial, venda e assistência a viaturas, comer
cialização de material de construção, comercialização de 
lubrificantes, serviços de cabeleireiro e barbearia, botequim, 
comercialização de gás de cozinha, petróleo iluminante, 
peças sobressalentes, comercialização de perfumes, artigos 
de toucador e higiene, agenciamento de viagens, produtos 
químicos e farmacêuticos, serviços de saúde, exploração 
de parques de diversão, exploração florestal, exploração de 
bombas de combustíveis, estação de serviço, representações 
comerciais, serviços de serralharia, carpintaria, marcenaria, 
importação e exportação, podendo ainda dedicar-se a qual
quer outro ramo de comércio ou indústria em que os sócios 
acordem e seja permitido por lei.

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

integralmente realizado em dinheiro, dividido e representado 
por 2 (duas) quotas iguais no valor nominal de Kz: 50.000,00 
(cinquenta mil kwanzas) cada uma, pertencentes às sócias, 
Denise Soraya Coimbra Lopes e Joseane Helena da Conceição 
Afonso da Fonseca, 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 às sócias se a sociedade dele não 
quiser fazer uso.

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

seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e pas- 
sivamente, incumbem às sócias Denise Soraya Coimbra 

e Joseane Helena da Conceição Afonso da Fonseca 
bastado ri33?0"16303 gerente’ C°m dÍSpenSa de CaUçâo

I- As gerentes poderão delegar numa das sócias on 
«sssasasãE 

semelhantes. ’ an<^as’ abonações ou actos

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

registadas, dirigidas às sócias com, pelo menos, 30 (trinta) 
dias de antecedência, isto quando a lei não prescreva forma
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 deduzid 
centagem para fundos ou destinos especiais c • & & 
Assembleia Geral, serão divididos pelas sócias na 
das suas quotas e em igual proporção serão sunouT^0 
perdas se as houver.

ARTIGO 9.°

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento 
de qualquer das sócias, continuando a sua existência com o 
sobrevivo e herdeiros ou representantes da sócia falecida ou 
interdita, devendo estes nomear um que a todos represente 
enquanto a quota se mantiver indivisa.

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-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 passivoe 
adjudicado à sócia que melhor preço oferecer, ern igualdade 
de condições.

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

quer sócio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou 
providencia cautelar.

ARTIGO I2.°
Para todas as questões emergentes do presente contrato, 

q er entre as sócias, seus herdeiros ou representantes, quer 
tre elas e a própria sociedade, fica estipulado o Foro da 

omarca de Luanda, com expressa renúncia a qualquer 

outro.

ARTIGO 13/n ARTIGO 13.°S balanços serão dados em 31 de Dezembro de cada 
de Março do ano ine'

ano, devendo estar aprovados até 31 
diato.

ARTIGO 14.'

No omisso regularão as < 
sições da Lei n.° 1/04, de 13

ajC i4.°deliberações sociais, as disp0' 
S°ciedades Co / Fevereiro, que é a Lei das 

ornerciais, e demais legislação aplicável.
(15-I3648-L02)

de j a '^eieste p

/. ' Cfasse da r erreira Gamboa, Conservadora 
n a’ “ Secç^0 d n^,ervalór'_a do Registo Comercial de 

sem !f'Sfazen</o ao Gu,cbé Único da Empresa.cor a a Sob 0 n.° me f0‘ recluer'do em petição apre- 
^nte ano, à quaf fi ° livr°-diário de 14 de Agosto do 

ertifiCo ca ^Quivada nesta Conservatória.
d0 Sambi2anll,ana D^bo Quiala, solteira, maior, 

Sen nda’ no D‘stritn ,T’ Munic'P'° de Luanda, residente em 
ado da Câmara Urbano do Rangel, Bairro Marçal, W 

’ COnsdluiu uma sociedade unipessoal P°r
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orninada «Edidenzel (SU), Limitada», registada 
1“°iaS<ln7l/15 1ue se vai reger pel° disPosto no docu- 
sobo"- ' „ ’ 
(1enioen’ane

c<iá conforme-
servatóriado Registo Comercial de Luanda, 2.a Secção 

C°"ché Único da Empresa, em Luanda, aos 14 de Agosto 
Jl5.-O ajudante, Zfeg/W

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
EDIDENZEL(SU), LIMITADA

ARTIGO l.° 
(Denominação e sede)

A sociedade adopta a denominação de «Edidenzel 
(SU), Limitada», com sede social na Província de Luanda, 
Município de Luanda, Distrito Urbano do Rangel, Bairro 
do Marçal, Rua Senado da Câmara, 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.° 
(Duração)

aduração é por tempo indeterminado, contando-se o 
*odasua actividade, para todos os efeitos legais, a partir 

respectivo registo.

ARTIGO 3.° 
(Objecto)

"fantário'^ tem COm° °b'iecto social’ ATL’ creche’ 

vitoria, sistema1 In^nc’a’ PrestaÇão de serviços, con- 
^^unicaçò *nf°rrnaÇã°, tecnologia electrónica, 
Estria, servi o’ C°mérC’° Sera^ a grosso e a retalho, 
■^tUraepeCU' Serra^ar’a, caixilharia de alumínios, 
tática, pubjj •a’ Pesca> serviços de hotelaria e turismo, 
^0raÇào flOrest da^e’ cor,sírução civil e obras públicas, 

c?^n°s, transD ’ Comercialização de telefones e seus 
(je n,eetransitárjOs 6 rnant,rno’ camionagem, agente despa- 

novas o^a^°ía^em» renl-a-car, compra e venda 
C?l0S aut0*óvekUSadaS e SeUS acessórios’ reparação 
%2de Esporte C^eSSÍOnárÍa de ínaterial e peçaS 

l?aÇà° de co k adr’caÇã° de blocos e vigotas, 
Corr,kustí UStlVe*S e ^brificantes, exploração 

Sit^ eStaçao de serv,ÇO> comercia-
c ’ ^r°dutos q >°S’ mater,al cirúrgico, gastável e 
\v leFC*a^aÇão ?*C°S e farrnacêuticos, serviços de 
/W ndadernater“ ^er^urnes’ plastificação de doeu- 

iiiipp’<laria> gelada^6 eScritório e escolar, decorações, 
CSSÔes> servi ^asíe^ar’a’ boutique, represen- 

L.%^s«ào, Prom^ de cabeleireiro, agenciamento 
^ec^represerita a ° ° Mediação imobiliária, rela- 

líl,la’ desPortoeS C°nierc’a’s e industriais, venda 
\ 0 e recreação, vídeo clube, disco-
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teca, meios industriais, realizações de actividades culturais 

e desportivas, manutenção de espaços verdes, segurança 

de bens patrimoniais, educação e ensino geral, serviços de 

infantário, cultura, escola de condução, saneamento básico, 

jardinagem, limpeza, desinfestação, descativação, fabrica

ção e venda de gelo, electricidade, importação e exportação, 

podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo de comér

cio ou indústria em que a sócia-única decida e seja permitido 

por lei.

ARTIG04.» 
(Capital)

ZaS)> integralmente reaHzado

Dembo Quiala. S0C,a'un,ca Liliana

ARTIGO 5.° 
(Cessão de quotas)

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

transformação da mesma em sociedade pluripessoal.

ARTIGO 6.°
(Gerência)

A gerência e administração da sociedade, em todos os 

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

vamente, incumbem à sócia-única, bastando a sua assinatura 

para obrigar validamente a sociedade.

1. Fica vedada à gerente obrigar a sociedade em actos e 

contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 

como letras de favor, fianças, abonações ou actos seme

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

dade para assumir as funções de gerência.

ARTIGO 7.° 
(Decisões)

As decisões da sócia-única de natureza igual às delibe

rações da Assembleia Geral, deverão ser regista as em ae 

pojeleassimdisemaM “

ARTIGO 8." 
(Dissolução) 

dissolverá por 
itinuando a sua

A sociedade não se aissujw.u morte ou impedi
mento da sócia-única, continuando a sua existência com o 
sobrevivo e herdeiros ou representantes da sócia falecida ou 

interdita, devendo estes i., 
enquanto a quota se mantiver indivisa.

artigo 9.° 
(Liquidação)A liquidação da sociedade far-se-á nos termos da LSC. 

artigo 10."
(Balanços)Os anos sociais serão os civis e os balanços serão dados 

em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar al 

de Março imediato.
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ARTIGO 11.°
(Omisso)

No omisso regularão as deliberações sociais, as disposi

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

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

(15-] 3649-L02)

de cabeleireiromédico, produt’ f das e c°nfecç8
falares, comerS^^ ^PaSfclar».PaníficadXd,'PW^«e'bie‘,“'»<' 

ree ",UK * W

“mereKIS e industriais seus <ferivMos co,„ j

ARTIGO 4.° eL |

n . (Capita!)

° capital social é de k' > "a (neQgra,mente --^-dinÍe’00

ARTIGO 5.° |
A c ~ (Cessão dc quotas) I

da Sócia cedenteoua 
sociedade pluripessoal.

artigo 6.» I. . (Gerência) 1

A gerência e adm' • - I

seus actos e contrato lniStrãÇã° da sociedade, em todos os 
varnente, incumbem ^UIZ° e fora deía’ ací,va e passi- 
Para obrigar vaiiri & S0c,a-única, bastando a sua assinatura

1 PicavedadoamenteaS°^ contratos estranhos& ^eFente obrigar a sociedade em actos e 
como letras de &°S ne^dc’os s°ciais da sociedade, tais 
dantes. avor, fianças, abonações ou actos seme- 

dade para n^Ca P°derá nomear pessoa estranha à socie-

P aSSUm,r ^funções de gerência.
ARTIGO 7.°

À (Decisões)

GCCJSopç rl z •

rações da àq & s°cia-única de natureza igual às delibe-
P°r ele asçí S^rn^^e,a Geral, deverão ser registadas em neta 

«'"■das e ™n,í<líls em ,ivrodeac‘s

ARTIGO 8.°
(Dissolução)^ento da ' ade nao se dissolverá por morte ou impe^' 

s°brevivo °^,a'única» continuando a sua existência com 0 
interdita d erdeíros ou representantes da sócia falecida ou 

enquanm Vendo estes nomear um que a todos represei > 

antOa^ota se mantiver indivisa.
ARTIGO 9.°

A j- (Liquidação)aÇão da sociedade far-se-á nos termos da

artigo 10.°
Oo a (Balanços)ern 31 dnp°kS°C,aÍS Serã0 os civis e os balanÇOS Serã° 31
Marcn ■ ezembro de cada ano, devendo encerrar a 

,ar9o nnediato.

Ana-Vice Investimentos (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.° 69 do livro-diário de 14 de Agosto do 

corrente ano, à qual fica arquivada nesta Conservatória.
Certifico que Ana Emesto Vicente, solteira, maior, de 

nacionalidade angolana, natural de Luanda, residente em 
Luanda, no Distrito Urbano da Maianga, Bairro Cassenda, 
Avenida Revolução de Outubro, constituiu uma socie

dade unipessoal por quotas denominada «ANA — Vice 
Investimentos (SU), Limitada», registada sob o n.° 4.375/15, 

que se vai reger pelo disposto no documento em anexo.

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

do Guiché Único da Empresa, em Luanda, aos 14 de Agosto 

de 2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
ANA-VICE INVESTIMENTOS (SU), LIMITADA

ARTIGO 1.” 
(Denominação e sede)

A sociedade adopta a denominação de «Ana-Vice Inves
timentos (SU), Limitada», com sede social na Província 
de Luanda, Município de Luanda, Distrito Urbano da 
Maianga, Bairro do Mártires do Kifangondo, Rua 8, Casa 
n.° 8, podendo transferi-la livremente para qualquer outro 
local do território nacional, bem como abrir filiais, sucur
sais, agências ou outras formas de representação dentro e 
fora do País.

ARTIGO 2.° 
(Duração)

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

do respectivo registo.

ARTIGO 3.° 
(Objecto)

A sociedade tem como objecto social, prestação de servi
ços, consultoria, auditoria, construção civil e obras públicas, 
fiscalização de obras, comércio geral a grosso e a retalho, 

promoção e mediação imobiliária, informática, telecomu
nicações, electricidade, agro-pecuária, pescas, serviços de 
hotelaria e turismo, restauração, agenciamento de viagens, 
transporte aéreo, marítimo e terrestre, transporte de passa
geiros ou de mercadorias, transitários, despachante, oficina 
auto, venda de material de escritório e escolar, serviços
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ART/GO ll.°
(Omisso)

^omisso regularão as deliberações sociais (ôesteLein/l9/l2,de II deJunhoeaindaasdisnTs ?P0SÍ' 

i^das Sociedades Comerciais, n.° 1/04 de r h P Çoesda 
’ J ae Fevereiro,

(l5'13650-L02)
MSKAA-Chaves, Limitada

Certifico que, por escritura de 14 de Agosto de 2015, 

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

tlifasdiversasn.°42l, do Cartório Notarial do Guiché Único 

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

Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:

Primeiro: — Kinavuidi António Malandu Sanda, sol

teiro, maior, natural do Cazenga, Província de Luanda, onde 

reside habitualmente, no Município do Cazenga, Bairro 

Cazenga, RuaNantes France;

Segitndo: — Maria Helena Miséria Costa Napoli, divor

ciada, maior, natural de Mbanza Congo, Província do Zaire, 

residente habitualmente em Luanda, no Distrito Urbano da 

Samba, Bairro Morro Bento, Casa n.° 42;

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

^os seguintes.
^stá conforme.

I ^r'° Notarial do Guiché Único da Empresa, em 

’30S Agosto de 2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DASOCIEDAO  ̂
MSKAA-CHAVES, L1M1TAU

artigo 1° ~ c.al deSociedade adopta a denominação so província be
ilimitada», com sede soCia\ pLn0 da Sa^ba’ 

Município de Luanda, Distrito o podendo 
Morro Bento, Rua Projectada, Casa m territó- 

livremente para qualquer outro apências oU 
^^iona\,bem como abrir filiais, sucursa 

^formas de representação dentro e fora

ARTIGO 2.° ontandO'Se°w?u^Woé por tempo indeterminado, c -r

a Celebração da escritura.

& . ARTIGO 3.° oetacão de

como objecto social, Pr de ser- 
geral a grosso e a retalho, ser uaria,

alumínios, avicultura, aU ^ico,
^ole'ar'a e turismo, serviço u obras

Publicidade, construção C'V rC\a\iz-a~

exploração florestal, co .^^o,
e seus acessórios,

"anSpOrt: Õro^o ' Agente despachante e transitai io
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^da e reparaÇâ0 cie veícui^aufoí ' *“ 

material e peças separadas de tran?6'8’ C°ncession*ria 
bl°c°s e vigotas, contercialiJ f̂abri^o de 

nal cirúrgico, gastável e hosoital 'Camentos- mate- 
- farmacêuticos, serviços de saT t’ quimicos «

tos, venda de material de escritóri “ d°Cumen- 

tenção de espaços verdes, segurança de bens patrimoniais 

educaçao e ensino, 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: 100.000,00 (cem mil kwanzas), 

integralmente realizado em dinheiro, dividido e representado 

por 2 (duas) quotas, sendo uma quota no valor nominal de 

Kz: 80.000,00 (oitenta mil kwanzas), pertencente ao sócio 
Kinavuidi António Malandu Sanda e outra quota no valor 

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

sócia Maria Helena Miséria Costa Napoli, respectivamente.

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

sentimento da sociedade, à qual é sempre reservado o d.reito 

de preferência, deferido aos sócios se a sociedade dele 

quiser fazer uso.
ARTIGO 6.’

LAgerênciaerepres^^^ 
seusactosecon^emj^e^^ 

sivamente, incumbe ao, soc.o disp€nsade

Sanda, que fica desde ja notnea e ya|i.
caução, bastando a assinatura do gerem 

damente a sociedade. dos sócios ou mesmo
2. o gerente poderá dele poderes de

em pessoa estranha a soc'e^ respectivo mandato, 

gerência, conferindo para sociedade em acto
g 3. Fica vedado ao ..s da sociedade. tms

e-tratOS7C^a^ÔeS0UaC‘0SSem’ 

como letras de 

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.
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«GESTIPA.R — Sociedade Gestora de Participa^ 

_ a » sociedade anónima, com sede em Luanda, 
O dos Militares, n.° 78, Município de Luanda, Diatlto „ * nn da Maianga, registada na Conservatória do Registo

Í1 de Luanda sob o n ° 898- 08/080605 e «OFEK 

Comerei Administração de Empresas, Limitada»,

" 'TadTpor quotas, com sede em Luanda, na Travessa 

S°C' L Agostinho Pedro Neto, n.“ 42, rés-do-cteo, 
Reverendo g Distrit0 Urbano da Ingombota, regi

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

centaoem 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 11.0
A sociedade reserva-se o direito de amortizar a quota de 

qualquer sócio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou 

providência cautelar.

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

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

omarca de Luanda, com expressa renúncia a qualquer 
outro.

iviumvipiv uv ^.oU..v ua niguinooia,regi$. |

tada na Conservatória do Registo Comercial de Luanda sob I 

„o ni S.QR/0R1900 ambas re.nresentadas npct» «*>~-°"°»'S-9S/98,2O9 „ k

*"* 4aM1 „Kte
Ver,fíciuei a idenfi.q , s’na qualidad esteactOp(lr I 

e a su^ência dos seuí d°S’ a validade eto CUmentos I 
c°niercial da sociedade Verifiquei I

E por foi dito qUe reStÍtuL 3 CertÍ*

^sembleiac0^0 C°m a de'iberacão n I

Empresas r • • nvestimento? a art,CIPaÇoes, 
midade 0 à L'm'tada>>’ deliberaram e a m'nislra^° d‘ 
_  ç,. U,Tlento capital ■ provaram por unani- l 

'stemas e Tecnolw C'a da sociedade «SISTEF I 
'"iitada» de Kz: 75.000 00 r Educação e Formação, I ra Kz: 1.000.000 00 (um (S^enta e cinc° mil kwanzas), ! 

*ente realizai ent dinh ° de kwanzas>- I 
Kz: 925-000,00 (nov" ’ Send0 0 valor do aumento de I 

P°r ’ncorporação de re ° V,nte e Clnco mil kwanzas), 
e na Proporção da? servas ^ vres, em benefício dos sócios,

Que, de acordo Spectivas Adotas.acta> à sócia a del,beraÇã° constante da mesma 
Part’cipações, S a — Sociedade Gestora de

Kz: 900.000 00 >r 3 lota^l(^a^e da sua quota, no valor
dendo a %% d0 ’ 5novecentos mH kwanzas), correspon-
n°rnina|> a fayOr J^^a^ ^a referida sociedade, pelo seu valor 
c°m sede em L 9 S0C^ec^ade «Mitrelli Angola, Limitada», 
^cto, n 0 21 rv nda, na Rua Reverendo Agostinho Pedro 

® alterado parei ° aurnento realizado e cessão realizadas, 
Passando o mente 0 pacto s°cial da referida sociedade,

.................. ’ a íer a seguinte redacção:

ARTIGO 3.» 
reali ^Pltal S°C'al é de 1 -000.000,00, integral^16
q,.^ ° em d‘nheiro, dividido e representado por (nov ’ Uma no va,or nominal de 900-00(>’^ 

Ano Tnt0S mÍI kwan™>’ Pe™te á sócia 
Ky- inn L'mitada», e uma outra no valor nomin^ 

«OFEK ̂ Í00 (Cem mil kwanzas)’ ^‘mitad nvest’rnento e Administração de Emp

, lns‘7rta^ et acto; . ., Certidão da Conservatória do Registo c°me^
da «SISTEP - Sistemas e Tecnologias de

Cafão e Formação, Limitada»;

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.

(15-13651-L02)

iedad6’

SISTEF — Sistemas e Tecnologias de Educação

e Formação, Limitada

Certifico que, com início a folhas 17 do livro de notas 

para escrituras diversas n.° l-G, do Cartório Notarial da Loja 
dos Registos do Kilamba Kiaxi, se encontra lavrada a escri

tura do teor seguinte:
Aumento do capital social, cessão de quotas e alteração 

parcial do pacto social da sociedade «SISTEF — Sistemas e 
Tecnologias de Educação e Formação, Limitada».

No dia 3 de Agosto de 2015, no Cartório Notarial da Loja 
do Kilamba Kiaxi, perante mim, Daniel Wassuco Kalambo, 
Notário do referido Cartório, compareceu como outorgantes:
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y Certidão da Conservatória do Registo Comercial 

da «GESTIPAR Sociedade Gestora de Parti 

cipações, S. A.»;
c) Certidão da Conservatória do Registo Comercial 

da «OFEK — Investimentos e Administração de 

Empresas, Limitada»;

JJActa da Assembleia Geral, datada de 15 de Janeir 

de2015.
Ao outorgante fiz em voz alta a leitura desta escritura 

nexplicaçãodo seu conteúdo e a advertência da obrigatorie- 

dadede registo no prazo de 90 (noventa) dias.

0 notário, ilegível.

Está conforme.
Écertidão que fiz extrair e vai conforme o original

Cartório Notarial da Loja dos Registos do Kilamba 

ta, em Luanda, aos 4 de Agosto de 2015 nu . -Ue/^co Calambo. 7, ~ ° Nota™,

(15-I3696-L01)
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2 25 mo no a q ’êuais’no valorKz. 25.000,00, cada uma, pertencentes aos sócios Adelino Luís 

Sevenno Pereira, Noa Macani Capitão Paulo, Carlos Alberto 

Catema e Bernardo Pereira da Conceição, registada e matricu- 

lada na Conservatória do Registo Comercial de Luanda, sob o 

n.° 686/2009.

Que, pela presente escritura, conforme as delibera

ções constantes da Acta da Assembleia Geral da sociedade 

«Empreendimentos Referência E4, Limitada», realizada no 

dia 24 de Setembro de 2014, por inactividade da sociedade 

no decurso destes cinco anos ou seja desde a sua constitui

ção, foi deliberado por unanimidade, o seguinte:

1. Aprovar, a dissolução da sociedade, tendo a mesma 

entrado imediatamente em liquidação a partir dessa data.

2. Aprovação das contas e do balanço do exercício final, 

reportados à data da dissolução.

3 Nomear o sócio Noa Macani Capitão Paulo, como 

liquidatário e incumbido de intervir sozinho em todos os

Empreendimentos Referência E4, Limitada

Certifico que, com início a folhas 100, do livro de notas 

para escrituras diversas n.° 990-B, do I.° Cartório Notarial 

da Comarca de Luanda, se encontra lavrada a escritura do 

seguinte:
Dissolução da sociedade «Empreendimentos Referência 

Limitada».

Jttlho de 2015, em Luanda e no l.° Cartório 

^eval' P6™6 rn’rn’ 0 Notário Licenciado, Amorbelo
.3U^n° Sitôngua, compareceu como outorgante: 

^engeN^ " ^oa Macani Capitão Paulo, casado com 

debç-^puto Capitão Paulo, sob o regime de separação 

d° Sambizanga> Província de Luanda, titu- 
^DirecT^ ,dentidade n*° 000061844LA010, emitido 

^^inal^o^3050^1 do Arcluivo de Identificação Civil 

'^ente e^i de ^overnbro de 2008, residente habi-

Catambor131^3, ^ornP*exo da Samba, Casa n.° 51, 
J3 Cidade de’ ^'Str*t0 Urbano da Maianga, que outorga 

? s°c'6dade c S°C’°^erente> em nome e representação 

^ncia £4 ^ercial denominada «Empreendimentos 

L(Unie^^rilmahlrn'oa^a>>’ C01TI sede em luanda, Rua

^ngomlx/H 69» Bairro Maculusso,Zona8, Distrito 

^'^^nierciaM Fe^’stada e matriculada na Conservatória 
vn:0^i5ZdeLu^sobo n.° 686/2009, Contribuinte

do oulorgante pelo mencionado

6 em qUe ’ntervém e a suficiência dos 

^p^^Auivo’ eni face dos documentos que, no fim 

\^a^dito:

de 2M PreSentada’ const‘tulda Por escri' 

thjNtlei ^^critu *avrada com início na folha 32, do 

cOni d*Versas n° 936 - E, deste 1.° Cartório

’ inte^lm° Capital Social de Kz: 100.000,00 (cem 

realizado em dinheiro, dividido e 

actos de liquidação até ao encerramento final
Que nos presentes termos e pela presente escritura, dão 

somedade «Empreendimentos Referência E4, Limitada» 

por dissolvida, devendo a liquidação e partilha estarem con- 

caídas no prazo máximo de seis meses.

Assim o disse e outorgou.

Instruem este acto:
a) Acta da Assembleia Geral da sociedade «Empreen

dimentos Referência E4, Limitada»;
b) Diário da República da referida sociedade;

c) Relatório de Contas;
d) Certidão do Registo Comercial;
e) Documento de identificação pessoal do outorgante.

Finalmente, ao outorgante e na sua presença, fiz em voz 
alta a leitura desta escritura, a explicação do seu conteúdo 

e a advertência da obrigatoriedade do registo deste acto, no 

prazo de 90 (noventa) dias.

O notário, ilegível.

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

I ° Cartório Moiarlalda Comarca de ’
.ÍX**-***^’** 

José de Lemos Pinheiro. (j 5-13 701-L01)

fi/G TE A M — Assessoria Jurídica e Tecnologia 

de Informação, Limitada
Certifico que, por escritura de 14 de Agosto de 2015, 

lavrada com início a folhas 99 do livro de notas para escri
turas diversas n.° 285-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: — Emílio Joào Nkai, solteiro, maior, natural 

do Soyo, Província do Zaire, residente habitualmente em 

Luanda, no Distrito Urbano da Ingombota, Bairro Miramar, 

Rua Conselheiro Aires Orneias, Casa n.° 78,
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Segundo: — Abel Gabriel Chipongue dos Santos, sol
teiro, maior, natural do Cunhínga, Província do Bié, 
residente habitualmente em Luanda, no Distrito Urbano da 

Samba, Bairro Samba, 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, 17 de Agosto de 2015 — O ajudante, ilegível.

de cozinha, perfumaria, comercialização de 
electrónicos e electrodomésticos, importação 
zação de telemóveis, rádios de comunicação tel f°merciali- 
rádios para uso doméstico, televisores e acessó ef°nesfix,)s. 
fones e electrodomésticos, comercialização den°Sparate,«- 
telefones celulares, assim como seus compone^T^’ 
cio e indústria de produtos alimentares, bebidas u* 
vestuário, produtos de higiene e limpeza, material XcÍ’ 

de escritório e construção, decorações, serigrafia, im r« sões, plastificação de documentos, serviços de cabeie^ 
pastelaria, geladaria, panificação, segurança de bens patri’ ' 

moniais, educação e ensino, manutenção de espaços verdes 
execução de obras de construção civil, importação e expor
tação, comercialização de artigos de perfumaria, bijuteria, 
retrosaria assim como adornos, instalação, manutenção e 
assistência técnica de ar condicionados, participação em 
outras sociedades, ainda que com objecto diferente do seu, 
exploração e gestão de restaurantes, bares, recintos de festas, 
hotéis, pensões, lavandarias, albergues, desporto, recrea
ção, creches, meios industriais, realização de palestras, e 
estabelecimentos similares, transporte marítimo, agência 
de viagens, agente despachante e transitário, fabricação de 
blocos e vigotas, exploração florestal, camionagem, venda 
e reparação de automóveis, comercialização de medica 
mentos, material cirúrgico, gastável e hospitalar, produtos 
químicos, e farmacêutico, serviços de saúde, serralharia, 
agro-pecuária, carpintaria, caixilharia de alumínios, 
cultura, pesca e turismo, comercialização de combus i j 
comércio geral a grosso e a retalho, consultoria.

2. Poderá ainda dedicar-se a qualquer outro objec 
mitido por lei e em que os sócios acordem.

CAPÍTULO II
ARTIGO 4.°(Capital social, quotas c património)

1. O capital social é o contravalor em 
Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), 
sentado por duas quotas, repartidas da se^ 50.OOO,00

2. Uma quota de valor nominal igual a ^inl'|io J°ã°
(cinquenta mil kwanzas) pertencente ao s^c,°’ urnaí}u°ía 
Nkai que corresponde a 50% do capital (Cinquenta 
de valor nominal em kwanzas de Kz: 50- » chiponSue
mil kwanzas), pertencente ao sócio, Abel a jaj 
dos Santos, que corresponde a 50% do capi a -a ern ql,a

3. Os sócios gozam de direito de pre capital 
quer aumento de capital social, na proporça^ chamaraSl 
à data detiverem, podendo qualquer dos soc1 
subscrição recusada por qualquer outro socio

ARTIGO 5.°(Cessão dc quotas) (ota| O

A cessão de quotas entre sócios é livre, jepender,te -t0 
parcial, mas quando feita a estranhos, o
consentimento da sociedade, a quem se oll pârte^r

de preferência na aquisição de qualquer não 0 qu
quota, deferido este direito aos sócios se aq 

exercitar.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
BIG TEAM - ASSESSORIA JURÍDICA

ETECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, LIMITADA

CAPÍTULO I
Denominação, Sede, Objecto e Duração

ARTIGO l.°
1. A sociedade adopta a denominação social «BIG 

TEAM — Assessoria Jurídica e Tecnologia de Informação, 
Limitada», terà a sua sede em Luanda, no Município de 
Luanda, Distrito Urbano da Samba, Bairro e Rua da Samba, 
casa sem número.

2. Com o consentimento dos outros órgãos da sociedade, 
tal como Assembleia de Sócios, os gerentes podem deslocar 
a sede social para qualquer outro local do território angolano 
ou estrangeiro, bem como criar filiais, sucursais, agências 
delegações ou outras formas de representação, onde mais 
convier aos negócios sociais.

ARTIGO 2.°
(Duração)

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

ARTIGO 3.°
(Objecto social) 1

I. A sociedade tem por objecto a realização (por si ou 
através de contrato de assistência técnica ou através de 
qualquer forma de representação) o exercício das seguintes 
actividades:

Assessoria jurídica, que compreende consultoria oral, 
negociações, elaboração de minutas de contratos, pare
ceres, exposições, requerimentos avulsos, actas, cartas, 
regulamentos internos, elaboração de pareceres escritos; 
patrocínio judiciário em acções de ordem laborai, fiscal, 
civil, criminal e comercial, actividade imobiliária de com
pra, venda e arrendamento de propriedades, intermediação 
na actividade de compra e venda de propriedades, prestação 
de serviços de informática, telecomunicações, publicidade, 
manutenção e assistência técnica, equipamentos electróni- 
cos nomeadamente, computadores, impressoras, telefones 
fixos, telefones celulares, faxes, televisores, ipads, table
tes, DVD, relações públicas, rení-a-car, compra e venda de 
viaturas, novas ou usadas e seus acessórios, venda de gás
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ARTIGO 6.°

(Prestações suplementares)

, ios poderão fazer prestações suplementares 
I-Os S°C rimentos ou outras prestações acessórias, 

de capt'al’ SU dicões que vierem a ser estabelecidos em 
0'ennOSe/ i

hlcia Gera !•
A^1” sUprjmentos bem como as prestações acessórias 

2'°Sser remuneradas e/ou transformadas em capital 
^Te/ou ter outro destino, conforme opção do próprio 
Snomomento do contrato respectivo.

CAPÍTULO 111
ARTIGO 7.°

(Órgãos sociais c representação da sociedade)

1 A administração da sociedade e a sua representação 
activae passiva em juízo ou fora dele, compete a ambos os 
sócios, que dispensados de caução ficam desde já nomea
dos gerentes, obrigando a sociedade a assinatura conjunta 
dos dois gerentes, podendo a gerência vir a ser conferida a 
outros sócios ou terceiros.

2. Excecionalmente, a sociedade será obrigada com 
assinatura de um sócio na ausência de outro, podendo este 
outorgar uma procuração em nome daquele.

■>< A gerência de terceiros será exercida com ou sem cau- 
Çò°, com ou sem remuneração, conforme o que vier a ser 
Wdoem Assembleia Geral.

4- Os gerentes poderão delegar nas suas ausências ou 
Mmentos alguns dos seus poderes de gerência consti- 

"Sarao efeito o respectivo mandato.
e/^0 308 ^erentes e mandatários obrigar a socie- 

^eada30105 °U COntratos estranhos aos negócios sociais, 
^Ihantes1116 ^HnÇas’ava’’ ^etras de favor ou outros títulos

artigo 8.°
. (Assembleias Gerais)

, SAssemblei^Co •
Ortnalidades ' Uerais Auando a lei não prescreva outras 
S^ediant^0 COnvoca^as c°m quinze dias de antece- 
3recePÇàoou o Cana re^’sta^a» email com a confirmação 
íílieial convn UtF° me*° caPaz de fazer chegar atempada- 

Ocat°ria aos sócios.

CAPÍTULO IV
(Co ARTIGO 9.°

X°CÍedad6 res"tdSCrCparíiçâodcl^ros)

%00ni'na'’°u ° ^’re’t0 de adquirir, pelo seu 
^Auer 0rt*2ar ^l,olas de qualquer dos sócios, 

\ai arr°la^ent0 Pr°Cesso Judicial ela seja objecto de 
\a^ller *<^0 ^a^reensã° judicial ou administrativa, 

^°°UvendaeVa Proceder-se judicialmente à sua 
Vatar nominal respectivo.

i. A%ai ART,GO 10.°
r ntecoin (Iia,anços)

^^ndo ferênc’a a 31 de Março, será apresen- 
013 Rarie cqS *UCros d° exercício ter a seguinte 

resP°ndente à percentagem legal-

mente exigida, na consti
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[eS7a'egal. Quanto ao X :'meêraÇã0d0f^ de 

legal imperativa em contrário a As u* disposi^o 

deliberar que a totalidade seja destmí poderá 
qUeaPenas uma parte seja disÍÍ ’

CAPÍTULO V

ARTIGO II.0
(Dissolução e liquidação)

2. Os herdeiros, enquanto a quota se mantiver indivisa 

serão representados por um só, que será dotado dos poderes 

necessários e adequados para agir como sócio, mas não lhe 

será conferida a qualidade de gerente do sócio falecido.

3. Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos 

demais casos legais todos os sócios serão liquidatários e à 

liquidação e partilha proceder-se-á como acordarem.

4. Na falta de acordo e se algum dos sócios o preten

der, será o activo social licitado em globo com a obrigação 

de pagamento do passivo e adjudicado ao sócio que melhor 

preço oferecer em igualdade de condições.

CAPÍTULO VI

ARTIGO 12°
(Disposições gerais e transitórias)

As questões emergentes do presente «*7 

entre os sócios e/ou a sociedade, serão reguladas pela d - 

berações sociais, aLei das Sociedades Comerc.a.s e dema.s 

dirimiras questões referidas no num^anteno

-«Pete Malembe, Lim',a(la
Organizações PeteM

a? 17 de Agosto de 201

Certifico que, por livro de notas para escn-

turas diversas n. 4-1. LÚCI0 Albert

da Empresa, a cargo’ foi constituía en_

Costa, Li««“d» ” „ h*

de Mbanza Cong > Mbanza Ko * 

lualmenw. i>° miior.»'"”1

«t.M*** „* *

tualnteote. z„„, 4; »"* «í

habitual1"61’16'

Zona 3;
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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 17 de Agosto de 2015. — O auxiliar, ilegível.

estatutos da sociedade
ORGANIZAÇÕES PETE MALEMBE, LIMITADA

ARTIGO 1.’
A sociedade adopta a denominação social de «Organizações 

Pete Malembe, Limitada», com sede social na Província do 
Zaire, Município de Mbanza Kongo, Bairro 4 de Fevereiro, Rua 
Armirante Dias, casa sem número, Zona 1, 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, incluindo serviços de condução, formação pro
fissional, comércio geral a grosso e a retalho, serralharia, 
caixilharia de alumínios, colégio, serviços infantários, avi
cultura, agro-pecuária, indústria, pesca, hotelaria e turismo, 
informática, telecomunicações, publicidade, construção 
civil e obras públicas, consultoria, exploração florestal, 
comercialização de telefones e seus acessórios, transporte 
marítimo, camionagem, agente despachante e transitários, 
promoção e mediação imobiliária, cabotagem, rent-a- 

-car, compra e venda de viaturas, novas ou usadas e seus 
acessórios, venda e reparação de veículos automóveis, con
cessionária 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, serviços de saúde, plastificação 
de documentos, venda de material de escritório e escolar, 
decorações, serigrafia, impressões, serviços de cabeleireiro, 
boutique, agência de viagens, perfumaria, relações públicas, 
pastelaria, geladaria, panificação, representações comerciais 
e industriais, venda de gás de cozinha, desporto e recreação, 
meios industriais, realizações de actividades culturais e des
portivas, manutenção de espaços verdes, segurança de bens 
patrimoniais, educação e ensino, importação e exportação, 
podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo do comér
cio ou indústria em que os sócios acordem e seja permitido 
por lei.

ARTIGO 4.°

O capital social é de Kz: 150.000,00 (cento e cinquenta 
mil kwanzas) integralmente realizado em dinheiro, dividido 
e representado por 3 (três) quotas, iguais no valor nominal

K.z- 50 000,00 (cinquenta mil kwanzas) cada uma,M ,Lentes »« sócios Garcia Makiadi, Pedra Vi» 
Lro Samuel Makiadi, respestivamerae.

ARTIGO 5.°

essão de quotas a estranhos fica dependente do Wn- r Cpnto da sociedade, à qual é sempre reservado o direito 
S£ r A„eia deferido aos sócios se a sociedade dele * de preferencia, 
quiser fazer uso.

ARTIGO 6.°

1. A gerência e representação da sociedade, em todos os 
seus actos e contratos, ern juízo e fora dele, activa e passiva
mente, incumbe ao sócio Garcia Makiadi, que fica desdejá 
nomeado gerente, com dispensa de caução, bastando I (uma) 
assinatura do gerente para «brigar 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.
A a artigo 7°cartas regis^daTd-^T COnvocadas Por simPles 

30 ítrinfcO d* ’ ,r,^,^as aos sócios com, pelo menos, 
creva for antecedência, isto quando a lei não pres
tos sóc 3 1 aC*eS especiais de comunicação. Se qualquer 
deverá serf^^ aUSente ^a sec^e social a comunicação 

parecer f C°m temP° sufidente para que possa com-

Os ARTIGO 8.°centa UCr°S puídos apurados, depois de deduzida a per' 
Asse^h^ ^Unc^os ou destinos especiais criados em 

cão d 6,3 Geral> serão divididos pelos sócios na propor- 
a<? n J SU3S quotas’ e em igual proporção serão suportadas 
as Podasse as houver. 6 P P V

ARTIGO 9/
k sociedade não se dissolverá por morte ou imp 0 

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

enquanto a quota se mantiver indivisa.
ARTIGO 10.° ócioS e n°s

Dissolvida a sociedade por acordo dos S.^^rjos e3 
demais casos legais, todos os sócios serão ^Uern 
liquidação e partilha verificar-se-á como acor a .^0 sod^ 

de acordo, e se algum deles o pretender será o pass* 
licitado em globo com obrigação do Pagarnen^r em 
e adjudicado ao sócio que melhor preço ofer 

dade de condições.
ARTIGO 11/

A s°cíedade

^Ualquer sócio e^Serva~se o direito de amortizar a quota de 
°V|(iência cautelar S°^re e^a recaia arresto, penhora ou
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ARTIGO 12.0
W todas as questões emergentes do presente contrat 

entre os sócios, seus herdeiros ou representantes nUe°r’ 

eles e a própria sociedade, fica estipu(ad0 0 Fo’ro d 

C^doZaire, com expressa renúncia a qualquer

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

e^l de Dezembro de cada ano, devendo encerra . jildarço imediato. ajl

ARTIGO 14.°

No omisso regularão as deliberações sociais sçtada Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro que é a I IS^°' 

Sociedades Comerciais e demais legislação aplicável S

(Í5-I37I8-L02)

CETLUSNOC — Serviços de Consultoria, Limitada

Certifico que, por escritura de 14 de Agosto de 2015, 
toda com início a folhas 3 do livro de notas para escri
to diversas n.° 285-A, do Cartório Notarial do Guiché 
Único da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires 
daCosta, Licenciado em Direito, foi constituída entre.

Primeiro: — José Fernando Capenda, solteiro, maior, 
natural do Lubango, Província da Huíla, residente habitual 
menieem Luanda, no Município de Viana, Bairro Km 9, 
^sem número;

^undo: — Maria de Fátima Correia, solteira, 
natural do Namibe, Província do Namibe, reside habitualmente em Luanda, no Município de Viana, 

^lrroKm 12, casa sem número;
sociedade comercial por quotas de que se regerá 

^nnos constantes do documento em anexo.
Conforme.

^Otar*al do Guiché Único da Empresa, em‘•«anda 11 ri * i
' ae Agasto de 2015. — O ajudante, ilegível.

pacto social 
CETLUSNOC - sER^'S"oa DE CONSULTORIA, LIMO A

artigo t.° oorTuotasde 
Piedade tem a forma de sociedade P e<<cET- 

V'radada e adopta a de7foi\ada».e rege'se 
Se^tços de Consultoria, L àve\. 

estatutos e pela legislação ap ^uanda, n° 
W tem a sua sede socta et Rua

Distrito Urbano da ng óeV^era'

n° podendo, por stmp sQCial!^^ia Geral, transferir ou desloca be^

província ou província ' ^ncias °u
delegações, filiais, sucursats, ange‘tf°’

tepresentação no País ou n°
<\ue tal lhe for permitido p°t ^e'
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ARTIGO 2.° 
a . fração)

SOCledadetemdu âoportempoin î

ARTIGO 3.°
1 (Objecto)

assessoria tócnica-jurtdic^g^^, S°CÍal consulto™ e 

comercio geral a grosso e a retalho • ' reCUrS°S humanos- 

indústria ligeirae pesada, prestação4?°^°’exportaÇâo> 

na e estudos de impacto amh' ? 1 * rVIÇOS de consult°- 

*•.

Xèí-t7fdade’sistemascontraincêndiosesistemasde 

refrigeração (fno e calor), prestação de serviços à indústria 

petrolífera e seus segmentos, serviços logísticos, engenharia, 

distribuição, comercialização de combustíveis, lubrificantes 

e óleos, exploração de bombas de combustível e estações 

de serviço, venda de gás de cozinha, agricultura, pescas, 

agro-pecuária, exploração florestal, transformação e comer

cialização de madeira, hoteleira, turismo, gestão de hotéis 

e similares, lavandaria, gestão de pasteleiras, geladarias e 

padarias, catering, produção e comercialização de gelo, 

transporte de passageiros e carga por via terrestre, aérea e 

marítima, gestão de frotas, agente despachante, agência 

de viagens e transitário e aluguer de viaturas com ou sem 

condutor, intemiediação, aquisição, arrendamento, comer- 

cialização, gestão e promoção imobiliária compra e venda 

de mobiliário, saneamento básico, urbanismo, manuten

ção de espaços verdes e jardinagem, prestação de serviços, 

importação e exportação de alimentos cosméticos 

limpe» produlos quimiem. «™«“»» 

serviços informáticos tais com° 3 ^^de sistemas, 

técnica, prestação de serviços em a jnfra.estruturas

serviços de consultoria bem como, a

de tecnologia de ponta P i idades acessórias ecom- 

realização de quaisquer outras a e exploraçào de

Plementaresdaact(vi^e^ecomercja|iaç^ 

empreendimentos tmobthar 0s, taçôes com r-

máquinas e equipamen.^ ; e p,staçao

ciais com respectiva importo o|vimento de açu

de serviços em geral, bem como das> podendo

2 A sociedatle icipaçõe, ,JJ d ’ j*s|«
adquiri', «m X?»“d’*S'“7.7di«»“d0 " t 
colaborar mm e"">s !0Ciai i.«>l» i>çíes

ou em agrupa"16'lel.

directa ou md concorram P 
que de algu"* ,or 
soc i edade.
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2!^0DAREvú

ART1GO4.’
(Capital)

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), 
integralmente realizado em dinheiro, dividido e representado 
por duas quotas iguais no valor nominal de Kz: 50.000,00 
(cinquenta mil kwanzas) cada uma, pertencentes aos sócios, 
José Fernando Capenda e Maria de Fátima Correia, respec

tivamente.

v,nc,"ar'se’4

ARt'GO10.o nÇa°Uaval. 

. OanofínancejrodaAnOtínancciro) 
t,co da sociedade CQ da Sociedade signj e ^--minando no dia 3 a cada ano no^Co,u^
um ano abrevjado que de Dezeinbro, ** < 

le^>nando no 31 de D^mb^e^0

fhí í • ^O 11 
Os 'feros líquidos d d,vidcni'w> 

dam S’ass"n eomo oimí mble'a, serão divididos da mesma maneira m° quais^er perdas ser3o j

ARTIGO 12° 
Ern ca°° de exe|(E~IUSa°dCS6CÍ0S) Sociedade não será dissol morte de qualquer sócio, 1 ■ °U e °s herdeiros ou rContinuando com os restantes | 

exc/uído. Os herd ^resentantes legais do sócio falecido I 

er entre eles um na re^er,do sócio deverão esco- , enQuanto a quota não fo r^PreSenta~^0S a todos na sociedade !

ARTIGO 13° Í

Se a (Liquidação)

sócios, ou emdade dissolv'da por
llclu'datários e °Utr°S casos legais, tou^ acordarem. Na Pr°Cederao a distribuição dos bens 
algum dos sóci eVentUa,idade de não haver a^. ' 
dade serão leilo^d aSS'm 0 deseJaG todos os bens da socie- 
a*to licitador 3 °S em COnJunto, sendo vendidos ao i 

iciuur, com ka 

recaindo as re aSe em ’Sua,s condições para L' 
LSPonsabilidades sobre o mais alto licitadon

ARTIGO 14.° 
No (Omissões)ern fbnna Ip °i re^u^arao a$ disposições sociais t0ÍT1^s 

Fevereiro e i dÍSposi^ões da Lei n.° 1/04, de e 

la ^Uer ^Sislação adicional aplicável.

artigo 15.°
I p (Registo)

^èistada^a3010SOciedade não se encontrar devidatnellt 
ne£ócios inr'^er^nC*a ^ca aut°rizada a celebrar quais4 
Corno seus lo ,C°S eni n°me da sociedade’ 0ue 0S aSSUÍ11 

2’ A soc qUe Se encontre registada. entradas de 'edade P°derá Proceder ao levantamento 
antes do seu Capdaí que se encontrem depositadas, 
Sas de constii^1810’ norneadamente, para suportar as 

u,Ção, de publicação e registo. (15-U719

ARTIGO 5°
(Cessão de quotas)

A cessão de quotas entre os sócios é livre, contudo 
quando a cessão envolva um terceiro, a sociedade em pri
meiro lugar e aos sócios em segundo, gozarão do direito de 

preferência.
ARTIGO 6.° 

(Fiscalização)
A sociedade poderá deliberar a eleição de um fiscal- 

-único e de um fiscal suplente, por períodos de dois anos.

ARTIGO 7.° 
(Órgãos da sociedade)

Os órgãos da sociedade são:

a) A Assembleia Geral de Sócios; e

b) A Gerência.

ARTIGO 8.°
(Assembleia Geral de Sócios)

1. A Assembleia Geral de Sócios é o órgão supremo da 

sociedade e é composta por todos os sócios.
2. Os sócios que tenham algum impedimento e que por 

isso não possam comparecer à Assembleia podem fazer- 
-se representar por meio de um documento escrito enviado 

ao Presidente da Mesa, nos termos da Lei das Sociedades 

Comerciais.
3. O presidente preside às assembleias e é nomeado 

pelos sócios em Assembleia Geral por um período máximo 
de 4 (quatro) anos, renovável por iguais períodos. O presi
dente não terá voto de qualidade.

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

5. Os sócios serão convocados para a Assembleia Geral 
Extraordinária por escrito pelo Presidente da Assembleia 
Geral, devendo as convocatórias serem enviadas por correio 
com, pelo menos, 15 dias de antecedência sobre a data pre
vista para a realização da Assembleia.

ARTIGO 9.° 
(Gerência)

I. A administração da sociedade e a sua representação, 

em juízo ou fora dele, activa e passivamente, compete aos 
sócios, José Fernando Capenda e Maria de Fátima Correia, 

que ficam desde já nomeados gerentes, dispensados de 

prestar caução, sendo remunerada ou não conforme for deli
berado em Assembleia Geral.

2. A sociedade pode constituir mandatários/procura- 
dores da própria sociedade e os sócios-gerentes, nas suas 

ausências ou impedimentos, podem delegar alguns dos seus 
poderes de Gerência noutro sócio ou em terceiro.

' > ‘X

todos,e
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Amável João & Filhos, Limitada

0 ue> por escritura de 26 de Junho de 2015, com 

folhas 7 a folhas do livr0 de notas para escritu- 
i,1,cl0 \cn°9LA do l.° Cartório Notarial da Comarca 

diversasn. 71
f u mbo a cargo de Jerónimo Relógio Ngunza, Notário- 

Adjunto do referido Cartório, compareceram:

Pr/Wa' —Amável Lussenje Hamuyela João, casado, 

natural de Caála, Huambo, que outorga este acto por si e 

em representação dos seus filhos menores, nomeadamente 

Dorívaldo Alberto Sampaio João, de 9 anos de idade, 

Vivaldo Morais Sampaio João, de 7 anos de idade, e José 

Tomás Sampaio João, de 4 anos de idade, todos naturais do 

Huambo, onde habitualmente residem com o outorgante;

Segundo: — Olinda Esenje Sampaio João, casada com 

o primeiro outorgante, sob o regime de comunhão de bens 

adquiridos, natural de Benguela;

Foi constituída entre eles e os representados do primeiro 

outorgante uma sociedade por quotas de responsabilidade 
limitada sob a denominação de «Amável João & Filhos, 

Limitada», com sede no Huambo.

Está conforme.

I- Cartório Notarial da Comarca do Huambo, no 
Huambo, 26 de Junho de 2015. — O Notário-Adjunto, 

Jerónimo Relógio Ngunza.

ESTATUTO DA SOCIEDAD
DENOMINADA AMAVEL JOAU

& FILHOS, LIMITADA

ARTIGO L° «Amável JoãoA sociedade adopta a denominação e . e|eciment0 
& Hlhos, Limitada», com sede e principal es a peclr0, 

^ercial nesta Cidade do Huambo, Bairro fonnas 
Prendo no entanto abrir filiais, sucursais e nac-iona| ou 
de Apresentação em qualquer parte do territon

estrangeiro.

. Asua fração ' art,g°2.°
3c°ntarda d^r° ^°r íemP° indeterminado e o seu início 

a da presente escritura.

c ° Sea ob artigo 3.°gerah S°Cia' ® 0 exercício da actividade de 
e9 6 ÍUr,’smo miSt°’ a grosso e a atalho, indústria, hotela- 

pfagênCla de v,agens, actividades de restauração 
^dicame CSÍa^ao de serviços, farmácia, posto de venda 

i)Cer,^roméd-°S' c^In,ca’ venda de equipamento hospita- 
q ^1’jard' IC°’ Jak°ratório de análises clínicas, medicina 
c ^°s e o la£ern’ aclividade de consultoria e fiscalização, 
v°Xçào °JecíOs’ assessoria técnica, gestão imobiliária, 

f. ,Vd’ °bras públicas e particulares, compra e
Ca,*ilha íena*S de construção civil, carpintaria, serralha 

? Venda d na’ decoração e arte, telecomunicações, posto 

Or,1^s d«e C°nibustíveis e seus derivados, exploração
C0|nbustíveis. venda de gás butano, segurança

e mercadorias diversas, camionagem, importação e 

exportação, podendo ainda explorar qua/qUer outro ramo de 
comerciooumdústriaemqueossóciosacordemenãoX 

proibido por lei. J

§Único: - É livremente permitida a participação da 

sociedade no capital social de outras sociedades, mesmo 

com objecto social diferente do seu ou reguladas por leis 

especiais ou em agrupamentos de empresas, consórcios ou 

entidades de natureza semelhante, desde que o faça como 

sócia de responsabilidade limitada.

ARTIGO 4.°

O capital social é no valor nominal de Kz: 225.000,00, 

(duzentos e vinte e cinco mil kwanzas), integralmente reali

zado em dinheiro, dividido e representado pelos sócios em 
cinco quotas assim distribuídas: uma quota no valor nominal 

de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), para o sócio Amável 

Lussenje Hamuyela João; uma quota no valor nominal de 

Kz: 50.000,00 (cinquenta mil kwanzas), para a sócia Olinda 
Esenje Sampaio João, e três quotas iguais e no valor nominal 

de Kz: 25.000,00 (vinte e cinco mil kwanzas) cada uma, para 
os sócios Dorivaldo Alberto Sampaio João, Vivaldo Morais 

Sampaio João e José Tomás Sampaio João, respectivamente.
§llnico: — O capital social poderá ser aumentado por 

deliberação da Assembleia Geral e o aumento será dividido 

pelos sócios na proporção das suas quotas ou na forma a 

acordar para o efeito.
ARTIGO5.0

Não serão exigíveis prestações suplementares de capital, 

„,as qualquer dos sócios poderá fazer suprimentos a socie

dade, vencendo juros de cmco porcento.

ARTIGO 6.®

A cessão das quotasdasociedade,à 
feita a estranhos carecera ferência, deferido a
^XS^rLeruso.

A gerência e admÍnÍS^°/fo^etltiva e passiva-

dade-



_ é proibido aos sócios obrigar a sociedade em 
actos e contratos estranhos aos negócios sociais, tais como 
avales, fianças, abonações ou documentos semelhantes.

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

malidades especiais para a sua convocação, poderão ser 
feitas por meio de cartas, correspondências e/ou bilhetes- 
-postais registados, dirigidos aos sócios, com um aviso 
prévio de pelo menos (15) quinze dias de antecedência.

ARTIGO 9.°
Os lucros líquidos durante 0 exercício económico, depois 

de deduzida a percentagem de (5%) cinco por cento para 0 
fundo de reserva legal e social, serão divididos pelos sócios 
na proporção das suas quotas, bem como das perdas se as 
houver.

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

qualquer um dos sócios, continuará com os sobrevivos ou 
capazes e com os herdeiros do sócio falecido ou interdito, 
devendo estes nomear um que a todos represente enquanto a 
quota permanecer indivisa na sociedade. Dissolvida a socie
dade por acordo dos sócios, todos eles serão liquidatários e à 
liquidação será deferida ao sócio que melhor preço oferecer 
em igualdade de condições.

ARTIGO II.0
Os anos sociais serão anos civis e os balanços serão 

dados a 31 de Dezembro de cada ano, devendo estar aprova
dos e assinados até fins de Março imediato.

ARTIGO 12.®
No omisso regularão as deliberações sociais e as dis

posições da Lei das Sociedades Comerciais vigentes em 
Angola.

(15-I3753-L13)

FIRMA — Benjamim Comercial e Filhos, Limitada

Certifico que, por escritura de 22 de Junho de 2015, com 
início de folhas 50, verso, a folhas 52, do livro de notas para 
escrituras de sociedades comerciais n.° 5-A, do Cartório 
Notarial da Comarca do Bié, a cargo de Fernando André, 
Licenciado em Direito, Notário do referido Cartório, com
pareceram:

Primeiro: — Benjamim Capiliquissa, solteiro, natural do 
Andulo, Província do Bié, titular do Bilhete de Identidade 
n.° 000055928BE0I4, emitido aos 27 de Dezembro de 2012, 
residente habítualmente no Kuito;

Segundo: — Faustino Caluaco Chilombo Capiliquissa, 
solteiro, natural do Sambizanga, Província de Luanda, resi
dente no Kuito;

Terceiro: — Valentina Nahoca Sassapa Capiliquissa, 
menor, natural do Sambizanga, Província de Luanda, resi
dente no Kuito, representada neste acto pelo primeiro 
outorgante;

Foi constituída entre eles uma sociedade pOr qUWas& 

nsabilidade limitada sob a denominação «FIRMa TPlmim Comercial e Filhos, Limitada», com se& 

b“U d° Kui“- p™c"d0 

csX™”™»rial da ComaT d°

4 on 1S — O Notário, Fernando, Andre. de Junho de 201j-

ESTATUTO DA SOCIEDADE 

DENOMINADA FIRMA — BENJAMIM 

COMERCIAL E FILHOS, LIMITADA

ARTIGO I.°

A sociedade adopta a denominação de «FIRMA — 
Benjamim Comercial e Filhos, Limitada», com sede social 
no Bairro Piloto, Município do Kuito, podendo no entanto 
abrir filiais, agências, sucursais ou qualquer outra forma de 
representação em qualquer parte do território nacional ou no 
estrangeiro.

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

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

sua escritura.
0 seu objecto ■ ARTlG03-°Sr°sso e a retalho ° eXercício de Comércio Geral a I

OnstruÇão civil e oh ' tUra’ Pecu^r'a, venda de frescos, I 

e serviço, saião de Jas Publ'cas, informática, prestação | 
e Materiais de cnnct & ~Za’ ^ecoraÇão, pastelaria, venda I 

ra,s> telecornunicac" U^ao’ exP^oração de inertes e mine- I 
Venda de viaturas tJansP°rtes rodoviários, compra e | 
r'a e turismo, vend a^SISl^nc,a técnica e acessórios, hotela- | 
^portaçáo e exn ^utano e lubrificantes, indústria, 
°utr° ramo de com na^°9 p°dcndo dedicar-se a qualquer 
^ern e seja nermif^010 °U ’nddstr’a, em que os sócios acor-

Permuido por lei,
O capital s ■ artigo 4.° integralmente re^r ° Kz' 100 000^00 (cem mil kwanzas)’ 

Pelos sócios em 'Za^° ern d’nbeiro, dividido e representado 
Urna quota no v ^UOtas d’str’buídas da seguinte forma-
mil banzas) 3 °F nominal de Kz: 40.000,00 (quarenta 
e °utras duas Pertencente ao sócio Benjamim Capiliqmssa> 
mil kwanzas) n°d Va,°r nominal de Kz: 30.000,00 (trW 
Ga’UacoChilo k 3 Urna’ Pertencentes aos sócios Fausti110 
CapiliquiSSa ° Capi,icluissa e Valentina Nahoca Sassapa

’ esPect«vamente.
°CaPitals • aRTigo5.°

^SSembIeia G P0<^er^ ser aumentado por deliberação a
Pr°Porção das ° ° aument0 será dividido pelos sócios na 

Uas quotas ou na forma como se vier acor ar

A cessáQ d ari igo 6.°
a Pisoas estr ° ?U°tas entre sócios é livre, mas quando feíta 
drr|ento desta h*$ soctédade, fica dependente do conseu

o ter por acordo entre os sócios.
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ARTIGO 7.°

administração da sociedade, em todos os 
AgerênC'ontratos, em juízo e fora dele, activa e passi- 

seusactoS Ê C°exercida pelo sócio Benjamim Capiliquissa, 
(juiente.sera norneado gerente, bastando a sua assinatura 
’“edhXlr validamente a sociedade.
P31300 ■ crente noderá delegar a outro sócio ou a

i o socio-geren h j .
stranha à sociedade parte ou todos os poderes de 

^ outorgando para o efeito o respectivo mandato, 
^proibido ao sócio-gerente obrigar a sociedade em 

e contratos estranhos aos negócios sociais, tais como 
* fenças, abonações ou documentos semelhantes.

ARTIGO 8.°

As Assembleias Gerais, quando a lei não prescreve for
malidades especiais para sua convocação, serão convocadas 
pela gerência por cartas registadas, dirigidas aos outros 
sócios com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência.

ARTIGO 9.°

Os lucros líquidos durante o exercício económico, depois 
dededuzida a percentagem de cinco por cento para o fundo 
dereservalegal e social, serão divididos pelos sócios na pro
porção das suas quotas, bem como as perdas se as houver.

ARTIGO 10.°
A sociedade não se dissolverá por morte ou interdição 
qualquer dos sócios, continuará com os sobrevivos ou 

e corn os herdeiros do sócio falecido ou interdito, 
0 estes nomear um que a todos represente, enquanto 

a permanecer indivisa na sociedade.
Os artigo 11.°

em 3] de ^SOClais serao os civis e os balanços serão dados 
eassinados ca(da ano> devendo estar aprovados

fi,ls de Março imediato a que disser respeito.
N°orniss artigo 12.°

lei da e^U'arao as deliberações sociais e as disposi- 
s Piedades vigente em Angola.

(I5-13755-L13)

Cenifi & filhos, Limitada

íi?qe^olhas I4 veescr’tLlra de 19 de Março de 2014, com 
’paraescriturerS° 3 f°^as 16 verso do Livro de Notas 

^ilo &ié, a Cai.S SOc’edades comerciais do Cartório 
pJ^°lári0 çj0 p° de Fernando André, Licenciado em 

^Arnader^° Cartório, compareceram:
í Catabo|ae pBrit0, so^teiro, natural do Chipeta, 

n? on^Pr0víncia do Bié, titular do Bilhete 
re .°;042827BE034, emitido aos 8 de 

no Kuito, Rua Capitão Gastão
iviS^^Cinc’a Miguel, solteiro, natural

^035, le’titu,ar do Bilhete de Identidade 
, U’to» Bair rn'l^° aos 7 de Janeiro de 2014, 
k a,rr°Castanheira;

16041

Foi constituída entre ele.. 
responsabilidade limitada ^7°^ ^quotasde 
F'lhos, Limitada, tem a sua sede narTã”^0 <<Marbrit & 
Silva Porto, Província do Bié C ® d° Kuit0’na

Está conforme.
Cartório Notarial do Bié nn v • 

de 2015. — o Notário-Ad’ ’ a0S 20 de MarÇ° 
Gonçalves. ~ JUnt°’ M‘S"el Franc™o da A.

ESTATUTO DA EMPRESA

DENOMINADA MARBRIT& FILHOS, LIMITADA

ARTIGO l.°
A sociedade adopta a denominação «Marbrit & Filhos, 

Limitada», tem a sua sede na Cidade do Kuito, na Rua Silva 

Porto, Província do Bié, podendo no entanto abrir as filiais, 

agências, sucursais ou outras formas de representações em 

qualquer parte do território nacional.

ARTIGO 2.°

A sua duração é por tempo indeterminado e o seu início 

é a contar desta data da sua escritura.

ARTIGO 3.°
O seu objectivo social é o comércio geral a grosso e a 

retalho, representações, comércio internacional, hidraulica, 

construção civil e obras públicas, estudo e projectos, fisca

lização, gestão de sistemas de água, energia e tratamento e 

ensino, modas e confecç , nertences, hotelaria e 

representações de telefones e.se eseusderivados, 

turismo, agricultura, agro-pecuan > maritimo, aéreo 

mobiliários e vendas, agência de via-

não regulares, colégio, in or jmportaçà0 e exportação, 

gens e transitório, cami = j lr0 ramo de activi- 

podendo ainda os sócios acordem e
dade comercial ou industrial, em q 

seia permitido por lei-

ARTIG° Annninteoralmenteraa-

.... ......
mil kwanzas) peh aRTI005.- deiiberaçáode

quiser usar-
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ARTIGO 7.°

A gerência e a administração da sociedade em todos os 

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

vamente será exercida por Amadeu Brito e José Martinho 

Miguel, que desdejá fica gerente, bastando a sua assinatura 

para obrigar validamente a sociedade.

1. O gerente poderá delegar em pessoa estranha à socie

dade parte de poderes ou todos os poderes de gerência ora 

conferidos outorgando para o efeito o respectivo mandato 

competente em nome da sociedade.
2. É proibido ao gerente obrigar a sociedade em actos e 

contratos estranhos aos negócios sociais tais como avales, 

fianças, abonações ou documentos semelhantes.

ARTIGO 8.°
rj As Assembleias Gerais quando a lei nào prescreve forma- 

idades especiais para a sua convocação, serão convocados 

pela gerencia por cartas registadas dirigidas aos sócios.

ARTIGO 9.°
de 'T 'lqUÍd°S dUrante ° eXerCÍCÍ0 ec°nómico, depois 

eSeXalePerCen;a§em 06 Para fundo

nn ' g I e S°C,al’ serã0 divididos pelos sócios na pro 

porção das suas quotas bem como as perdas se as houver 

artigo 10°
dogtÍ dcontinnua " °U Ínter<M<>

os herdeiros do sócio fT S°brevivos ou caPazes e com 

nomear um que a todos3 ° 'nterdlt0 devendo estes 
9 3 tOd°S rePresente enquanto a quota per-

manecer.

ARTIGO II.»

™“Zed“

' d'

K . ARTIGO 12.»

------------------------ - ('5-13758-LI3)

Brilh0 Rendilhado, Limitada

início de MaÍ° 2°15’COm

Para escrituras diversas do 2 nolas n ° 3‘A 
do Huambo - SIAC a cargo deT C°marca 

Velhas, Licenciado em Direitt Not Ma"Uel da Silva 

compareceram: ’ Uno do referido Cartório

Primeiro: — i uj ,.
te,r°. maior, natural da 1™^° Gu'marâes Vieira, so|. 

- Huambo, Bairro Capang0 Emente

numeroa«ulardoBilhetedeto ? °S Minisl^, casa sem

20 de Março de 2012;

------------ ----- —-
SegUn(/o: — Ricardo André Foi- 

Imaculada da Conceição Ferreira HenH^’ Casad° 

o regime de comunhão de bens arin Ma’«s 
dade portuguesa, natural de Vila F qU'ndos> de naciònar. 

habítualmente no Huambo, Cidade aS^'”’ 

casa sem número, titular do Passaporte n»Z° Ca^o, 
tido em Portugal, aos 10 de Abril de 2013 M ’721’* 

Permanência 000586649/SME/I4 Q1IP m°Vistode 

na qualidade de sócio gerente da sociedad^0?* acl° 

& Matias, Investimentos, Comércio e p* FUP°Matias 
Limitada»; ^ePresentações,

TèrccZro; - Ana Tchilombo Ndjaka solteira • 

natural do Huambo, residente habítualmente em iTT 

Bairro Maianga, Rua Marien Nguabi, n.° 67, 6.» Zo^ 

titular do Bilhete de Identidade n.° 00I23I906HO03I emi’ 

tido pela Dtrecção Nacional do Arquivo de Identificação 

Civil e Criminal, em Luanda, aos 27 de Abril de 2009 

que outorga este acto na qualidade de mandatária da socie
dade «Accountangola, Limitada», com sede na Província 

do Huambo, Rua 8 de Agosto, Bloco da Hotelaria, Piso I, 

Bairro Wassanjuca;

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição 

dos mencionados documentos, a qualidade e a suficiência 

de poderes de que se arrogam para o acto o segundo e a ter

ceira outorgantes pelos documentos que no fim menciono e 

arquivo.

E por eles foi dito:
Que, o primeiro outorgante e a representada do segundo 

outorgante, são os únicos e actuais sócios da sociedade comer 
ciai por quotas de responsabilidade limitada, denomin^a 

«Grupo Matias & Vieira, Limitada», com sede na Proviu 

do Huambo, Município do Huambo, Rua do Comércio,c 

sem número, constituída por escritura de 3 de Deze’ 

de 2014, neste Cartório Notarial da Comarca do ^uaIT1.a| j0 

SIAC, registada na Conservatória do Registo Cornerc cja| 
Huambo — SIAC sob o n.° 0004.141231, com 0 caplta^ente 

de Kz: 120.000,00 (cento e vinte mil kwanzas), s quo- 

realizado em dinheiro, dividido e representado em 
tas iguais do valor nominal de Kz: 60.000,00 (ses 

kwanzas), cada uma, a eles pertencente. ^cta da

Que, pela presente escritura e conforme 
Assembleia Geral, datada de 13 de Maio de 2015, a ^Jor 

tada do segundo outorgante, que detinha uma qu° uíT1a 
nominal de Kz: 60.000,00 (sessenta mil kwanzas),^ 

quota no valor de Kz: 48.000,00 (quarenta e oito> unificada 

zas), ao sócio Luís Gustavo Guimarães Víe,ra’^0,0° (seS< 

a sua quota anterior no valor nominal de Kz. valof
senta mil kwanzas), passa a deter uma nova ^^zas),e 

nominal de Kz: 108.000,00 (cento e oito 011 oo0>o0 
cede outra quota no valor nominal de Kz- ^j^jtada»’^ 

mil kwanzas), a nova sócia «Accountangola» ceSgão, 

quais já recebeu a competente quitação nada lTia 
lando-se assim definitivamente da socie 

tendo dela a reclamar.
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IIISÉRJ^——

cão foi feita livre de quaisquer ónus ou obri- 
Que,acess

gaçõeS- imeiro outorgante e a terceira outorgante no uso 
5 QUe’0Pque lhe foram conferidos pela sua representada, 
dosp°deresqcessão nos precisos termos exarados.

aceÍta'1ieSsociedade prescinde do seu direito de preferên- 

* sociedade «Accountangola, Limitada», como 
cjae admite d

n0VaSOC1^s sócios de comum acordo deliberaram alte- 
^denominação social de «Grupo Matias & Vieira, 

’tada» para «Brilho Rendilhado, Limitada», bem como 
mudança da sede social da Rua do Comércio, casa 

s^n número, para o Bairro de Fátima, Largo Wassanjuca, 

província de Huambo.
Por último, de acordo com o referido instrumento jurí

dico os sócios deliberaram por unanimidade que a gerência e 

administração da sociedade serão exercidas pelo sócio Luís 

Gustavo Guimarães Vieira, bastando a sua assinatura para 

obrigar validamente a sociedade.
Que, em função dos actos praticados, a redacçâo dos 

artigos l.°, 2.° 4.° e 10.° do pacto social, passam a ser a cons
tante do documento complementar, que doravante regerá a 
sociedade, 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

nte desta escritura e que os outorgantes declaram ter lido, 
Jndo o pleno conhecimento do seu conteúdo, pelo que, é 
pensada a sua leitura.

Assim 0 disseram e outorgaram.
^F°i feita cessão de quotas, retirada de sócio, admissão 

de^0 S<^C'°’ a*teraÇã° da denominação social, mudança 

alteraÇão parcial do Pacto social da sociedade por 

^poM reSP°nsabd’dade limitada sob a denominação 
atias & Vieira, Limitada», com sede no Huambo.

bsla informe.

20 r < .
^ambo T'° ^°tar’al da Comarca do Huambo — SIAC, 

Sniim q9.08 15 de Maio de 2015. — O Notário-Adjunto, 
y Lumbwambwa.

(I5-13767-L13)

Ci
Green Leaves, Limitada

ertifiCo

de 7 de Ag0St° de 2015’ 
linic ,Vers^s n0 22 ^as do *’vro de notas Para escr'“ 

^ç^^pres " do Cartório Notarial do Guiché 

/ya’ ^icencia^a Carg0 do Notário, Lúcio Alberto Pires 

Ru,eni ^lre’t0’ constituída entre:
St) do Range|Ul Adér’to Contreiras da Costa, casado, 

1^ 110 Atrito i r°Víncia de Luanda, residente em 

^a%nC'Sc° Sanci ^ano da Maianga, Bairro Prenda, 

Nad Lem°S’ Prédio n-° 29’ 4’° andar’ 

Ut°rga neste act0 em rePresenta<?a0 da 

Cotn sec|e Sociedade de Negocios Agrícolas, 

da ,Tl Luanda, no Município de Luanda, 
^édio^o &a’ ^a’rro Prenda, Rua Francisco 

• 29, 40 andar, Apartamento A;

16043

Ridente em Luanda, nQ g ™ «a> Província de Luanda, 

Banro Maculusso, Rua Nicolau Cn "° da lngomb^ 
'•“andar, que outorga neX or ^^"'15- 

dade «ÁGUAS DO ATLÂNTICO c mandatária da socie- 

Limitada», com sede em Luand Sociedade de Bebidas, 
Distrito Urbano da IXCRn 7ÍPÍ°deLuanda’ 

^a Cónego Manuel das Neves,’ PréZn. .• JB|«X” 

Apartamento n,° 14; >*• andar,

- Sebastião Dombaxe Quiame, divorciado 

natural do Kilamba Kiaxi, Província de Luanda, residente 

em Luanda, no Distrito Urbano do Rangel, Bairro Marçal 

Rua dos Coronéis, Casa n.° 150, que outorga neste acto 

em representação da sociedade, «KOLOB - Iniciative, 

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

Lar do Patriota, Rua 5;

Uma sociedade comercial por quotas que se regerá nos 

termos constantes do documento em anexo.

Está conforme.

Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, em 

Luanda, 10 de Agosto de 2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 

GREEN LEAVES, LIMITADA

CAPÍTULO I 

Firma, Sede, Objecto e Duração

artigo i.° 
(Firma)

A sociedade adoptaDoravante 

denominação social «Sociedade», e

abreviadamente designa a P ? |egislaçâ0 ap|i. 

reger-se-á pelos presentes e n « 1/94, de b

cável, nomeadamj7asPSociedades Comerciais) e Código 

de Fevereiro (Lei das 

Comercial.
ARTIGO?0

íSCdC) 'nl na Província de 

! A sociedade terá a sua sede Urbano da

Luanda, no MunieíP'O.dyU inba,Rua Cónego Munue 

lngombota, Bairro a„dar, Aparento "•

das Neves, Prédio"- a s0Ciedade P°de

Angola- • deliberação da gerenoa- o território
2. Por simples de‘ utr0 local dent as;éncias

mudar a sua sede socia fi|ia|S sucu p0

ou qualquer outra fo"" 

estrangeiro- arTIG°-v
(°6jK'*” Jz,,deaero-ii’dús,r'a’ 

óactividaded , . produtos 

fabricação e ——
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derivados, podendo, dentro dos limites da lei, e sempre que 

deliberado pela Assembleia Gerai, dedicar-se a qualquer 

outra actividade.
2. A Sociedade está, desdejá, autorizada a adquirir par

ticipações em sociedade de responsabilidade limitada, pela 

criação ou pela aquisição, cujo objecto social seja igual ou 

diferente do referido na presente cláusula, bem como, a 

adquirir ou subscrever participações em sociedades regula

das por leis especiais e em agrupamentos de empresas desde 

que porém, em ambos os casos, tal seja deliberado pela 

Assembleia Geral.

ARTIGO 4.°
(Duração)

A sociedade durará por tempo ilimitado, a partir da data 

da sua constituição.

CAPÍTULO II

Capital Social, Quotas e Garantias

ARTIGO 5.°
(Capital social)

0 capital social da Sociedade é de Kz: 100.000,00 (cem 

mil kwanzas), totalmente realizado em dinheiro.

ARTIGO 6.°
(Representação do capital social)

o capital social é dividido e representado por três (3) 

quotas, distribuídas da seguinte forma:

a) U™ qUOta com 0 valor nominal de Kz: 60.000 00 

sessenta mH kwanzas), correspondente a 60% 

enX POf Cem0) d° CapÍta' S°CÍal’ Perten- 

enteasocla, «AD’ORO_Sociedade de Negó
cios Agncolas, Limitada»; 8

1'U“tl™=™.V3|„rn„,„a|deKz;25 00

% ' k"naiS)' “"SP»"*». •

TICO „ J"” “A°UAS °° «LÂN- 
11CU — Sociedade de Bebidaç i u

E qUOta COm 0 valw nominal de Kz' ts 000 00 

(qumze mil kwanzas) '> 000,03

... ARTIGO 7.° 
I,erlçao'ínca's<.sobríasquolas|

..........— 

voluntárias sem salvo exnr a,sAuer outras obrigações

ARTIGO 8.»
I M d' (Prcs'aí«« acessórias) 

e’‘igTrteaí°XosXeeefnCÍa’ ’ Assembleia Geral 

n,ar'as, concessão de emn - • feCtUem Prestações pecu 

Ç ^f'anÇa’Penhor, consÍ8;aX . a °btençâo’ à P^sta-
fe ÇâOderece1tas,aval,garanlia

empresarial ou bancária, carta de créd t 

ou qualquer outra garantia a favor da C^o

satisfazer as necessidades financeiras da ’de

2. Os elementos essenciais dessas oh 
nidos pela Assembleia Geral e vincula"8^065^0^- 

proporção das respectivas participações sociais 

vier a ser determinado pela Assembleia Geral

ARTIGO 9.° 
(Transmissão das quotas)

I- E livremente permitida a cessão de quotas entre 

socios, e aquém acharem convenientes os

2. Em caso de extinção da personalidade jurídica dos 

socos, a respectiva quota não se transmite a terceiros suc ° 

sores do socio ou não, devendo a Sociedade amortizá-la ou 

faze-la adquirir por terceiro, no prazo máximo de 6 (seis) 

meses, contados da data da ocorrência do facto determina- 
tivo da extinção.

ARTIGO 10.° 
(Amortização das quotas)

1- A sociedade, mediante deliberação da Assembleia 

Geral, poderá amortizar quotas nos seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;

b) No caso de extinção, falecimento, interdição ou

inabilitação de qualquer sócio;

c) Havendo uma cessão de quota em infraeção ao dis

posto no artigo anterior ou infringindo o sócio o 

disposto no artigo 9.°;
d) Se qualquer quota for arrolada, ou por qualquer

forma apreendida em processo judicial ou admi 

nistrativo.
2. O preço da amortização será:

a) No caso da alínea a) do número anterior, o que

estabelecido no acordo;
b) No caso da alínea b) do número anterior, o va^e

quota apurado de harmonia com balanço 
ciai feito para esse fim, no qual os vaJ°r^ j0 

respectivos activos imobilizados serao^ 

mercado no momento da verificação 

que determina a avaliação, devendo o^ da 

ser elaborado por entidade ‘n^ePe^ra] co#1 

empresa, escolhida em Assembleia ^entae 
deliberação tomada por maioria de cin^oCapi- 

um por cento dos votos representativos 

tal social; arlteri°r’
c) Nos casos das alíneas c) e d) do n^liríe^ salv°

será o valor nominal da quota amort* oapr<r 

se outro inferior resultar do último a 

vado. efectuad0

3- O pagamento do valor que for devido, se jtJros’ 
na sede social em até cinco prestações anuais, ^apagar 

excepto no caso da alínea b) do n.° 1, em que o a 0 cfe 

sera actualizado à taxa de inflação mais favoráve ^|iCa^°s 
dor de entre os índices de preços ao consumido**
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^des oficiais, vencendo sempre a primeira presta ■ocentoe vinte dias após a realização da Assembleia G J' 

a deliberação da amortização.

4. Ao preço da amortização deverão acrescer nos ^prozos e condições de pagamento a importância^' 

fações suplementares, suprimentos e créditos de ^rezade que o sócio seja titular, abatendo-os as im q0^ 
tiasqueporventura possa dever à Sociedade POrtan-

- ■ • ’ PreJUÍzo<s

toconvençoes especiais que possam ser aplicáve’ ; Odisposto na alínea d) do n5!, deste art^ 

j^oexercicio de dtrettos de preferência concedid tos ou á própria Sociedade em caso de vend. ?

venda ou adjudi-

caçào judicial.

CAPÍTULO III
Gerência e Fiscalização

ARTIGO ll.°
(Gerência)

LA administração da sociedade, bem como a sua repre
sentação em juízo ou fora dele, activa ou passivamente, 
será exercida por três ou mais gerentes, a serem eleitos em 
Assembleia Geral, que desempenharão as suas funções com 
011 sem remuneração, com dispensa de caução e por um 
Período de dois anos renováveis.

A Sociedade poderá nomear mandatários ou procu- 
^ores da mesma para a prática de determinados actos ou 

porias de actos, atribuindo tais poderes através de pro
curai

ARTIGO 12.°
I $ (Obrigação da sociedade)

^Mosoe °br’ga-se validamente perante terceiros,
4Xecontratosmediante:

natura da maioria dos çerentes ou de procu-

niente 00 respectivo procurador, relativa- 
mente ! actos cuja prática tiver sido especial- 

) • Poderá 6 e^a^a’ P°r procuração, no âmbito dos 
VProi^ aos0nferid0s;

d etn 9uais ^erentes ey,°u mandatários obrigar a 
^o^es^n9dahle^Uer neêócios estranhos ao seu fim 

3Cl°s Semelknte’nias sern limitação, abonações, fian- 
M,,antes.

0,h 
""Socj

ExP CAPÍTULO IV
C,c, ° s°cial e Lucros

artigo 13°
<al da s JExcrcicio «™ai) 

eciade coincide com o ano civil.
(bístrib?RTlGo 140

Se "Çâ° dC dividcndos)

%ela a PaKos nos termos que vierem a 
\ Asse|flbleia Geral.
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2. Os sócios poderão deliberar o pagamento antecipado 
de dividendos, na medida em que tal seja permitido por lei.

3. No fim de cada exercício a gerência fará proceder ao 
inventário, organizará 0 balanço e demonstração de resulta
dos, bem como, os respectivos documentos exigidos por lei, 
os quais submeterá, juntamente com as suas propostas de 
aplicação dos resultados, à deliberação da Assembleia Geral 
da Sociedade.

4. A Assembleia Geral delibera livremente sobre a apli
cação dos resultados de cada exercício, podendo decidir por 
maioria, não distribuir aos sócios todo ou parte do lucro.

CAPÍTULO V

Dissolução e Liquidação

ARTIGO 15.°
(Dissolução e liquidação da sociedade)

1. A Sociedade dissolve-se por acordo dos sócios e 

demais casos previstos na lei, servindo de liquidatária a 

gerência em exercício à data em que ocorra a dissolução, 

salvo se a Assembleia Geral deliberar de outra forma.

2. A Assembleia Geral que deliberar a dissolução da 

sociedade aprovará 0 procedimento a seguir na liquidação.

(15-13301-L02)

Fundação Ventas Vita 

na LojaZsR JU'h° de Luanda e

DorinaP d° a «e,

ma Ferrem da Conceição, Notária deVCIasse, do refe- 

ri 0 Cartorio, compareceram como outorgantes:
Primeiro: Filomeno do Nascimento Vieira Dias, sol

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

titular do Bilhete de Identidade n.° 000I58060LA0354, 

emitido, aos 16 de Junho de 2010, residente em Luanda no 

Largo do Palácio n.° 9 Ingombota, Luanda;
Segundo: — José Manuel Imbamba, solteiro, maior, 

natural do Luena, Província do Moxico, titular do Bilhete de 

Identidade n.° 000748903M0034, emitido, aos 9 de Janeiro 

de 2008, residente no Bairro Zorró Luena;Terceiro: — António Jaca, solteiro, maior, natural 

de Malanje, Província de Malanje, titular do Bilhete de 

Identidade n.° 000I32675ME026, emitido, a / de Outubro 

de 2014, residente na Rua da Madeira, Casa n. Bairro 

Nelito Soares;

ral *
de ldenW.de n. »»»■-- ~ M

aos 27 de Junho de -0 ■ Mullicipiodo

Custódio Bento de Azevedo. Bairro

Sambizanga;

ldenW.de
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0hZ„/o; _ Benja Satula, solteiro, maior, natural do 
Lobito, Província de Benguela, titular do Bilhete de 
Identidade n.° 000701506BA037, emitido, em Luanda, aos 11 
de Dezembro de 2012, residente em Luanda na Rua Zul, 
n.° 36, Zona 15, Bairro Precol, Município do Rangel.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos 
seus mencionados documentos de identificação, o que cer
tifico e dou fé.

E, por eles foi dito:
Que, pela presente escritura instituem entre si com os 

demais membros uma fundação de direito privado, utili
dade pública dotada de personalidade jurídica, denominada 
«Fundação Veritas Vita», com sede nas instalações da 
Universidade Católica de Angola, na Rua Pedro de Castro 
Van-Dúnem, n.° 24, em Luanda, podendo criar delegações 
ou qualquer outra forma de representação em qualquer parte 
do Território Nacional Angolano, com uma dotação prove
niente do fíindo inicial integrado pelo património próprio 
em kwanzas equivalente a USD, 500.000,00 (quinhentos 
mil dólares norte-americanos), integralmente realizado em 
dinheiro, bens e valores que a este património venham ser 
adicionados.

Que a fundação ora instituída tem como objectivo o que 
consta do artigo 2.° do estatuto do pacto social que reger-se- 
-á, em especial pelo documento complementar, legalmente 
exigido, elaborado em separado nos termos do n.° 2 do artigo 
55.° da Lei da Simplificação e Modernização dos Registos 
Predial, Comercial e Serviço Notarial que fica a fazer parte 
integrante desta escritura e que os outorgantes declaram 
ter lido, tendo pleno conhecimento do seu conteúdo e que 
exprime a vontade de todos os membros, pelo que é dispen
sada a sua leitura.

Assim o disseram e outorgaram 
Instruem este acto:

a) Documento complementar acima referido, assi
nado pelos outorgantes e por mim, Notária;

b) Certificado de Admissibilidade, emitido pelo
Gabinete Jurídico do Ministério da Justiça e dos 
Direitos Humanos, em Luanda, aos 22 de Maio 
de 2015;

c) Acta da Assembleia Constituinte da Fundação, rea
lizada no dia 29 de Agosto de 2013.

Aos outorgantes fiz em voz alta e na presença simultânea 
de todos, a leitura e explicação do conteúdo desta escritura 
e a advertência da obrigatoriedade do registo no organismo 
competente.

DIÁRIO DAREPÚrhp,

ESTATUTOS DA FUNDAÇÃO

VERITAS VITA

CAPÍTULO I

Denominação, Âmbito, Sede, Duração e Fins Gerais

ARTIGO I °
(Denominação c natureza)

1 A «Fundação Veritas Vita» abreviadamente «Veritas» 

é uma pessoa colectiva de bens privados, dotada de perso

nalidade jurídica, autonomia administrativa, financeira e 

patrimonial.

2. A «Veritas» adopta a sigla «F.V.V.» e é uma mstituição 

de utilidade pública, apartidária e autónoma.

ARTIGO 2.»
(Objectivo, regime c duração)

1. A «Veritas» é uma instituição de carácter técnico-cien
tífica, sem fins lucrativos, que visa contribuir para a melhoria 
da qualidade do ensino no país e a garantia do acesso ao 
conhecimento por parte da população, com destaque para as 
crianças e jovens.

2. A actividade da «Veritas» é regida pelo ordenamento 
jurídico angolano, pelos presentes estatutos, pelos regula
mentos internos que venham a ser elaborados pelos seus 
órgãos sociais.

3. A «Veritas» é criada e instituída por tempo indeterrni 
nado.

ARTIGO 3.°
(Âmbito c sede)

1. A fundação tem âmbito nacional, podendo exercer 
sua actividade em qualquer parcela do território naciona

2. A «Veritas» tem a sua sede nas instalações 
Universidade Católica de Angola — UCAN, Rua er 
Castro Van-Dúnem, n.° 24, Luanda — Angola, poden^ 
transferida para qualquer local do território angola^^ 
deliberação do Conselho de Fundadores e cr,arJritórjo 
ções ou qualquer outra forma de representação no 
nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 4.°
(Fins gerais) 'blic°e

1. A «Veritas» visa a prossecução de ’ntereSS c^ncia, & 
tem por fins gerais a promoção da educação, da ^otip°6 
tecnologia e da cultura, a criação e a inovação ^gjea. 
sob as formas, e a investigação científica e tecn » pOd^

2. Na realização dos seus objectivos, a «Vc desi£na* 
criar e/ou integrar instituições de ensino sup 
damente:

Imposto de selo é de Kz: 1.000,00.
Os outorgantes: Filomeno do Nascimento Vieira Dias, 

José Manuel Imbamba António Jaca, Miguel Francisco Luís 
Manuel e Benja Satula. — A Notária de 3.a Classe, Dorina 
Ferreira da Conceição.

f Un,versidades;r, n'ros de estudos e investigação científica, 

Uí ^las superiores;
, Jn^Ututos politécnicos;
' ^•bliotecas; e

íncubadoras de empresas.



^o|ó8—-DE3I DE AGOSTO DE 2015

ea|ização dos seus fins, os órgãos sociais da
3. Para a re(anl as medidas necessárias para prática de 

peritas»a ope operações permitidas por lei e necessárias 
iodos05aCt®es. sua administração ou gestão do seu patri- 
ouconvenl®nnadarnente adquirir ou alienar quaisquer bens 
inónfedesl®u imobi|iários e exercer os direitos directa ou 
mobil|arloS relacjonados com a sua finalidade. 
in<lfreCta yerjtas>> na prossecução dos seus fins, relaciona- 

4 A instituições congéneres e outras que visem obter os 
SeC°os objectivos, e realiza todas as actividades, iniciati- 
«Td^igências que os seus órgãos estatutários considerem 

adequadas.

CAPÍTULO II
Fins Específicos

ARTIGO 5.°
(Fins específicos)

Tendo em vista a realização dos fins gerais referidos no 
artigo anterior, a «Veritas» desenvolve, isoladamente ou em 
colaboração com entidades análogas, actividades que con
corram para os seguintes fins ou objectivos específicos:

a) Fomento de actividades que ajudam o desenvolvi
mento social humano em Angola;

b) Promoção da mundivisão cristã do homem e da
sociedade angolana;

c) Promoção e protecção dos direitos humanos e dos
povos;

Estudo, conservação e promoção do mosaico cul
tural e intelectual angolano;

e) Colaborar na formação humanística do povo ango- 
lano mediante a disseminação e difusão de 

^conhecimentos científicos;
romover a difusão e conservação do património 
^stórico nacional, mediante a recolha e reunião

g) pro° Patr’mónio histórico da sociedade angolana;
^over a investigação científica multifuncional, 

ensino e pesquisa científica que contribuam 
a 0 aurnento do nível literário e conheci- 

^esenvo]10 P°V° ango,ano’ 
dequ°|Ver e ’niP*ernentar critérios académicos 
'ència 1<^a^e\v’sar1^0 alcançar critérios de exce- 

^oncebef00 enS’n° un’vers’tário e de outros níveis;
'ecimen ,rnP*ernentar projectos de gestão, forta- 
0 secto^0 6 C?eSenV°*v’ment0 inst*tucional para 
são, inclPÚbIÍC0 e Pr’vado, em toda sua dimen- 
maçà0. U,nd° a gestão de tecnologia de infor- 

7JCaptare/ou
Cacional C°nce^er fundos para assistência edu- 
^mílias .estuc*antes d° ensino superior, de 

Urriildes, de forma total e/ou parcial.

PafCAPÍTUL0 1,1
'oiónio e Receitas

^Patri •

' ^in?Cia|ÍOda<<VeritaS»;
k 'i*11''odas ll1legrad° Pelo património que cons- 
\ as receitas, activos sob titularidade
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Departamento d? a • 
dade Católica de Angola'^??1 “a Unive™‘ 

no valor de kwanzas corresn AN’avaliados 
constituição, em USn S ente> à data da 

mil dólares norte-americanos) 0’00 (<|UÍnhemos 

ou a outro título.

ARTIGO 7.°
(Receitas)

São receitas da «Veritas»:

a) Os valores e/ou remunerações obtidas em conse

quência da prestação de serviços e/ou gratifica

ções;

b) Os rendimentos dos seus activos patrimoniais;

c) As contribuições periódicas, ou não, de entidades

públicas e/ou privadas, nacionais ou estrangeiras.

ARTIGO 8.°

(Uso do património e receitas)
1. O património e as receitas da «Veritas» não devem ser 

usados, directa ou indirectamente, para beneficiar qualquer 

fundador, doador, administrador da Fundação ou terceiros.

2. As receitas da Fundação destinam-se a.

a) Custear o seu funcionamento;
b) Subsidiar as actividades contidas nos seus fins

gerais ou específicos,
C) Ser incorporadas no seu património.

CAPÍTULO IV

ARTIGO 9.”
(Membros)

categorias:
a) Fundadores;
J Equipa*
c) Honorários;
^Colaboradores. Univetsidade Catóhca de

. . . . . .

Angola e as ou~ Equiparados a

tivo da Fundaçao.^ de
3. Adquu*el . e pessoas sm& . jficativaniente

«A"""*; í-p*- 

para a ^ahz11, suas a«ões’T'ja FandW30* . as

4. Adqu'ren1 .ingulares qConcret'zai'a. - 
en,idades J ^rticipem a r®PeC,ÍV8 8dnU 
da Fundaça0 P tall,tários. d
seus objecto



16048

ser proposta por um ou mais membros Fundadores ou equi- 
” d„s. Fundadores. » P* 
e aprovada pelo Conselho Ventas.

5 Adquirem a qualidade de Membros Colaboradores 
as entidades e pessoas singulares que pretendam assoctar- 
-se ao projecto da Fundação, devendo a respectiva admtssao 
ser proposta por um ou mais membros da Fundação, de 
qualquer dos grupos indicados, e aceite pelo Conselho de 
Administração.

ARTIGO 10.°
(Direitos dos membros)

1. Constituem direitos de todos os membros:
a) Participar nas actividades promovidas pela Funda

ção;
b) Utilizar os serviços da Fundação para apoio na

elaboração e desenvolvimento de estudos e pro
jectos de interesse público e/ou particular, com 
carácter geral e de acordo com as possibilidades 
da Fundação em cada momento;

c) Utilizar os serviços de documentação e biblioteca
da Fundação nas condições previstas no respec
tivo regulamento;

d) Receber em condições especiais, as publicações e
estudos publicados pela Fundação;

2. Cada membro tem o direito de candidatar-se, com 
plena capacidade eleitoral, aos órgãos sociais a que a sua 
qualidade de membro tenha acesso ou para o qual tenha sido 
designado.

ARTIGO 11.°
(Órgãos)

1. São órgãos sociais da «Veritas»:
a) O Conselho Veritas;
b) O Conselho de Administração;
c) Conselho Fiscal.

2.0 exercício de cargos nos órgãos sociais da «Veritas» 
é em regime de voluntariado e não é remunerado pela 
Fundação.

3. As despesas realizadas no exercício de cargos nos 
órgãos sociais da «Veritas» não são reembolsadas pela 
Fundação.

CAPÍTULO V
Do Conselho Veritas

ARTIGO 12® 
(Constituição e preenchimento de vagas)

1. O Conselho dos Veritas é constituído por 13 (treze) 
membros, dos quais 9 (nove) são permanentes.

2. Os membros permanentes do Conselho Veritas são 
necessariamente Membros Fundadores, subscritores ou não 
dos presentes Estatutos sendo os 4 (quatro) Membros não 
Permanentes eleitos pelos 9 (nove) Membros Permanentes, 
mediante candidatura apresentada por membros equiparados 
a Membros Fundadores e Membros Colaboradores.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ '

3. O preenchimento de vagas no Conselho 
como a exoneração dos seus membros, efectu en'as’beni 
deliberação por escrutínio secreto, em sessão^ n'e<iiai’te 
para o efeito e com a participação de, pe|0 me COnVOca(la 
ços dos membros. n°s’ ^°'s ter-

ARTIGO 13.» 
(Competências do Conselho Veritas)

1.0 Conselho Veritas é o órgão social que define a estra 
tégia e as políticas a serem executadas pelo Conselho dê 
Administração, aprova o programa e o orçamento anuais da 
Fundação.

2. Compete ao Conselho Veritas à aprovação da admis
são dos membros da Fundação, os quais deverão ser maiores, 
voluntários, responsáveis, livres e capazes de contribuírem 
para a realização dos objectivos da Fundação e para a execu
ção dos seus programas.

ARTIGO I4.°
(Presidente e Vice-Presidente)

1. Os Membros do Conselho Veritas elegem entre si 1 
(um) Presidente e 3 (três) Vice-presidentes que exercerão o 
seu mandato por 5 (cinco) anos.

2. O Presidente do Conselho Veritas designa o Vice- 
Presidente que o deve substituir nos seus impedimento 
ausências.

ARTIGO I5.° 
(Reuniões) 

1 • O Conselho Veritas reúne ordinariamente uma vez por 
ano e extraordinariamente sempre que convocado pelo seu 
Presidente ou por 1/3 (um terço) dos seus integrantes.

2. O Conselho Veritas reúne validamente com a Prese $ 
de um a maioria de 2/3 (dois terços) dos membros.

3. Nenhum membro do Conselho pode represent 

qualquer votação, mais de dois membros.

CAPÍTULOVI 
Do Conselho de Administração

ARTIGO 16.° 
(Designação, composição c mand«í°

1. O Conselho de Administração é o órê^KjH0 de 

dirige a actividade diária da «Veritas», com o
corpo de profissionais contratados pela ^un^a^st0 por, Pe^

2. O Conselho de Administração é con1ppreSjdente e 5 
menos, 4 (quatro) membros, sendo I (unp executiv°* 
(três) Administradores, dos quais l (um) n^° Q Conse^

3.0 Administrador não executivo, rePr^erce fun^^e 
Veritas e não tem direito a voto ordinário. £onse^10 
garante e de fiscalização directa dos actos 

Administração.4. O Presidente do Conselho de após au$c
nomeado pelo Presidente do Conselho Ver 
tação do Conselho Veritas. ^íctraçã0

5. Os membros do Conselho de A anos, P° 

as suas funções por um período de 5 (cl
ser renovados, por igual período.

jen1
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O presidente do Conselho de Administração designa o 
j linistrador que o deve substituir nos seus impedimentos 

. ausências. , _ .
7 As vagas abertas por renuncia, exoneração ou impedi- 
tos de qualquer membro do Conselho de Administração, 

^preenchidas por deliberação do Conselho Veritas, con

tando-se para efeito do termo do mandato o prazo decorrido 
no exercício do mandato do membro cessante.

8,0 Presidente do Conselho de Administração tem voto 

de qualidade em caso de empate nas votações.

ARTIGO 17.°
(Reuniões)

1. O Conselho de Administração reúne ordinariamente 
uma vez por trimestre e extraordinariamente sempre que 
convocado pelo Presidente ou por 1/3 (um terço) dos seus 

membros.
2. As deliberações do Conselho de Administração são 

tomadas por maioria, realizando-se validamente as sessões 
desde que esteja presente ou representada a maioria dos seus 
membros em efectividade de funções.

3. As actividades do Conselho de Administração 
são apoiadas por funcionários contratados para o efeito, 
sob direcção do Administrador responsável pela área de 
Administração e Finanças da Veritas.

4. E admitido o voto por correspondência.
3- O Administrador não executivo emitirá sempre um 

parecer, que será reduzido a escrito, nas deliberações do 
onselho de Administração. O parecer em causa não vin- 

cu a o Conselho de Administração.

ARTIGO 18.°
(Competências do Conselho de Administração)

Compete ao Conselho de Administração:

a) Representar a «Veritas» em juízo e fora dela; 
Dirigir as actividades da «Veritas»;

c) Propor e executar o Programa Anual e o Orça

mento da «Veritas»;
Gerir o património e os investimentos da «Veri

tas»;
Abrir e gerir a(s) conta(s) bancária(s) da «Veritas», 
Manter um registo completo e exacto de todas as 

transaeções financeiras e da propriedade mobi

laria da «Veritas»;
Aprovar e publicar o relatório e Contas auditado do

h) r exerc,c’° anterior;
ontratar e despedir funcionários;
elebrar contratos em nome e no interesse a 
«Veritas»;

decidir sobre todos os ássuntos que lhe sejam aco 

metidos;
} ^Provar os regulamentos internos da «Veritas» e 

das instituições que venham a ser tuteladas p 

ela;
> Designar ou confirmar, de acordo com os estat“‘“ 

e/°u regulamentos das instituições de 4ue * 
titular, os membros dos respectivos órgãos 

gentes;
Praticar todos os actos visando a concret.zaça 

ti°s objectivos da «Veritas».

ARTIGO 19.°
(Estrutura de apoio)

o Presidente do Conselho de Administração poderá con 

tratar uma ou mats pessoas, membros ou não da «Veritas»
P realizar acções pontuais ou assegurar tarefas de gestão’ 

corrente de projectos ou serviços da Fundação.

ARTIGO 20.’ 
(Assinaturas)

A Fundação obriga-se pela assinatura:
a) De 2 (dois) Membros do Conselho de Administração,

sendo um deles obrigatoriamente o Presidente;
b) De 1 (um) ou mais mandatário, nos termos e limi

tes dos poderes que lhes tenham sido conferidos.

ARTIGO 21.°
(Responsabilidade)

1. A responsabilidade da Fundação é limitada ao seu 
património.

2. Os membros dos órgãos sociais e empregados apenas 
são pessoalmente responsáveis, perante a Fundação e tercei
ros lesados, pelas acções ou omissões praticadas com dolo 
ou culpa grave no cumprimento dos seus deveres.

3. Se os actos a que se refere o número anterior, carecerem 
de fiscalização da Administração e/ou um dos seus membros 

será(ão) este(s) responsabilizado(s) solidariamente.

CAPÍTULO VII 
Do Conselho Fiscal

ARTIGO 22.°
(Do Conselho Fiscal)

I Compete ao Conselho Fiscal analisar as contas 

-las a aprovaçao do Consemo

Conselho Fiscal. ã ordinária 2 (duas)

capítulo VIII
- «Fxercício da Actividade 

Fiscalizaçao e Exercic

ARTIGO 23.° 
(Fiscalizariloe auditoria)

, A «Veritas» está sujeita a ^"^^ue venha sub- 

prejU2?nee22 dTaquisiçáo do estatuto de Pessoa

meter-se p ;i;. de pública. rnnselho Fiscal

tas compete a u rl'O(jo de 3 (tr^s^ a arupo das 5 

(cinco) maiores 

tação no pais- ------ ■

sem
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CAPÍTULO IX
Exercício e Gestão Financeira

ARTIGO 24.’
(Bcst cxecution)

I. Para efeitos de prestação de contas e auditorias o ano 
social coincide com o ano civil.

2. Os investimentos devem ser geridos segundo princí
pio de diversificação prudencial, segurança, rendibilidade e 
sustentabil idade.

3. Dos rendimentos dos investimentos de exercício, 
deverão ser reinvestidos, no mínimo, 50% (cinquenta por 
cento) do seu valor anual líquido.

4. Os rendimentos dos investimentos de exercício, apu
rados em conformidade com a lei, terão sucessivamente, a 
seguinte aplicação:

a) Constituição e eventualmente reintegração da 
reserva legal e de outras reservas que a lei deter
minar;

b) Uma percentagem a atribuir ao Conselho de Admi
nistração para as despesas correntes e orçamentos;

c) Rendimento a reinvestir;
d) Outras finalidades que o Conselho dos Anciãos

deliberar, sob proposta do Conselho de Adrni- 
nistração.

ARTIGO 26.°

(Liquidação)A liquidação do património da Fundação é feitaext^. 
•almente através de uma Comissão Liquidatária,^^ C membros do Conselho de Administração e com 

vância das deliberações tomadas pelo Conselho Veritas.
Os Membros Fundadores:
D. Filomeno do Nascimento Vrerra Dias;
D. José Manuel Imbamba;
D. António Jaka;
Miguel Francisco Luls Manuel. \
Benja Satula. Março de 2014. \
Feito em Luanda, aos 26 ^5.i402«-U)h 1

efeito, com
sendo os r' , ...vmoros < 
anúncio num jornais da 

aviso de recepção, 
caso de ser votada a 

a dar ao«

CAPÍTULO X
Disposições Finais

ARTIGO 25.° 
(Modificação e dissolução)

I. Compete ao Conselho Veritas deliberar sobre a modi
ficação dos estatutos.

2. A Fundação só se dissolverá quando para isso haja 
causa legal ou quando houver deliberação de dissolução 
aprovada por membros do Conselho Veritas que represen
tem 75% (setenta e cinco por cento) dos votos.

3. A deliberação referida no número anterior só poderá 
ser tomada em sessão expressamente convocada para o 

antecedência não inferior a 30 (trinta) dias, 
seus membros convocados por carta registada, por 

num dos jornais da capital e/ou por correio electró- nico com aviso de recepção.
4. No caso de ser votada a extinção da Fundação, o 

destino a dar aos seus bens patrimoniais seguirá o critério 
abaixo designado:

a) Restituição ao anterior titular do património fixo
transmitido gratuitamente à «Veritas»;

b) Restituição distribuição às instituições criadas e/
ou integradas na «Veritas» seguindo um critério 
proporcional ao das contribuições realizadas e 
dimensão adquiridas;

c) Transferência, a qualquer título, para Instituições
similares e com o mesmo fim social.

'gnado;

”s,“ - 
certifico que no dia n j a

00 4’° Cartório Notaril h 2°'5’ em “

Rua do Lobito n ° desta cidade, sito no São Paulo, 
Cala, e perante ”' 3 Carg° Notário, Pedro Manuel

Principal do ref^'H1’ ^ranc‘sco António da Silva, Ajudante 

de funções er,do Cartório Notarial, em pleno exercício 

-se ausente tar,ais’ err> virtude do Notário encontrar- 
Pereira Buri °mpareceu c°mo outorgante Bruno Manuel 
adquiridos CaSado so^ 0 regime de comunhão de 
Burity, nat C°m S°n'a Alexandra da Costa Coimbra 

Africana F>T ^Uar|da> onde reside, na Rua da Liga 

Urbano à 'bci° Atrium 4, Bairro Maculusso, Distrito 

n ° 000142- ng°mboía’ titu,ar do Bilhete de Identidade 
Identifi j00lA013, emitido pela Direcção Nacional* 
acto Í ’ 9 de Abrií de 20l4> 0ue out°rêa neS,C 

tas dp rePresentação da sociedade comercial Por 1,110 

Limitad°minada <<SIMA — Módulos Arquitectóni  ̂

n.° 59 ?a>o’ C°m Sede em Luanda, na Rua Major Kanhang11 
n.° são, andar’ Apartamento n.° 6, Contribuinte F'sC* 
Comer • f5"’ matricu,ada na Conservatória do R£S's

Veríf3 Luanda’ sob o n.° 2005.551. 
docum 9Ue' a ident|dade do outorgante pe,° re 
ciência ‘dentificaÇa° <lue exibiu e a qualidade e/it,s 
n-°0l/2nr P°deres Para 0 acto por Deliberação de

5- datada de 29 de Junho de 2015.
L Pelo outorgante foi dito: _ el0

Presen, dando cumprimento à referida deliberaçã°> P

■"« parcíalmeníe « —

redacçã0. re°C ae Adm,nistraÇão», que passa a ter a s
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ARTIGO 7.°
(Gerência e administração)

1. A gerência e administração da sociedade, em 

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

activa e passivamente, será exercida por 2 (dois) ou 

mais gerentes, bastando a assinatura de qualquer um 

deles para vincular validamente a sociedade. [...].

Que se mantêm inalteradas todas as demais cláusulas dos 

estatutos da sociedade não modificadas por essa escritura.

E que na sequência do acto ora formalizado e ainda 

dando cumprimento àjá mencionada deliberação reitera a 

designação dos sócios Bruno Manuel Pereira Burity e José 

Carlos Manuel Burity, gerentes da sociedade.

Assim o disse e outorgou.
Instruem este acto os documentos seguintes:

a) Uma certidão emitida pela Conservatória do

Registo Comercial de Luanda;

b) Uma deliberação de sócios;
c) Estatutos da «SIMA — Módulos Arquitectónicos,

Limitada».
Finalmente ao outorgante e na sua presença, fiz em 

voz alta a leitura desta escritura e a explicação do respec
tivo conteúdo, advertindo-o da necessidade de proceder ao 
registo do acto no prazo de 90 dias. — O Ajudante Principal, 

Francisco António da Silva.
E certidão que fiz extrair que vai conforme o original de 

<lue me reporto.
Cartório Notarial da Comarca de Luanda, em Luanda, 

aos 16 de Agosto de 2015. — O Ajudante de Notário, Nelson 
Ándré- (15-14018-L01)

Bety Simba & Filhos, Limitada

Certifico que, com início a tolhasj-», do^ Notarial da 
Para escrituras diversas n.° 30, do 5. Carto do teor 
Comarca de Luanda, se encontra lavrada a esc 

seguinte: F lhos Limitada»-

Constituição da sociedade «Bety Simbai& Luanda e no
No dia 14 de Abril de 2015, nesta Cida eCaracol. 

S-“Cartório Notarial, perante mim, Eva Rut cOm-
Licenciada em Direito e Notária do referi o

Aceram como outorgantes: casada c°m

Primeira: — MariaAlbertinaSimba u' ’ deadqui- 
Alberto Paulo Juliana, sob o re8ime de C° binda, residente 

r'dos> natural de Cacongo, Província e Samba, Ba|rr0 
abitualmente em Luanda, Distrito Urban ,, titular

Orro Bento, Avenida 21 de Janeiro, n* 34 elnitid° Pe ‘ 
Bilhete de Identidade n.° 00088733.CA aOs

lrecÇào Nacional de Identificação Civ» 
' ^arço de 2008; . solteim-

SeSwda: — Eliana Simba onde reside
, tura> da Ingombota, Província de Bairro M 
a dualmente, Distrito Urbano da Zona 3, tltu a 

Avenida 21 de Janeiro, n.’ A’

Bilhete de Identidade n.° 0004786731 aíta

E por elas foi dito:

Que, pela presente escritura, constituem entre ambas, 
uma sociedade comercial por quotas de responsabilidade’ 

limitada, denominada «Bety Simba & Filhos, Limitada», 

com sede em Luanda, Município de Belas, Bairro Chinguar, 

Rua 4 de Abril, casa s/n.°, podendo abrir filiais, sucursais ou 
qualquer forma de representação dentro do território nacio- 

nal ou estrangeiro.
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 reali

zado em dinheiro, dividido e representado por duas quotas 
sendo: uma quota no valor nominal de Kz: 80.000,00 (oitenta 
mil kwanzas), pertencente à sócia Maria Albertina Sima 
Juliana; e uma quota no valor nominal de Kz: 20.000,00 (vinte 

mil kwanzas), pertencente à sócia Eliana Simba Juliana;
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 Serviço 

Notarial, que as outorgantes declaram ter lido, tendo per
feito conhecimento do seu conteúdo, pelo que é dispensada 

a sua leitura.
Assim o disseram e outorgaram.

Instruem o acto:

a)

Documento complementar a que atrás se faz refe

rência assinado pelas outorgantes e por mim

Notária;Certificado de admissibilidade, emitido pelo 
Ficheiro Central de Denominações Sociais do 

Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos 

em Luanda, aos 9 de Março de 2015;
Comprovativo de Depósito do Capital social 

efectuado no Banco BCA, S. A„ a 1 de Abril 

de 2015.As outorgantes e na presença das mesmas, fiz em voz 
alta a leitura desta escritura, a explicação do seu conteúdo e 
a advertência da obrigatoriedade do registo do acto no prazo 

de 90 dias.A Notária, Eva Ruth Soares Caracol.

b)

c)

ESTATUTO DA SOCIEDADE 
BETY SIMBA & FILHOS, LIMITADA

ARTIGO L°A sociedade adopta a denominação de «Bety Simba & 
Filhos, Limitada», tem a sua sede em Luanda, Município de
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d udp Abril casa s/n.°, podendo 

ARTIGO 2.’
A d«i0 d. soeied.de é P«r .empo '"“"X”. 

,.„do!eo«u»«..p».odososefeit.s.p.n.rd.d.1.d. 
escritura pública.

ARTIGO 3 o .
o objecto da sociedade é o exercício de hotelana, 

turismo comércio geral a grosso e a retalho, cabeletretra, salão dè festa, organização e decoração de cerimonias ofi
ciais ou informais, boutique, indústria, pesca, agro-pecuan 
farmácia, prestação de serviços, importação e exportação, 
podendo dedicar-se a outras actividades de comercio ou 
indústria, em que os sócios acordem e seja permitida por lei.

ARTIGO 4°O capital da sociedade é de Kz: 100.000,00 (cem mil 
kwanzas) integralmente realizado em dinheiro, dividido e 
representado por duas quotas, sendo uma quota iguais no 
valor nominal de Kz:. 80.000,00 (oitenta mil kwanzas), per
tencente à sócia Maria Albertina Simba Juliana e uma quota 
no valor nominal de Kz: 20.000,00 (vinte mil kwanzas), per
tencente à sócia Eliana Simba Juliana.

ARTIGO 5.° A cessão de quotas é livre entre os sócios, mas quando 
feita a estranhos fica dependente do consentimento da socie
dade, reservando-se o direito de preferência as sócias não 
cedentes na proporção das suas quotas, deferido a sociedade 
se aquela não quiser usar.

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, será exercida pela sócia Maria Albertina Simba 
Juliana que, dispensado de caução, fica desde já nomeada 
gerente, bastando a sua assinatura para obrigar validamente 
a sociedade.

2. A sócia-gerente poderá delegar entre a outra sócia ou 
mesmo em pessoa estranha a sociedade, todos ou partes dos 
seus poderes de gerência, conferindo para o efeito o respec
tivo mandato.

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

ARTIGO 7.° As Assembleias Gerais serão convocadas, quando a 
lei não prescreva outras formalidades, por meio de cartas 
registadas, dirigidas às sócias com pelo menos 15 dias de 
antecedência.

DIÁRIO DA REpCblic 
ARTIGO 9.’1. A sociedade dissolve-se por acordo das sócias e w 

demais casos legais.

2 A sociedade não se dissolve por morte ou interdição 

de qualquer das sócias, continuando com as sobreviva^ 

capazes e com herdeiros ou representantes da sócia fale- 
cida ou interdita que nomearão um a que todos represente, 

enquanto a quota estiver indivisa.

ARTIGO 10.’ NO omisso regularão as disposições da Lei n.’ 1/04, 

13 de Fevereiro, as deliberações soctats tomadas em 
forma legal e demais legislação aplicável. 

Está conf°rm®’ • e vai conforme o original, 

ix:—-i 

aos 17 de Abril de 2015. v J (15-13814-L07) !

Ou

Km5 Business Serviçes, Limitada 

Certifico oiip rv
*avrada com inícmXT;;3?,'8 *'*

turas diversas n 0 3n d ’ 0 ,vro notas para escri- 
Único da Empresa JJAN,°CartÓrÍ0 N°taria' do Guiché 
Alberto Pires da C ã Car&° do Notário, Lúcio
Domingos Catenda^M ^Ce.nC'ado em Direit0> Plante mim, 

entre: ’ Juoante do Notário, foi constituída

Primeiro: .
Benvinda Mbala n J”03 VUVU’ CaSado COm Caro,ina 
de adauiríd ani,ao Vuvu, sob o regime de comunhão 
do (Jíge J natUra^ de Maquela do Zombo, Província 
Urbano d ^abltuabriente e™ Luanda, no Distrito

teirão n 0 Kíaxí» Bai"rro Palanca 1, Rua L, Quar-
L IU5>Casan.° ni-Çf 1 1 ?

de Maa i° Calemba Bukaka, solteira, maior, natura1 
‘ualment 3 Z°mbo’ Pr°víncia do Uíge, residente habt- 
Bairrn d 1 6m Luanda> Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi, 
X a’R“L’c“

natural H ° • fendes da Costa Afonso, solteiro, maior» 
Munirí K,nshasa’ residente habitualmente em Luanda, 

núrnerQP ° CaCUaco’ Bai™ 4 de Fevereiro, casa sem (

Razão ri ° fendes Menga Pedro, casado com Euríd 
nhão h j ^US ^unc^u^a Mendes, sob o regime de corri 

Zaire ° qU,ndos’ natu™l de Mbanza Congo, Província 

Bairro d68^6016 habitualmente em Luanda, no MunidP10 

e Cacuaco, Rua 4 de Fevereiro, n.° 9-A;
termos SOc'e^e comercial por quotas, que se regerá 

^constantes do documento em anexo.
Lsta conforme.

ANiFi?000 Notanal do Guiché Único da Empre^ te, 
Luanda, 19 de Agosto de 2015. @ a-íud ‘

ARTIGO 8.°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 repartidos pelas sócias na propor
ção das suas quotas e em igual proporção serão suportadas 
as perdas se as houver.

soeied.de
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PSTATUTOS da sociedade kM5BUSINESS& SERVICES, LIMITADA 
ARTIGO l.°

• de adopta a denominação de «Km5 Business 
AS°Cie? Limitada», com sede social na Província 

& da Município de Belas, Bairro Benfica, Rua 8, 
dC LUan 14 Casa n 0 5, podendo transferi-la livremente para 
Tfi,;Xr outro local dò território nacional, bem como abrir 

£, sucursais, agências ou outras formas de representação 

dentro e fora do País.

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

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

da data da celebração da presente escritura.

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

a grosso e a retalho, prestação de serviços, hotelaria, 
turismo e similares, indústria, agro-pecuária, pesca, infor- 
mática, telecomunicações, publicidade, construção civil e 
obras públicas, exploração mineira e florestal, comerciali 

zação de telefones e seus acessórios, transporte marítimo, 

camionagem, agente despachante e transitários, cabotagem, 
rent-a-car, compra e venda de viaturas novas ou usadas e seus 
acessórios, reparação de veículos automóveis, concessioná 

ria de material e peças separadas de transporte, fabricação 

de blocos e vigotas, comercialização de combustíveis 
lubrificantes, exploração de bombas de combustíveis e est 

Ção de serviço, comercialização de medicamentos, 
cirúrgico, gastável e hospitalar, produtos químicos e 
Nacêuticos, serviços de saúde, perfumaria, plastificaça 
documentos, venda de material de escritório e escolar, 
raÇòes, serigrafia, padaria, geladaria, pastelaria, bout . 

apresentações, impressões, salão de cabeleireiro, a& e 
de viagens, relações públicas, representações comer 
’ndustriais, venda de gás de cozinha, desporto e recl. • 
v'deoclube, discoteca, realizações de activida es c ança 
^desportivas, manutenção de espaços verdes, $ ®

e bens patrimoniais, colégio, creche, educaçao ,
^cola de condução, ensino, saneamento básic0’ja , ciber. 
ltnpeza> desinfestação, fabricação e venda e g* . ajn<ja 

electricidade, importação e exportação, po :ndústria 
edicar-se a qualquer outro ramo de comércio 

6rn que os sócios acordem e seja permitido po

ARTIGO 4. kwanzas),
. 0 capital social é de Kz: 100.000,00 (cem entado 
n^ralmente realizado em dinheiro, divi i 25.000,00 

jX)r 4 (quatro) quotas iguais no valor nomina $ a0S sócios 
^lnte e cinco mil kwanzas) cada uma, Perte" ta Afonso e 

derriba Vuvu, Kalemba Bukaka, Men es 

endes Menga Pedro, respectivamente.

ARTIGO 5’ deDendente do con-
A cessão de quotas a estranhos fica J do 0 direito 

^ni’mento da sociedade, à qual é senipre iedade dele não 

e Preferência, deferido aos sócios se 
^iser 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 aos sócios Kalemba Vuvu e Mendes Menga 

Pedro, que ficam desde já nomeados gerentes, bastando a 

assinatura de um deles para obrigar validamente a sociedade.

2. Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade em actos 

e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 

como letras de favor, fiança, abonações ou actos seme

lhantes.

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

reg,s adas, dirigidas aos sócios com pelo menos 30 
dias de antecedência, isto quando a lei não prescreva forma- 
idades especais de comunicação. Se qualquer dos sócios 

estiver ausente da sede social, a comunicação devera ser 

feita com tempo suficiente para que possa comparecer.

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

centagem para fundos ou destinos especiais criados em 

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

as perdas se as houver.
ARTIGO 9.°

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento 

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

ou interdito, devendo estes nomear um que a todos repre

sente, enquanto a quota se mantiver indivisa.

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

demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários e 
à 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 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 

dentre os sócios, 

Z^d"^

outro. artigo 13.”• • Arfo os civis e os balanços serao dados 
e^rd"Zde cada ano, devendo encerrar a 3. 

de Março imediato.
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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.

(15-13827-L03)

Man’Eva Francisco (SU), Limitada

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

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre
sentada sob o n.° 8, do livro-diário de 19 de Agosto do 
corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.

Certifico que Eva Francisco Oliveira, casada com 
Manuel Agostinho Oliveira, sob o regime de separação de 
bens, residente habitualmente em Luanda, Distrito Urbano 
do Sambizanga, Bairro São Paulo, Rua de Benguela, Casa 
n.° 29, constituiu uma sociedade unipessoal por quotas 
denominada «Man’Eva Francisco (SU), Limitada», com 
sede na Província e Município de Luanda, Distrito Urbano 
da Maianga, Bairro do Cassenda, Rua 14, Casa n.° 29, regis
tada sob o n.° 934/15, que se vai reger nos termos constantes 
do documento em anexo.

Está conforme.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda,

2. Secção do Guiché Único da Empresa — ANIFIL, em 
Luanda, 19 de Agosto de 2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTO DA SOCIEDADE 
MA’EVA FRANCISCO (SU), LIMITADA

ARTIGO l.°
(Denominação e sede)

A sociedade adopta a denominação de «Man’Eva 
Francisco (SU), Limitada», com sede social na Província e 
Município de Luanda, Distrito Urbano da Maianga, Bairro 
Cassenda, Rua 14, Casa n.° 29, 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 o comércio geral 
a grosso e a retalho, construção civil, prestação de serviços, 
representação de firmas e de marcas, hotelaria e turismo,

.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

indústria, pescas, exploração de inertes e de madeir 

-pecuária, serviços de informática, telecom 
construção civil e obras públicas, fiscalização 
saneamento básico, moda e confecções, transnortA 
timo, aereo e terrestre de passageiros ou de mercador 

camionagem, transitários, exploração de oficina-auto, as^’ 
tência técnica, comercialização de petróleo e lubrificantes 

exploração de bombas de combustíveis, comercialização 
de medicamentos, serviços de saúde, venda de perfumes 

agenciamento de viagens, relações públicas, indústria pas- 
teleira, panificação, exploração de parques de diversões, 

realização de espectáculos culturais, recreativos e desporti

vos, exploração mineira, exploração de estação de serviços, 

representações comerciais, serviços de serralharia e carpin

taria, venda de alumínio, cultura e ensino geral, segurança de 

bens patrimoniais, importação e exportação, podendo ainda 

dedicar-se a qualquer outro ramo de comércio ou industria 

em que o sócio acorde e seja permitido por lei.
ARTIGO 4.°

(Capital)

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwan
zas), integralmente realizado em dinheiro, representado por 

1 (uma) quota no valor nominal de Kz: 100.000,00 (cem mil 
kwanzas), pertencente à sócia-única Eva Francisco Oliveira.

ARTIGO 5.° 
(Cessão dc quotas)

A cessão da quota implica a saída da sócia cedente ou 3 

isformação da mesma em sociedade pluripessoal.
ARTIGO 6.°
(Gerência)

seus actos nC’a 6 ac^rnin,straÇão da sociedade, em lodosos 

sivamente ° C°ntratos’ ern Ju,zo e fora dele, activa e pas- 
bastando ' lnCUm^e a sócia-única Eva Francisco Oliveira, 

sua assinatura para obrigar validamente a socie

dade.

^ica vedadn ò
contratos estr frente obrigar a sociedade em actos e 
como letra d0108 a°S ne^c,os sociais da sociedade, tais 

fãvor, fiança, abonações ou actos seine

lhantes.
3. A sócia-única poderá nomear pessoa 

dade para assumir as funções de gerência.

estranha à s°c

actaPor

ARTIGO 7.°
Asdecisõe d (Dccis^s) Çòes da Assembi  ̂S°Cla‘única de natureza igual às delibera 

e*a assinadas e m & ^era* dev?rão ser registadas em 

a n ti das em livro de actas.

artigo 8.°
A sociedad dissolução) 

rr}Qnto da sócia ' n^° S° d,ss°/verá por morte ou 
Sobrevivo e he JUn'Ca’ Continuando a sua existência 
interdita, deveF °U representantes da sócia faleCÍ 

encIUanto ° CSles nomear um que a todos repi 

qUOla se mantiver indivisa.

con10 
,ida°u
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I ARTIGO 9.°
(Liquidação)

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

Sociedades Comerciais.

ARTIGO 10.° 
(Balanços)

Os anos sociais serão os civis e os balanços serão dados 

• em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar a 31 de 
I Março imediato.

j 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. 

___________ (I5-I3829-L03)

2MJN — Consultoria Financeira e Fiscal, Limitada 

Certifico que, por escritura de de Agosto de 
lavrada com inicio a folhas 34, do livro de notas para es 

turas diversas n.° 421, do Cartório Notarial do Guiché Um 
’ da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires 

! Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre. 

, Primeiro: — Mateus Miguel Teca Rodrigues, so t í maior, natural da Maianga, Província de Luanda, o 

1 reside habitualmente, no Distrito Urbano da Maianga, 

i Cassenda, Rua 18;
' Segundo: — Nelson Salvador Pedro, solteiro, m 

natural da Muxima, Província do Bengo, residente ha i u 
wente em Luanda, no Distrito Urbano da Maianga, a 
Kassequel, Rua 58, Casa n.° 14; . • r

Terceiro: — Domingos António Mazebo, solteiro, 
natural do Soyo, Província do Zaire, residente ha lt da 
eni Luanda, no Distrito Urbano da Samba, Bairro 
Euz, casa sem número; natural da

Qí/íjrro.- — Jair Manuel Paulo, solteiro, |mente,
Maianga, Província de Luanda, onde reside a 

no Distrito Urbano da Maianga, Bairro Pren a, 
CaSan°42; de responsabi-

Uma sociedade comercial por quotas tes dos 
l‘dade limitada, que se regerá nos termos co 

artlgos seguintes.

Está conforme. , , . Empresa, em

Cartório Notarial do Guiché Unico //eg/W-

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
2MJN - CONSULTORIA FINANCEIRA

E FISCAL, LIMITADA

ARTIGO l0 alde«2MJN — s°ciedade adopta a denominação soei s0CiaI
°nsultoria Financeira e Fiscal, Limita a>,

A
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Samba, Casa n “ IS/A ooú fiua OífeiIa da
lualqaer«,«,0„ '““a P»
filiai . sua„X s ” „c , " Ò“ ™” *»

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

meto da sua actividade, para todos os efeitos legais, a panir 
da data da celebração da escritura.

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

viços, consultoria jurídica, administrativa, contabilidade, 

auditoria, gestão, gestão de empreendimentos, centro de 

formação profissional, comércio geral a grosso e a retalho,

serviços de serralharia, caixilharia de alumínios, agricultura 

e pecuária, indústria, pesca, hotelaria e turismo, restauração, 
informática, telecomunicações, publicidade e marketing, 

construção civil e obras públicas, exploração florestal, trans

porte marítimo e fluvial, aéreo, terrestre, agente despachante 
e transitários, cabotagem, rent-a-car, compra e venda de 
viaturas, fabricação de blocos e vigotas, comercialização 
de combustíveis e lubrificantes, exploração de bombas de 

combustíveis, estação de serviço, comercialização de per
fumes, plastificação de documentos, venda de material de 

escritório e escolar, decorações, serigrafia, impressões, ser
viços de cabeleireiro, boutique, agenciamento de viagens, 

gestão, venda de produtos farmacêuticos e medicamentos, 
relações públicas, geladaria, panificação, representações 
comerciais e industriais, venda de gás de cozinha, desporto 
e recreação, vídeo clube, discoteca, meios industriais, reali
zações de actividades culturais e desportivas, manutenção 
de espaços verdes, segurança de bens patrimoniais, servi
ços de infantário, pré-escolar, educação e ensino geral, 
cultura, serviços de condução, saneamento básico. fabrica- 
ção e venda de gelo, electricidade, exercício de operaçoes ;; ■ 
petrolíferas que inclui a pesquisa, desenvolvmento e pro- 1,
Sução exercício de actividades de formação, oigamzaçao 

de seminários e conferências, consultoria e representação Íe comlhias e na prestação de serviços de apo.o as acu- 

vidades petrolífera.—g, XTntnáu-

serviços aeronau ico aeronáutjca e naval, indústria, ;
tlco; manutenção e p f djstribuição de produtos 
armazenagem, comerc'7'^Ça . grosso e a retalho, a ; 
petrolíferos refinad°dad“ -sitosde combustíveis e lubrifi- |
exploração e gestão de P. QS mercados :

cantes, de produtos p cornercía|ização e montagem de
nacionais e mternacioi , ferroviário e marí-
equipamentos de ’ Jrificantes> bem como de 

timo de produtos Petr0 ' das ou não com a indus-
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tóxicos e perigosos, recolha e transporte de resíduos indus
triais; recolha e transporte e resíduos hospitalares; centrais 
de transferências de resíduos sólidos urbanos e industriais, 
engenharia e arquitectura, empreitadas de obras públicas e 
privadas, reparações, montagem de elementos pré-fabrica- 
dos, venda de equipamentos, máquinas e ferramentas para 
construção civil, apoio técnico, concepção, e execução e 
reparação de sistemas de abastecimento de água e de redes 
de esgotos, serviço de suporte técnico de tecnologia de for
mação, fornecimento de mãos de obra especializada, serviço 
de recepção e protocolo, prestação de serviços de montagens 
e manutenção dos equipamentos, importação e exportação, 
podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo do comér
cio ou indústria em que os sócios acordem e seja permitido 
por lei.

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

integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen
tado por 4 (quatro) quotas iguais no valor nominal de 
Kz: 25.000,00 (vinte e cinco mil kwanzas) cada uma, per
tencente aos sócios Mateus Miguel Teca Rodrigues, Nelson 
Salvador Pedro, Domingos António Mazebo e Jair Manuel 
Paulo, 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 nao 
quiser fazer uso.

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

seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passiva
mente, incumbe aos sócios Mateus Miguel Teca Rodrigues, 
Nelson Salvador Pedro, Domingos António Mazebo e Jair 
Manuel Paulo, que ficam desde já nomeados gerentes, com 
dispensa de caução, bastando 2 (duas) assinaturas dos geren
tes para obrigar validamente a sociedade.

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

3. Fica vedado aos gerentes 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 
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.

D|ÁRIOda

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

de qualquer dos sócios, continuando a sua existência 00^° 

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 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 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 I3.°
Os anos sociais serão os civis e os balanços serão dados 

em j] de Dezembro de cada ano, devendo encerrar a 31 
de Março imediato.

(I5-I3605-L02)

No . ARTIGO 14°
s,Ções d SS° ^e^u^arao as deliberações sociais, as dispo- 
Sociedades r " de 13 de Fevereiro, que é a Lei das 

omerciais, e demais legislação aplicável-

e 
landa, rl° 

pairro

Comercio e Prestação

Cenifí Serviços, Limitada 
lavradacom iní®’P°" fritura de 14 de Agosto de 2015, 

^as tersas n° 47? .°^a 64 do livro de notas para escrita 
2a Apresa a P ’ d° Cartório Notarial do Guiché Único 

Cosla> Licenciado g° N°tário’ Lúcio Albert0
Primeiro- __  ern direito, foi constituída entre:

ParticiPações 1 * • <<GEZpiHVEST — Investimentos 
^Unicípi0 de COm sede socia* em Euí-^

aculusso Avpn J1 distrito Urbano da Ingombota, 

„ S^undo:l ^GheG^vara,Casanyi9;Gerak |mportnr5<<°rRGANlZAÇÕES HEJOFE—Comerei 

2° Município i°’ Eímitada», com sede social em Euan > 
Baírro Neves Rp L.Uanda’ Distrito Urbano do Kilamba W’

Utna socfodZ Rua Stuart Carvalhais, Casa
ternios constam wCOmercial Por quotas que se regera n

Está conforme ° d°CUment0 em anex0-

Euanda ^otar,al do Guiché Único da Empresa’ 
a Agosto de 2015. — O ajudante, Heg^'
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estatuto da sociedade 
GEZIMAR — COMÉRCIO E PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS, LIMITADA
ARTIGO l.°

(Denominação e âmbito)

A sociedade adopta a denominação de «GEZIMAR 
- Comércio e Prestação de Serviços, Limitada», e a sua 
duração é por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.°
(Sede)

A sede social é em Luanda, Município da Quissama, 

Bairro Cabo Ledo, Rua da Praia de Cabo Ledo sem número, 
podendo mudá-la para qualquer outro local, bem como abrir 

sucursais, agências, delegações ou qualquer outra forma de 

representação em todo, território nacional ou no estrangeiro, 

por conveniência e interesse societário.

ARTIGO 3.°
(Objecto social)

O seu objecto social consiste no comércio geral a grosso 
e a retalho, indústria, prestação de serviços, representação 
comercial, agro-pecuária, construção civil e obras públicas, 
consultoria e gestão de projectos, pescas, transportes, impor
tação e exportação, podendo dedicar-se a qualquer outro 
ramo de comércio ou indústria em que os sócios acordem e 

seja permitida por lei.
Para prossecução do seu objecto social, a sociedade 

poderá associar-se ou participar no capital de sociedades 
congéneres, por simples deliberação da Assembleia Geral.

artigo 4.°
(Capital social)

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

integralmente realizado em dinheiro, dividido e rep 

tado por duas (2) quotas sendo; 50.000,00

Uma quota no valor nominal de do
(cinquenta mil kwanzas), correspondente a °T _ 
CaPital social, e pertencente à sócia «GEZP & 
investimentos e Participações, Limitada, outra q . 
va»or nominal de Kz: 50.000,00 (cinquenta 01,1 te à 

Correspondente a 50% do capital social, e pe 
sócia «ORGANIZAÇÕES HEJOFE — Comerei 
importação e Exportação, Limitada».

ARTIGO 5.°
(Suprimentos) ital OU OUtraS

°S sócios poderão fazer suprimentos de cap condições 
Estações acessórias nos termos, pelos Pre^
^Ue vierem a ser acordadas em Assembleia excedendo 

Os suprimentos com carácter perma 
ano deverão constar de contrato escrito

ARTIGO 6.° 
(Cessão de quotas)

sócios, Por

^eiro/' ?• 9uotas> total ou parcial, entre sócios ou seus 
deilíeda 6 ,Vre> POrém, quando feita a estranhos fica depen- 

Havenda aprovaÇão pela Assembleia Geral.

es$a ordej^0 Cess^° quotas na sociedade, os 
’ êozani do direito de preferência.

ARTIGO 7.°
(Gerência e administração)

1. A gerência e administração da sociedade, em todos 

os actos e contratos, em juízo e fora dele, serão exercidas 

por Ezequiel Alves de Pinho e Carolina Marcolino Félix 

Sobrinho, que desde já ficam nomeados gerentes, sendo 

necessárias as suas assinaturas para obrigar validamente a 

sociedade.

2. Os gerentes serão remunerados conforme vier a ser 

deliberado em Assembleia Geral.

3. A sociedade poderá constituir mandatários ou procura

dores, passando para o efeito os respectivos mandatos.

4. Os gerentes poderão delegar aos sócios ou em pes
soa estranha a sociedade, todos ou parte dos seus poderes 

de gerência, conferindo para o efeito o respectivo mandato.

5. Fica vedado aos gerentes, obrigar a sociedade em actos 
e contratos estranhos aos negócios sociais, tais como letras 

de favor, fianças, abonações ou documentos semelhantes.

ARTIGO 8.°
(Assembleias Gerais)

As Assembleias Gerais serão convocadas por meio de 
anúncios ou cartas registadas, dirigidas aos sócios com, pelo 

menos, 30 dias de antecedência;
Se qualquer dos sócios estiver ausente 

social, a convocação deverá ser feita com 

ciente para que possa comparecer.

artigo 9.° 
(Repartição de resultados)

Os lucros líquidos apurados depois de
centagem de 30% (trinta por cento) para o fundo de reserva 

leaal e quaisquer outras percentagens para fundos espe
ciais acordados em Assembleia Geral, serão divididos pelos 

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

as houver.

do local da sede 

a dilatação sufi-

deduzida a per-

ARTIGO IO.P
(Balanço)

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

assinados até fins de Março imediato.

ARTIGO ll.° 
(Dissolução dc sociedade)

A sociedade não se dissolverá por morte ou interdição 
de qualquer dos sócios, continuando com os sobrevivos ou 
capazes e com os herdeiros ou legais representantes do sócio 
falecido ou interdito, devendo estes nomear um que a todos 

represente, enquanto a quota estiver indivisa.

ARTIGO 12° 
(Amortização)A sociedade reserva-se o direito de amortizar a quota de 

qualquer sócio, pelo seu valor nominal, nos seguintes casos.
Se essa quota for objecto de penhora, arresto ou qualquer 

outra forma de pressão judicial;
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Por acordo com o respectivo titular;
Se essa quota tiver sido cedida com a violação do dis

posto no artigo 6.° do presente estatuto, ou da lei em vigor;
Se o seu titular a tiver adquirido a algum dos sócios, em 

resultado de processo judicial ou arbitrai;
Por exoneração ou exclusão do sócio.

ARTIGO 13.°
(Dissolução por acordo dos sócios)

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos 
demaiscasos legais, todos serão liquidatários e a liquidação 
e partilha procederão como para eles acordarem.

Na falta de acordo e se algum deles o pretender, será 
o activo social licitado em globo, com obrigação do paga
mento do passivo e adjudicado ao sócio que melhor preço 
oferecer, em igualdade de condições.

ARTIGO 14.°
(Omissos)

No omisso regularão as disposições da Lei n.° 1/04, 
de 13 de Fevereiro, Lei das Sociedades Comerciais, as 
deliberações sociais, tomadas em forma legal, e demais 
legislação aplicável.

(I5-I3720-L02)

Beleza D’Ouro, Limitada

Certifico que, por escritura de 14 de Agosto de 2015, 
lavrada com início a folhas 93, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 285-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: — Domingas Carla Luís Caetano, solteira, 
maior, natural do Cassequel, Província de Luanda, onde 
reside habitual mente, no Distrito Urbano da Maianga, Bairro 
Calemba, Rua Saite, casa sem número;

Segundo: — Marcos Agostinho Caetano, casado com 
Rosa Mateus Luís Agostinho, sob o regime de comunhão 
de adquiridos, natural de Kalandula, Província de Malanje, 
residente habítualmente em Luanda, no Distrito Urbano da 
Maianga, Bairro Cassequel, Rua 55, casa sem número;

Terceiro: — Rosa Mateus Luís Agostinho, casada com 
Marcos Agostinho Caetano, sob o regime de comunhão de 
adquiridos, natural de Calandula, Província de Malanje, 
residente habítualmente em Luanda, no Distrito Urbano da 
Maianga, Bairro Cassequel, Rua 55, casa sem número;

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

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

uan a, de Agosto de 2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
BELEZA D’OURO, LIMITADA

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

D’Ouro, Limitada», com sede social na Província de

Luanda, Município de Luanda, Distrito li u ' 1 
Bairro Calemba, Rua Site, Casa n» 7 an° da I 

livremente para qualquer outro local doV-0 
bem como abrir filiais, sucursais, agências^"0"0 "“'S 
de representação dentro e fora do País. °U °Utnis fon"a$

artigo 2.”

A sua duração é por tempo indeterminado conta h ' 
início da sua actividade, para todos os efeitos |esai.0 i 

da data da celebração da escritura. ’a Wlr j

ARTIGO 3°

A sociedade tem como objecto social a prestação 

de serviços, comércio a grosso e a retalho, avicultura 

agro-pecuária, indústria, pesca, hotelaria e turismo, infor- ' 

mática, telecomunicações, publicidade, construção civil e 1 

obras públicas, consultoria, exploração mineira e florestal, 

comercialização de telefones e seus acessórios, transporte 

marítimo, camionagem, agente despachante e transitários, 

cabotagem, rent-a-car, compra e venda de viaturas, novas 

ou usadas e seus acessórios, venda e reparação de veículos 

automóveis, concessionária de material e peças separadas de 

transporte, fabricação de blocos e vigotas, medicamentos, 

material cirúrgico, gastável e hospitalar, produtos químicos 

e farmacêuticos, serviços de saúde, perfumaria, plastificação 

de documentos, venda de material de escritório e esco^ 

decorações, serigrafia, impressões, salão de cabeie 

boutique, agência de viagens, promoção e mediaç 
biliária, perfumaria, relações públicas, pastelaria, P 
geladaria, panificação, representações comerem ^açãOj 
triais, venda de gás de cozinha, desporto^ aCtividades 

discoteca, meios industriais, realizações verdes, 
culturais e desportivas, manutenção ^e^.ç0S je creche, 

segurança de bens patrimoniais, colégio, se saneantfnl0 
educação e ensino, importação e export oUtr0 ramo d° 
básico, podendo ainda dedicar-se a qua ^^ern e seja Per 

comércio ou indústria em que os sócios 

mitido por lei.
■ °CaPitalSOcj . ARTIGO 4°
Por^llnente Gizado l00°00’00 (cem milkwanzas),
de ^otas. d,nheir°’ dividido e representado
Dn 2 8^00,00^en ° 1 (uma) quota no valor nominal 

ningaç Qaria eata mil kwanzas), pertencente à sócia
valor nominal w 't Caetano e outras duas quotas isualS 
a’ Pertencente ° IOOOO’OO (dez mil kwanzas) cada
Sa Mateus Luíc a °S Sdcios Marcos Agostinho Caetanoe

Sostinho, respectivamente.

Acessãode ARTIGO 5° 
eridmento da c. ^UOlas a estranhos fica dependente do con 
e Preferência .CIÇdade’ a qual é sempre reservado o direito 

quiser fàzer Us^ eerido aos sócios se a sociedade dele na

> ASerên ■ artigo 6.- sSeus actos e p C'a 6 representação da sociedade, em “>d°s 
Ontratos, em juízo e fora dele, activa epasSI
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mente, incumbe á sócia Domingas Caria Luís Caetano que 

fica desde já nomeada gerente, com dispensa de caução bas 
tando 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 d 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 tak 

como letras de favor, fiança, abonações ou actos 

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 

Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor

ção das suas quotas, e em igual proporção serão suporta 

as perdas se as houver.

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

de qualquer dos sócios, continuando a sua existência co 
sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio faleci 

interdito, devendo estes nomear um que a todos repr 

enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 10.°
Dissolvida a sociedade por acordo dos sócio 

demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários  ̂

ii^uidação e partilha verificar-se-á como acordarem.

acordo, e se algum deles o pretender será o acti 
l'C|tado em globo com obrigação do pagamento o 

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

ARTIGO H.° ortizaraqu°tade
A sociedade reserva-se o direito de am penhora ou 

Malquer sócio, quando sobre ela recaia a 
Providência cautelar.

artigo 12.’ te contrato,
Para todas as questões emergentes ___

^er entre
entre eles
^marca

«uiro.

°s sócios, seus herdeiros ou representantes, qu 

e a própria sociedade, fica estipulado o
Luanda, com expressa renúncia a qua q

Os 
e|9 31

M;

anOs . artigo 13.°Soc*a*s serão os civis e os balanços serão dados 
<arcr> ■ ezei11bro de cada ano, devendo encerrar a j! 

V0 "^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.

(15-13721-L02)

7 Works, Limitada

Certifico que, por escritura de 17 de Agosto de 2015, 

lavrada com início a folhas 1 do livro de notas para escritu
ras diversas n.° 422, do Cartório Notarial do Guiché Único 

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

Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:
Primeiro: — Felizardo Adelino Martins Cachaca, sol

teiro, maior, natural do Lubango, Província da Huíla, onde 
reside habitualmente, no Município do Lubango, Bairro 

Mapunda, casa sem n.°;
Segundo: — Paulino Martinho Chindumbo, solteiro, 

maior, natural do Huambo, Província do Huambo, residente 
em Luanda, no Distrito Urbano da Maianga, Bairro Maianga, 

Rua Kwamme Nkrumah, Prédio n.° 27, rés-do-chão;
Uma sociedade comercial por quotas que se regerá nos 

termos constantes do documento em anexo.

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

Luanda, 17 de Agosto de 2015. - O ajudante, ilegível.

estatutos da sociedade
7 WORKS, LIMITADA 

ARTIGO IAA sociedade adopta a denominação de «7 Works 
Limitada», tem a sua sede social na Província de Luanda Município de Belas, Bairro Talatona, no Condomínio Dolcè 

Vita, Lote ID, Loja B, casa sem número, podendo abrir 
filiais agências, sucursais, ou qualquer outra representação 

em qualquer parte do território nacional e no estrangeiro que 
mais convenha aos negócios sociais, por decisão da gerência 

ou por deliberação da Assembleia Geral.

ARTIGO 2.°A duração da sociedade é por tempo indeterminado, con

tando-se o seu início a partir desta data.

ARTIGO 3.°1. Tem como objecto social o comércio a grosso e a reta
lho, incluindo de viaturas novas e usadas, de vestuários e 
assessórios, comércio de produtos farmacêuticos, prestação 
de serviços, incluindo de educação e ensino, de confecção 
de vestuário e uniformes, transportes, aviação, de aluguer de 

viaturas, de fornecimento de materiais e produtos variados, 
de decoração e realização de eventos, formação profíssio- 
nal de desinfestação, de consultoria, restauração, na área 
de hotelaria, turismo e de viagens, construção civil e obras 
públicas, prestação de serviços de assistência tecn.ca e de
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■ fhrmática °estão de projectos, serviços de cabeleireiro, 
telecomunicação, consultoria financeira, fisca’*^a ,̂ 
.pecuária, pescas, avicultura, serviços de pamficaçao e 

exploração de recursos minerais, exploração florestal, 
prestação de serviços de segurança privada, exploração 
de bombas de combustíveis e seus lubrificantes, amb.en- 
tal, refrigeração de frio, auto electrónico e electromecamco 
indústria, importação e exportação, podendo exercer ainda a 
outras actividades desde que haja conveniência dos sócios e 
permitido por lei.

2. A sociedade pode, no exercício da sua actividade, par
ticipar no capital social de outras sociedades nacionais ou 
estrangeiras, ainda que o objecto social diferente, associar- 
-se a quaisquer agrupamentos de empresas, consórcios ou 
associações em participação existentes ou a construir, bem 
como adquirir ou alienar a nacionais ou estrangeiros parti
cipações sociais.

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 Felizardo Adelino Martins Cachaca e outra 
quota no valor nominal de Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas), 
pertencente ao sócio Paulino Martinho Chindumbo.

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, será exercida pelo sócio Felizardo Adelino Martins 
Cachaca com dispensa de caução, bastando a assinatura do 
gerente para obrigar validamente a sociedade.

2.0 gerente poderá delegar em pessoa estranha à socie
dade 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 da sociedade, tais 
como: letras de favor, fiança, abonações ou actos seme- 
lhantes.

ARTIGO 7.°

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

ARTIGO 8.° ;

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzid i 
centagem para fundos ou destinos especiais criad& I 
Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na '■ 
ção das suas quotas, e em igual proporção serão supoí' ' 
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 10.°

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

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

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

Para artigo I2.«quer entre .^Uesl^es ernergentes do presente contrato, 
entre eles SOCjOS’ seus herdeiros ou representantes, quer 
Comarca de L soc^a<de, fica estipulado o Foro da 

uanda, com expressa renúncia a qualquer outro.

Os ■ ARTIGO 13.°ern 31 d s S0c,a,s serão os civis e os balanços serão dados 
de Mo e• ezern^ro de cada ano, devendo encerrar a 31 

ae Março imediato.
Non • ARTIGO 14.°coes Hn .m,sso regularão as deliberações sociais, as disposi' 

aplicável ° ^evereiro e demais legislação

(15-13722-L02)

Ce„ilico T‘""p,sce’LimlM» 'nZac°n '"“■<> 7 * * -’“IS
Único JVersas n.° 3q_r do livro de notas para escri- 
da c a ^Presa a ca’ ° <"arí®r,° Notarial do Guiché 
SapalaStax’ Licencikdo "8° 1° N°tírio’ Lúcio Alberto Pires 
em n ’ ^Otár'o-Adiunt Dire,t0> Perante mim Eduardo 

p,re,t0- foicons It? ° d° refe"d° Cartório, Licenciado 

pr-imeiro. __ ,st,tU|da entre: 
^sado com ROs p!"\ar,ld° Délcio de Carvalho ViegaS’ 
Pl8"T,e de comunha a a JÚ'Í0 de Ca™lh° Vie^as’ S°b ° 
a^,ncia de Luand° adquiridos, natural da Ingombota, 
N.Strit0 Urbano d a',Ks,dente habitualmente em Luanda, 

°lau Gomes Sp ngOmbola, Bairro Maculusso, W
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.. Domingos da Silva Luís, solteiro, maior, 

Rangel, Província de Luanda’ residente habitual- 
natUraI ° Luanda’ Distrito Urbano e Bairro do Rangel, Rua 
nteníeenV «075. 
j Pnvo, Casa n. 2j,
“0 r J/ro-- — Armando Pinto Correia, solteiro, maior, 

Tda Ingombota, Província de Luanda, residente habi- 

^hnente em Luanda, Distrito Urbano do Sambizanga, 
o^ro Comandante Valódia, Rua Luís P. Fonseca, n.°7l-B; 
a'uma sociedade comercial por quotas, que se regerá nos 

lermos constantes do documento em anexo.

Está conforme.
Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, 

Luanda, 17 de Agosto de 2015. — O ajudante, ilegível.
em

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
TAKEPLACE, LIMITADA

CAPÍTULO I
Denominação, Sede e Objecto Social

ARTIGO l.°
(Tipo c denominação)

Asociedade é de natureza comercial de responsabilidade 
limitada, sendo constituída sob a forma de sociedade comer

ei por quotas e adopta a denominação de «Takeplace, 
Limitada».

ARTIGO 2.°
(Sede social)

Dist'^Se^e Soc'al é na Província e Município de Luanda, 
Ma^h IJr^ano da Ingombota, Bairro Kinaxixi, Rua 
podend' BrÓS TÍt°’ n’°S 35/37, Edifício Escom’ piso 6_A’ 

•erritór° tranS^r*'^a '’vremente Para qualquer outro local do 
$içôes ]e°g^ac‘Onal’ nos termos e limites prescritos nas dispo- 

®ais Assern^*e’a Geral poderá criar, transferir ou encerrar 

Afinas a£ências, delegações ou quaisquer outras 
c°nvier aC representaçào dentro e fora do País, onde mais 

^°SsóciosS lnteresses ^a sociedade, mediante deliberação

ARTIGO 3.”
a . (Objecto social)
^^CigdnJ
e leci 6 «ern por oEJecto social a consultoria ambien- 

Stlbc°ntrata°'ÓgÍCa’ assessoria, contabilidade, auditoria, 

e pÇa° e lerceirização de serviços, selecção, recru- 

í^tos e ° °Caçao> tecnologias de informação, gestão de 

?tWeza Uír°S serv’Ç°s acessórios, complementares ou 
aanaloga.

16061

(sesslte^^ilT"31 K2: 65 000’00 

de 65% do capital ■ represenIativa

“«■o.»d.captalS0C,l(Pe2n“ 

SOCIO Domingos da Silva Luís; e

<9 Uma quota no valor nominal de Kz: 17.500,00 

(dezassete mil e quinhentos kwanzas), represen

tativa de 17,5% do capital social, pertencente ao 

sócio Armando Pinto Correia.

2. E permitido aos sócios fazer suprimentos à sociedade, 

os quais vencerão juros, ou não, de harmonia com o que for 

deliberado em Assembleia Geral e serão reembolsados nos 

termos e condições deliberadas em assembleia, ou na falta 

de deliberação, nos termos previstos no artigo 269.° da Lei 

das Sociedades Comerciais.

3. Poderão ser exigidas prestações suplementares de 

capital em dinheiro até a um montante igual ao dobro do 

capital social desde que haja deliberação dos sócios.

ARTIGO 5.“ 
(Cessão de quotas)

1. A cessão de quotas total ou parcial é livre entre sócios.

2 A cessão de quotas a estranhos depende do consen

timento prévio da sociedade, aprovado pelo sócio não 

transmitente ou, caso haja mais do que um sócio, por unam- 

m idade dos votos dos sócios não transmitentes.

bem como quaisquer irei fcréncja ao sócio não
ção delas emergentes, devera P os sócios

transmitente, sem preju.zo de outros 

tenham entre si.
ARTIGO 6. 

(A-***4*"*.
,«««« ir*:-»”?

Comerciais. alin>ento por novas de

1 Tra,a a menciona* detennmam 0

CAPÍTULO II
<~apital Social e Quotas

ARTIGO 4.° 
(Capital social)ç l-0c _______

tqj^eiro al S°Clal> integralmente subscrito e real1^ 

de Kz: '00.000,00 (cem mil 
SCa eSentad° Por três (3) quotas, distri

que



são ou venda judicial, ou ainda quando se verifi
que a iminência destas situações;

c) Quando haja violação de qualquer artigo do con
trato social, nomeadamente do artigo 5.°;

d) Quando o titular da quota lesar por actos ou omis
sões, os interesses da sociedade, nomeadamente 
o crédito ou a reputação da mesma perante o 
público, os fornecedores ou a banca;

e) Quando por divórcio, separação de pessoas e bens
ou só de bens, a quota não ficar a pertencer total
mente ao titular;

J) Por interdição, inabilitação, insolvência, falência 
ou dissolução do titular;

g) Em caso de falecimento do titular das quotas.
2. A sociedade pode, em alternativa à amortização da 

quota, adquiri-la ou fazê-la adquirir por sócio ou terceiro.
j. O valor da amortização da quota será o que resultar da 

aplicação de critérios legais.

CAPÍTULO 111
Órgãos Sociais

ARTIGO 8.°
(Órgãos sociais)

Os órgãos sociais da sociedade são: a Assembleia Geral, 
Gerência e o Fiscal-Único.

ARTIGO 9.°
(Assembleia Gerai)

1. A Assembleia Geral é constituída por todos os sócios, 
que poderão fazer-se representar, bastando para tal, endere
çar carta a ser entregue ao Presidente da Mesa da Assembleia 
Geral.

j) Deliberar sobre alterações dos estatutos e as con. 
dições de aumentos ou reduções de capital,^ 

como o fornecimento de prestações adicionais ç 

de suprimentos;

g) Aprovar os objectivos gerais e os princípios funda

mentais das políticas da sociedade;

h) Deliberar sobre a cisão, fusão, transformação ou

dissolução da sociedade,

i) Aprovar a criação e aquisição ou alienação no todo

ou em parte do capital social de qualquer sub-

sidiária ou qualquer participação em quaisquer I 
sociedades, agrupamentos de empresas ou con- | 
sórcios;

j) Aprovar a abertura de contas bancárias e as condi- ’
ções da sua movimentação; ’

k) Aprovar a organização estrutural da sociedade e os I

respectivos manuais de funcionamento;
l) Aprovar a utilização ou distribuição de quaisquer i

montantes disponíveis dal sociedade;
m) Autorizar o aluguer, venda, cessão, transferência

ou outra forma de disposição de bens móveis ou | 
imóveis da sociedade, quando não incluídas no j
plano e orçamento anual;n) Aprovação da indicação de quaisquer mandatários 
ou procuradores, que não sejam advogados em 
causa forense, bem como a indicação dos res
pectivos poderes e aprovação da sua remunera

ção;Qualquer outro assunto para que tenha sido extraor

dinária ou especialmente convocada.

2. A Assembleia Geral, quando regularmente constituída, 
representa a universalidade dos sócios, sendo as suas delibe
rações vinculativas para todos os sócios, mesmo os que nela 
não tenham participado, quando tomadas nos termos da lei 
e dos estatutos.

ARTIGO 10.°
(Competência da Assembleia Geral dos Sócios)

I. A Assembleia Geral é o órgão máximo da sociedade e, 
sem prejuízo de outras competências concedidas por dispo
sições legais ou estes estatutos, a esta compete:

a) Eleger, substituir e destituir os gerentes ou qual
quer um dos seus membros, o Fiscal-Único e 
fixar a respectiva remuneração;

h) Aprovar a indicação dos auditores às contas e res
pectiva remuneração;

c) Aprovar a organização e funcionamento internos
dos gerentes;

d) Apreciar o relatório da Gerência discutir e votar o
balanço, as contas e o parecer do Fiscal-Único;

e) Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resul
tados do exercício;

ARTIGO 11-“
(Funcionamento)

daM<*a
A Mesa d 

residente indicado np^™^-3 Geral é composta por um
Assembleia Ger SÓC’°S e por um Secretário. 

a Assembleia Geral ° d^r^lda Pe^° Presidente da Mesa 
Jinta (30) dias e este convocada, com pelo menos 

as°u por outro me' ^Ce<^^nc,a’ P°r simples cartas Rocios, indicando o /° ° COmunicaÇão escrita, dirigidas aos 
Os e outras rnencop ^Ca\^Ora e ordem de trabalhos propos- 
pr°ceder ao Ievanl * ega'S devendo nesse período os sócios 
Sede social da sociedad nt° documenta^ao Pertinente na

deverá ser fe'^ d°S Sócios estiver ausente da sede social, 
Parecer. °m te,T1Po suficiente para que possa com- 

meiro trimestre d Gera^ redne~se ordinariamente no Pr' 
Aue reqUerjda e Cada ano e extraordinariamente sempre
deíenha mais do C°nvoca<»:ao’ por qualquer dos sócios que

5- A Assemhi^ 2°% d° capital sociaL que °s sócios sp Geral pode liberar validamente sem
e» AUalqUer . eúnam, se eles nisso acordarem porescrit 

rnento escrito valendo como acta de reu
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em que se contenha matéria colocac)a à atenção dos 

"'^valerá como deliberação, desde que ele contenha a 

grados sócios ou seus representantes.

A Assembleia Geral deliberará por maioria absoluta 

dos votos dos sócios presentes ou representados, dispondo 

cada sócio de um número de votos proporcional ao montante 

da sua participação no capital sem prejuízo da maioria mais 

elevada que seja exigida peia iei ou por estes estatutos e sem 

coníarcom as abstenções.

ARTIGO 12°
(Competências da Gerência)

Aos membros da Gerência competem os mais amplos 

i poderes para a gestão dos negócios sociais, dentro dos limi- 

j ies impostos pela lei e por estes estatutos e designadamente: 
i a) Representar a sociedade em juízo e fora dele, 

i podendo, nos termos que forem fixados pela

( Assembleia Geral, desistir, transigir e confes- 

I sar em quaisquer pleitos, e, nos mesmos termos,
celebrar convenções de arbitragem;

b) Gerir os negócios da sociedade e praticar todos 

os actos e operações relativos ao objecto social, 
incluindo a assinatura de acordos e contratos, 

que não caibam na competência atribuída a 

i outros órgãos da sociedade;
< c) Abrir, manter e movimentar as contas bancárias

I da sociedade de acordo com as deliberações da

| Assembleia Geral;
Adquirir, vender ou, por qualquer forma, alienar 

ou onerar bens móveis ou imóveis, e tomar ou 
dar de arrendamento prédios ou parte dos mes

mos, desde que incluídos nos planos e orçamen
tos aprovados;

Contrair empréstimos de que a sociedade venha 

a necessitar nos valores que vierem a ser apro
vados por deliberação específica da Assembleia 

Geral;
•fí Proporá Assembleia Geral da sociedade os aumen

tos do capital social e as prestações suplementa
res e os suprimentos que se mostrem necessários, 

Contratar e despedir trabalhadores e exercer o 

poder disciplinar;
Nomear mandatários da sociedade para a prática 

de actos ou categorias de actos específicos.

ARTIGO I3.°
(Composição)

Cid 1 A Gerência e administração da sociedade será exe 

a P°r dois gerentes (gerência conjunta), com ispen 
a°Ção.

r 2- A Assembleia Geral aprova as condições de remune 

, dos gerentes. em pessoa
estr °S 8erentes Poderâ0 delegar me de gerência, 

ar,ha à sociedade parte dos seus p°
Aferindo para o efeito o respectivo manda

4. Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura con

junta de ambos os gerentes ou do procurador, nos termos 

expressos no respectivo mandato.

5. 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.

CAPÍTULO IV

Aplicação de Resultados

ARTIGO 14.’
(Distribuição dc lucros dc exercício)

1. Os lucros líquidos do exercício serão destinados à 

reserva legal e outras reservas, conforme deliberação da 

Assembleia Geral e o remanescente será distribuído pelos 

sócios, na proporção das suas quotas, e em igual proporção 

serão suportadas as perdas se as houver, também conforme 

for deliberado.
2. A Gerência da sociedade, com a devida autorização 

dos sócios, pode, no decurso de um exercício, deliberar 

adiantamentos sobre lucros a determinados sócios.

CAPÍTULO V

Dissolução e Liquidação

ARTIGO 15.°
(Dissolução da sociedade)

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 16.° 
(Liquidação) 

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios, e nos 
demais casos legais, todos os sócios serào liquidatanos e a 
liquidação e partilha realizar-se-á como acordarem. Na farta 
de acordo, e se algum deles o pretender, sera o acuvo soctal 

peitado em bloco, com obrigação do pagamento do pass.vo 

dade de condições.
CAPÍTULO VI 

Disposições Finais e Transitórias

ARTIGO 17.°
(Omisso)

As situações omissas sào reguladas pelas deliberações 
sociais e pela legislação material angolana aplicável.

ARTIGO 18°
(Exercício social)

Os anos sociais serão os civis e os balanços serào dados 
até ao dia 31 de Dezembro de cada ano. devendo estar apro

vados e assinados até fins de Maio do ano seguinte.

■
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ARTIGO 19.° 
(Foro) 

Para todas as questões emergentes do presente estatuto, 
quer entre accionistas quer entre estes e a soctedade, fica 
estipulado o Foro da Província de Luanda, com expressa 
renúncia a qualquer outro.

ARTIGO 20.°
(Disposição transitória)

1. A sociedade obriga-se a assumir as despesas de publi
cações e registos de sociedade, de compra de automóveis e 
de valores ou bens mobiliários ou imobiliários e de aqui
sição de equipamento e despesas de manutenção do giro 
comercial efectuado pela Gerência até ao registo definitivo.

2. A Gerência fica desde já, ao abrigo do disposto nas 
alíneas b) e c) do n.° 2 do artigo 223.° da Lei das Sociedades 
Comerciais, autorizada a levantar a totalidade do capital 
social depositado com a finalidade expressa de:

a) Suportar as despesas com a constituição da socie
dade, designadamente o pagamento de emolu
mentos notariais e despesas com o registo;

b) Serem (re) iniciados de imediato os negócios
sociais.

3. A Gerência fica desde já autorizada a proceder à 
compra, promessa de compra, promessa de venda, venda 
ou oneração de móveis, equipamentos e imóveis de/para a 
sociedade.

4. A Gerência e administração da sociedade, em todos os 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passi
vamente, incumbe aos sócios Amarildo Délcio de Carvalho 
Viegas e Armando Pinto Costa, que ficam desde já nomea
dos gerentes, com dispensa de caução, sendo necessárias as 
respectivas assinaturas para obrigar validamente a socie
dade.

(15-13674-L03)

Consulbrás Engenharia e Assessoria, S.A.

Certifico que, com início a folhas 16 do livro de notas 
para escrituras diversas n.° I -G, do Cartório Notarial da Loja 
dos Registos do Kilamba Kiaxi, se encontra lavrada a escri
tura do teor seguinte:

Cessão de quotas, transformação e substituição inte
gral do pacto social da sociedade «Consulbrás Engenharia e 
Assessoria, Limitada».

No dia 3 de Agosto de 2015, em Luanda e no Cartório 
Notarial da Loja dos Registos do Kilamba Kiaxi, perante 
mim, Daniel Wassuco Calambo, seu respectivo Notário, 
compareceu como outorgante Arnold Fragoso Ferreira, 
solteiro, natural de Sophia, Bulgária, mas de nacionali
dade angolana, residente habitualmente em Luanda, Bairro 
Ingombota, Rua Amílcar Cabral, Casa n.° 189, Zona 4, 
titular do Bilhete de Identidade n.° 000101537OE038, 
emitido pela Direcção Nacional de Identificação, aos 20 
de Julho de 2012, que outorga neste acto em seu próprio

---------------------------
nome e como mandatário das sociedades «R I

Solutions, Limitada», com sede em Luanda 
do Kilamba Kiaxi, Condomínio das Acácias R 7“° Urba"° 

comNIF 3417088340, tilulardeumaquota I 
de Kz: 253.334,00 (duzentos e cinquenta e três T01”"”1 ! 

tos e trinta e quatro kwanzas) e «ImportBras i 
e Comercialização e Bens, (SU), Limitada» 
em Luanda, Comuna do Kilamba Kiaxi, Bairro Simí ’ 
Estrada de Camama, com NIF 5402143765, titular d™0"6’ 

quota no valor nominal de Kz: 146.666,00 (cento equa 
renta e seis mil, seiscentos e sessenta e seis kwanzas) efc 
Rui Gabriel Direito Alves Machado, casado com Nilza dos ! 
Santos Carvalho Alves Machado, sob o regime de comunhão 
de adquiridos, natural de Portugal, mas de nacionalidade 
angolana, residente habitualmente em Luanda, no Bairro 
Rangel, Rua António Feijó, casa sem número, Zona II,titu
lar do Bilhete de Identidade n.° 0012677230E035, emitido 
peia Direcção Nacional de Identificação, aos 26 de Agosto 
de 2014 e Adriana Slapnig Martins, de nacionalidade brasi
leira, residente habitualmente em Luanda, Distrito Urbano 
do Kilamba Kiaxi, Condomínio das Acácias, Rua 5, Casa 
n.° 12, titular da Autorização de Residência n.° 0006185103.

Verifiquei a identidade do outorgante e dos seus man 
datários pelos mencionados documentos de identificação e 
certidões comerciais, bem como a qualidade e a suficienci 
de poderes do outorgante para intervir neste acto, docum 
tos que me foram exibidos e dos quais arquivo uma cop 

E pelo outorgante foi dito que: t jrnitada»,
Asociedade «Consulbrás Engenhariae Assessoria, 

é uma sociedade comercial por quotas, com sede soc 
Estrada de Camama, Rua 3, Casa n.° 5, Bairro Sin110^ RegjSto 
de Kilamba Kiaxi, matriculada na Conservatória 
Comercial de Luanda sob o n.° 321 /2007, com ND 
com o capital social de Kz: 400.000,00 (quatrocen qllOtas, 
zas), totalmente realizado, dividido e representa, o^P ^nzen- 
sendo uma quota com valor nominal de Kz. 25j- ^nzas), 
tos e cinquenta e três mil, trezentos e trinta e q ^imitada»’e 
pertencente à sócia «Bas-Best African Solutio qiiatf11^ 
outra com valor nominal de Kz: pertencente
e seis mil, seiscentos e sessenta e seis kwan ~ gens,(S 
sócia «ImportBras Importação e Comercializaça 
Limitada». te ja aCta

De acordo com a deliberação con^
Assembleia Geral de 15 de Junho de 2 quota c° 
Best African Solutions, Limitada», divi c 
o valor nominal de Kz: 253.334,00 (duze 
e três mil, trezentos e trinta e quatro 
tro quotas, uma com o valor nominal 
(cento e noventa e três mil, trezentos 
kwanzas), que cede à outra sócia «Imp 
e Comercialização de Bens, 
quotas com o valor i._.. 
kwanzas), que cede à Rui

=1»

divide a su«e cinquenta 
kwanzas) em qua' 
de Kz: 193.334,00 
e trinta e três mil 

, ortBras Importação 
(SU) Limitada», e outras três 

Arnôi.^'f - noymal de Kz: 15.000,00 (quinze md
Pragoso perr . 11 Gabriel Direito Alves Machado, 

ra e Adriana Slapnig Martins, reser
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«Bas-Best African Solutions, Limitada» para si uma I van^° uota c0m o valor nominal de Kz: 15.000,00 (quinze 

I Unl|C^wanzas). As cessões foram feitas pelo valor nominal 

i nl uotas cedidas e encontrando-se já integral mente pagas, 

' 3S todos os correspondentes direitos e obrigações. 

' pelo outorgante foi dito que a sua representada, a sócia 

j «importBras Importação e Comercialização de Bens, (SU) 

! Limitada», prescinde do direito de preferência nas cessões 

j aprovadas ao abrigo do artigo 7.° do pacto social. A socie- 

I dade de igual modo autoriza as cessões pretendidas.

Pelo outorgante, foi ainda dito que ele próprio e os ’ seus representados, a sociedade «ImportBras Importação 

í e Comercialização de Bens, (SU) Limitada» e Rui Gabriel 

i Direito Alves Machado, Adriana Slapnig Martins, acei- 

I tam as cessões nos precisos termos efectuados e assim são 
admitidos como novos sócios da sociedade «Consulbras 

> Engenharia e Assessoria, Limitada».

Em obediência às deliberações constantes da acta da 
j Assembleia Geral de 15 de Junho de 2015, foi dito pelo 

outorgante e porque estão reunidos todos os requisitos legais, 
que ele e os seus representados decidiram, por unanimidade, 

i transformar a natureza da sociedade, a qual passa a ser uma 

( sociedade anónima, com a firma «Consulbras Engenharia e 
i Assessoria, S.A.»

Pelo outorgante foi ainda dito que na mesma reunião da 
, Assembleia Geral da supramencionada sociedade comercial, 

1 em virtude da transformação verificada, os actuais accionis- 
! las para cumprir com o artigo 305.° da Lei das Sociedades 

Comerciais, decidiram, por unanimidade aumentar o capital 

i s°cial da sociedade «Consulbras Engenharia e Assessoria, 
j S-A«» de Kz: 400.000,00 (quatrocentos mil kwanzas) para 

Kz: 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil kwanzas), 

Send° o valor do aumento realizado por novas entradas e 
e,TI dinheiro que já deu entrada na conta da sociedade. O 
Capital será dividido e representado por 2.500 (duas mil 
quinhentas) acções com o valor nominal de Kz. 1.000,0 
(mil kwanzas) cada uma, subscrito da seguinte forma: a 

acc’°nista «ImportBras Importação e Comercialização 

ens> (SU) Limitada», subscreveu acções no 
n°minai de Kz: 2.400.000,00 (dois milhões e quatro 

Cni0s mil kwanzas) e os restantes accionistas, a soC' 
J^s-Best African Solutions, Limitada», Rui Gabriel

Machado, Arnold Fragoso Ferreira e Adriana Slapnig 
^art,ns subscreveram, cada um, acções no valor nomin 

’5-000,00 (quinze mil kwanzas), conforme indicado 
Ocumento complementar em anexo, elaborado em s 

d°S lerrnos e para os efeitos do artigo 55. da Lei fejt0 
e Janeiro, cujo conteúdo o outorgante declarou e p 
nhecimento, pelo que é dispensada a sua leitu 

^ssim o disse e outorgou: . docllmentos:

r9uivo para instrução deste acto os seguin alusão;

Documento complementar que atras ^^ercia| da
b) Certidão da Conservatória do Reg1S ijmitada»;

«Consulbras Engenhariae Assessoria, L

c) Acta da Assembleia Geral «Consulbras Engenharia 

e Assessoria, Limitada» de 15 de Junho de 2015;
d) Relatório justificativo da transformação;

e) Acta n.° 16 da Assembleia Geral de 13 de Maio de 

2015 que aprova o balanço do último exercício;
j) Documentos de identificação dos accionistas;

g) Extracto bancário;

h) Certificado de admissibilidade emitido peio 

Ficheiro Central de Denominações Sociais, em 

Luanda, aos de Julho de 2015.
Finalmente, ao outorgante esta escritura foi lida e ao 

mesmo explicado o seu conteúdo, com advertência da obri

gatoriedade de requerer o registo do acto no prazo de 90 

(noventa) dias.

O notário, ilegível.

PACTO SOCIAL DA SOCIEDADE 

consulbkás enoenharía EASSESS0RMi s „
CAPÍTULO I 

Denominação Social, Sede e Objecto

ARTIGO l.° 
(Denominação social)

A sociedade tem a forma de sociedade anónima de 

responsabilidade limitada, adopta a firma «Consulbras

Engenharia e Assessoria, S.A.», e rege-se pelos presentes 

estatutos e pela legislação aplicável.

ARTIGO 2.°
(Sede)

I. A sociedade tem a sua sede estatutária na Estrada de 

Camama, Rua 3, Casa n.° 5, Bairro Simione, Distrito Urbano 

do Kilamba Kiaxi, Província de Luanda.

2. O Conselho de Administração poderá, a todo tempo, 

transferir a sede estatutária da sociedade para qualquer outro 

local dentro da República de Angola, assim como a estabele

cer ou encerrar qualquer forma de representação permanente 

da sociedade em Angola ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.°
(Objecto)

I. A sociedade tem por objecto social a prestação de ser

viços técnicos, assistência técnica, fiscalização, supervisão, 

estudos e projectos na área de engenharia civil, engenha

ria química, engenharia sanitária, engenharia ambiental, 

engenharia mecânica, engenharia eléctrica. engenharia car- 

tográfíca e arquitectura.
2 A sociedade poderá, por simples dehberaçao do 

Conselho de Administração dedicar-se a quaisquer outras

actividades permitidas por lei.

/



16066

CAPÍTULO II

Capital Social

ARTIGO 4.°
(Capital)

I. O capital social é de Kz: 2.500.000,00 (dois milhões 

e quinhentos kwanzas), dividido e representado por 2.500 

(duas mil e quinhentas) acções, com o valor nomi

nal de Kz: 1.000,00 (mil kwanzas) cada uma.

2.0 capital social encontra-se integralmente subscrito e 

realizado em dinheiro.

3.0 Conselho de Administração fica desdejá autorizado 

a aumentar o capital da sociedade, por uma ou mais vezes

ARTIGO 5.°
(Acções)

1. As acções da sociedade serão nominativas ou ao porta- 

dor, são livremente convertíveis e, as despesas provenientes 

de tal conversão serão suportadas pelas partes interessadas.

2. As acções serão representadas por títulos de uma, dez 

vmte, cinquenta, cem, múltiplos de cem, quinhentas ê mil 

acções, sendo livremente substituíveis por agrupamento ou 

subdivisão.

Cont?a“tS Serâ° 3551113(105 P°r d0ÍS memb™ «o 

”* POd'n<i» ““ MT

Os órgãos da

CAPÍTULO III
Órgãos Sociais

ARTIGO 6“ 
(Órgãos sociais)

Conselho de AdminS^ ' Assembleia Geral o 

este último, por decisão^a A 6 ° ^nSelh° Fiscal> Prendo 
Por um Fis^al-únicT “ SUbstÍtUÍd°

PARTE I
ARTIGO 7.» 

(Composição) 
«o^srepreseXXXraZ aCCÍ°"ÍS,aS

os ^^sen^n^e^coX^nsPd^útuhreT 5̂86111^'6'35 

“ais sem voto e de obrigacíonistas Preferen-

3- Os accionistas aue caí*™
-representados nas Asseias P°dem

soa á sua escolha. Gera,s por ‘•‘“Muer pes-

nasAsÍ maSXaT;: Atados

de administração designar. ° respectivo órgão

dois números anteriore^devem^^d"1311165 Previstos nos 

da Assembleia Geral no período^ 081035 Presidente 
a reunião, sendo da comLênc 7 qUe anlecede 

veracidade e conformidade. 3Vallar a resPect'va

ARTIGO 8.»
(Direito de voto)

1. A cada acção corresponde um voto

2. Compete ao Presidente da Assembleia c

mmar o procedimento a seguir na votacã' a det*" 

deliberações. Çao de quaiSqUer

ARTIGO 9.»
(Mesa da Assembleia Geral)

A Mesa da Assembleia Geral será constituída 

presidente e um secretário, nomeados por um períod ? 
anos ou ad hoc pelos accionistas em Assembleia Geí

ARTIGO 10.°
(Reuniões da Assembleia Geral)

1 - As Assembleias Gerais devem ser convocadas sempre 

que a lei o determine, o Conselho de Administração ou o 

órgão de fiscalização entendam conveniente, ou, quando o 

requeiram um ou mais accionistas que possuam acções cor
respondentes a, pelo menos, dez por cento do capital social 
da sociedade.

2. A Assembleia Geral reunir-se-á, em princípio, na sede 

da sociedade, mas poderá igualmente reunir-se em qualquer 

outro local escolhido pelo Presidente da Assembleia, desde 

que sejam cumpridos os requisitos estabelecidos na lei.

PARTE II
Conselho de Administração

ARTIGO 11.° 
(Composição)

I- A administração da sociedade será exercida p°r um 
Conselho de Administração composto por um número 

ímpar de administradores, accionistas ou não, eleitos em 

Assembleia Geral, os quais poderão ser dispensados de pr 

tar caução mediante deliberação da Assembleia Geral-
2. A Assembleia Geral que eleger o Conselho 

Administração designará igualmente o seu Presidente-

ARTIGO 12.°
(Competência) _ a

I. Compete em geral ao Conselho de Adminis^ 

representação da Sociedade e a prática de todos o 
necessários a assegurar a gestão e desenvolvim 

Sociedade, neles se incluindo os seguintes:
a) Elaborar as políticas gerais da Sociedade, ^ntos

b) Elaborar os planos de actividade e os orç

da Sociedade; e a pro-
c) Elaborar o relatório, o balanço, as cont^aja ex^r'

posta de aplicação de resultados

cicio, a submeter a apreciaçao

Geral; . ja Sod’e'
d) Definir a estrutura orgânica e financeir

dade; encerrar
e) Instalar, adquirir, manter, transferir

quaisquer estabelecimentos comerei 3

J) Administrar o património da Socieda pióve’s

aquisição, alienação ou oneração



)f( SÉRIE-N.° 168 — DE 31 DE AGOSTO DE 2015

16067ou imóveis, bem como de obrigações e/ou de 

participações financeiras no capital de outras 

Sociedades ou de acções e obrigações próprias;

g) Representar a Sociedade em juízo e fora dele,

podendo submeter qualquer conflito a arbitra

gem, bem como confessar, desistir ou transigir 

no contexto de qualquer procedimento legal;

h) Constituir mandatários e outorgar-lhes os poderes

que entender por convenientes;

i) Participar em quaisquer associações em direito per

mitidas, bem como em quaisquer acordos;

j) Negociar e celebrar quaisquer contratos de finan

ciamento, incluindo empréstimos;

l) Contratar e despedir quaisquer funcionários, bem

como estabelecer o respectivo plano de remune

ração;
m) Negociar e acordar no pagamento de quaisquer

montantes a crédito ou a débito da Sociedade;
n) Tomar as deliberações previstas nos presentes esta

tutos e na lei, que lhe sejam expressamente atri- 
j buídas.
i 2. Sem prejuízo do disposto no artigo 15.°, o Conselho de 

Administração poderá delegar poderes específicos em qual- 

i Quer dos seus membros, ou em mandatário(s) devidamente 

i c<*nstituído(s).

O Conselho de Administração pode deliberar adquirir 
^Ou al’er,ar participações no capital social de outras socie- 

a es, incluindo sociedades reguladas por lei especial, bem 1 

°m° Participar em consórcios, agrupamentos complemen- 

res de empresas e noutros tipos de associações, ainda que 

espectivo objecto seja diferente do objecto da sociedade.

ARTIGO 13.°
(Reuniões do Conselho de Administração) 

se’ 1*0 C°nselho de Administração reunir-se-á sempre que 

J necessário e pelo menos uma vez em cada trimestre. 

c ’ O Conselho de Administração reunir-se-á sempre que 

res V°Cad° Pel° seu presidente ou por dois administrado- 

pre 11138 aPenas poderá deliberar validamente se estiverem 

0 pentes ou representados a maioria dos seus membros. 

etn nse,ho de Administração será convocado por escrito, 
^ín ^ frigida aos seus membros com uma antecedência 

d 013 de 15 (quinze) jjas, a qua| deverá incluir a agenda 
reunião.

feun-QUalquer administrador pode ser representado nas 

Parai^S d° Conselho por outro administrador, des e q

4 a dirija uma carta ao presidente. 

s administradores podem votar por carta.

, ARTIGO 14.°
I (Assinaturas válidas para vincular a Socie 

A piedade obriga-se: ^ministrado-

° Pelas assinaturas conjuntas de dois administra

b) Pela assinatura de um administrador, no uso de

poderes delegados pelo Conselho de Adminis

tração;
c) Pela assinatura de um mandatário, no uso dos pode

res delegados pelo Conselho de Administração 

para a prática de certos e determinados actos.
2. Os documentos correntes podem ser assinados por 

apenas um administrador ou por um mandatário com pode

res específicos para o acto.

PARTE III 
OrgâodeFisca|izaçâo

ARTIGO 15.® 
(Composição)

sera p esidente e os outros dois serão vogais, e que será 

eleito pela Assembleia Geral.

2. Por decisão da Assembleia Geral, a fiscalização da 

Sociedade poderá ser exercida por um Fiscal-Único, que 

será obrigatoriamente um Revisor Oficial de

Contas ou uma Sociedade de Revisores Oficiais de 

Contas, que não podem ser accionistas.

ARTIGO 16.” 
(Competência)

Compete ao Conselho Fiscal ou ao Fiscal-Único a prá

tica dos seguintes actos:
a) Fiscalizar as actividades do Conselho de Adminis

tração, nos termos legais e estatutários;

b) Velar pelo cumprimento da lei e do presente con

trato;
c) Verificar e manter actualizados os livros de conta

bilidade, bem como os documentos relativos a 

registos neles efectuados;
d) Verificar, sempre que necessário e conveniente, os 

bens da Sociedade bem como os bens por esta 

recebidos em garantia, depósito ou por outros 

meios;
e) Verificar a correcçào do balanço e contas finais, 

fi Verificar os critérios adoptados pela Sociedade com 
vista a obter uma correcta avaliação dos bens da 

Sociedade e dos seus resultados financeiros;

Elaborar o relatório anual, no qual serão comen

tados os resultados financeiros e as propostas 

apresentadas pelo Conselho de Adm.mstraçao
Convocar a Assembleia Geral sempre que o ras- 

ctivopresidenteonão faça em .empolo;

.cXXtodosasoutrasfunçôesquelhesejamatn- 

^Xporleioupelosprasentesestatutos. ,

gí:

&
. í
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CAPÍTULO IV
Disposições Finais

ARTIGO 17®
(Duração dos mandatos)

L os mandatos dos membros dos órgãos sociais terão a 
dUr?A aceitação do cargo pela pessoa designada ou eleito 

pode ser manifestada de forma expressa ou tacita.
ARTIGO 18°

(Distribuição dos lucros)

I. Os lucros da Sociedade terão o destino que for dect- 
dido em Assembleia Geral.

2.0 Conselho de Administração poderá antecipar a dis
tribuição dos lucros, dentro dos limites previstos na lei.

ARTIGO 19.®
(Dissolução c liquidação)

1. A Sociedade dissolve-se nos casos expressamente 
estabelecidos na lei.

2. Em caso de dissolução, serão liquidatários os mem
bros do Conselho de Administração, salvo deliberação em 
contrário da Assembleia Geral, os quais se pautarão pelas 
disposições legais em vigor à data da liquidação e pelas con
dições de liquidação fixadas em Assembleia Geral.

3. A Assembleia Geral que aprovar a dissolução da 
Sociedade aprovará o procedimento a seguir na liquidação.

CAPÍTULO V 
Disposições Transitórias

ARTIGO 20.°
(Início de actividade)

A Sociedade iniciará a sua actividade na data da sua 
transformação, tendo o Conselho de Administração os neces
sários poderes para movimentar as contas da Sociedade, a 
partir dessa data, para todos os fins relacionados com o exer
cício da sua actividade.

Está conforme.
E certidão que fiz extrair e vai conforme o original.
Cartório Notarial da Loja dos Registos do Kilamba 

Kiaxi, em Luanda, aos 3 de Agosto de 2015. — A Ajudante, 
Maria Victória Bombarda.

(15-13698-L01) 

Tecno Gestão, Limitada

Certifico que, com início a folhas 92, do livro de notas 
para escrituras diversas n.° 995 - A, do ICartório Notarial 
de Luanda, se encontra lavrada a escritura do teor seguinte*.

Cessão de quota, admissão de novos sócios e altera
ção parcial do pacto social na sociedade «Tecno Gestão, 
Limitada».

No dia 6 de Agosto de 2015, em Luanda e no 1.° Cartório 
Notarial, desta Cidade perante mim, Amorbelo Vinevala 
Pauhno Sitongua, respectivo Notário, compareceram como 
outorgantes:

•irro 
lade

----------------- -̂ 22^,
Primeiro: — Gil Famoso Sebastião da S 

a segunda outorgante, sob o regime de comunl ~ 
ridos, natural da Maianga, Província de Luand &° 
habitualmente, no Distrito Urbano do Kilamba K' • 
Golf, Rua 7, Casa n.° 148, titular do Bilhete de'm’’ Ba'' 
n.« 000647202LA032, emitido pela Direcção NacLT 
Arquivo de Identificação Civil e Criminal aos 3 dP i d° 
de 2013; ’ aneiro

Segundo: — Justina Carla Jacinto Vigário Famoso 

casada com o primeiro outorgante, sob o regime acima 
mencionado, natural da Maianga, Província de Luanda 

onde reside habitualmente, no Distrito Urbano do Kilamba 

Kiaxi, Bairro Golf II, Rua 7, Casa n.° 148, Zona 20, titu

lar do Bilhete de Identidade n.° 000154974LA032, emitido 

pela Direcção Nacional do Arquivo de Identificação Civil 
e Criminal, aos 16 de Outubro de 2012, que outorga neste 

acto por si individualmente e em nome e representação de 
seus filhos menores Bruno Leonardo Vigário Famoso, de 10 
anos de idade e Ariela Makiesse Vigário Famoso, de 8 anos 

de idade ambos naturais de Luanda e consigo conviventes;
Terceiro: — Gil Hamed Vigário Famoso, solteiro, maior, 

natural da Maianga, Província de Luanda, onde reside habi
tualmente, no Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi, Bairro 

Golf, Rua 7, Casa n.° 148, titular do Bilhete de Identidade 
n.° 000532304LA036, emitido pela Direcção Nacional do 
Arquivo de Identificação Civil e Criminal, aos 5 de Março 

de 2014; .
Quarto: — Carlos Flávio Vigário Famoso, so ei^. 

maior, natural da Ingombota, Província de Laan^|amt,a 
reside habitualmente, no Distrito Urbano o 
Kiaxi, Bairro Golf II, Rua 7, Casa n.° 148, Zona 
lar do Bilhete de Identidade n.° 003125855LA civile 
pela Direcção Nacional do Arquivo de Identi caç 
Criminal, aos 23 de Junho de 2014; documen-

Verifiquei a identidade dos outorgantes pe os 
tos acima referidos. . jjto:

E, pelo primeiro e segundo outorgantes, °^uajS sóci°s 
Que, eles são ao momento os únicos e a (jestão, 

da sociedade comercial denominada << ^anCjante 
Limitada», com sede em Luanda, na Rua on a 3I 
Prédio 299, 5.° andar, constituída por escr’ de nOtas Para 
Janeiro de 2007, lavrada as folhas 60, do ivr send0 estaa 
escrituras diversas n.° 959 - B, deste Cartori ^onservatór,a 
primeira alteração, registada e matriculada |4L cOin x 
do Registo Comercial de Luanda sob o n. kwanzas)> 
capital social de Kz: 100.000,00 (cem1 rm represen*a q 
gralmente realizado em dinheiro, diyi 1 0^ .00
por duas quotas iguais no valor nomina gS aos sóc’ 
(cinquenta mil kwanzas) cada uma, perton ^ar|a Jacl 
Gil Famoso Sebastião da Silva e Justin 
Vigário Famoso; diêneia a°

Que pela presente escritura e em obe 
rado em Assembleia Geral de sócios da so do cor^^ 
expressa pela Acta n.° 001/2015, de 21 de ^moso, qq 
ano, a sócia Justina Carla Jacinto 
a sua sobredita quota no valor nomina quota^ 56x 
(cinquenta mil kwanzas), em 4 (quatro) írij| |ovaI1Z 
uma no valor nominal de Kz: 20.000,00 (vi
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cedeao terceiro outorgante Gil Hamed Vigário Famoso, 
^outras três de igual valor nominal de Kz: 10.000,00 (dez 
^kwanzas) cada uma, que cede a Carlos Flávio Vigário 

Famoso e aos seus representados Ariela Makiesse Vigário 

Famoso e Bruno Leonardo Vigário Famoso.
De igual modo o sócio Gil Famoso Sebastião da Silva, 

cede a totalidade da sua sobredita quota no valor nominal 
Kz: 50.000,00 (cinquenta mil kwanzas) a sócia Justina Carla 
Jacinto Vigário Famoso.

Estas cessões foram feitas livres de quaisquer ónus, 

encargos ou responsabilidades pelo que aqui lhe dá a corres
pondente quitação, apartando-se deste modo da sociedade 
nada mais tendo dela a reclamar e os cessionários são admi
tidos a sociedade como sócios.

Pelos cessionários e a segunda outorgante em nome das 

suas representadas, foi dito, aceitam as cessões nos termos 
exarados.

Ainda pela mesma acta foi acrescido ao objecto social 
as actividades de: indústria, escola de condução, exploração 
mineira, hotelaria e turismo.

i Em função do acto precedente alteram os artigos 3.° e 4.° 
do pacto social, que passam a ter as seguintes novas redacções:

ARTIGO 3.°
A sociedade tem como objecto social a pres

tação de serviços na área de gestão empresarial, 

artes gráficas, informática, transportação, comércio 

geral, importação e exportação, indústria, escola de 

condução, exploração mineira, hotelaria e turismo, 
podendo dedicar-se a qualquer outro ramo do 

comércio ou indústria em que os sócios acordem e 
seja permitido por lei.

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

kwanzas), integralmente realizado em dinheiro 

dividido e representado por cinco quotas sendo 

uma no valor nominal de Kz: 50.000,00 (cin 

quenta mil kwanzas), pertencente à sócia Justina 
Carla Jacinto Vigário Famoso, uma no valor nominal 

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

ao sócio Gil Hamed Vigário Famoso e outras tres 

quotas no valor nominal de Kz: 10.000,00 (dez 
kwanzas) cada uma, pertencentes aos sócios Bru 

Leonardo Vigário Famoso, Ariela Makiesse Vigano 

Famoso e Carlos Flávio Vigário Famoso, respec i 

vamente. . . as
Linalmente disseram que, mantêm-se válidas 

lUsulas estatutárias, não alteradas por esta escritura.
Assim o disseram e outorgaram: 
tostruíram este acto: ♦•♦..irão da

Certidão Comercial e escritura de cons i

sociedade; Setembro de
b) Acta avulsa, realizada no i „riedade, para 

2011, da Assembleia Geral da soc.edad , P 

inteira validade deste acto.
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Aos outorgantes e na presença simultânea de todos, fiz 

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

prazo de 90 (noventa) dias.

O notário, ilegível.

Imposto de Selo: Kz: 325,00 (trezentos e vinte e cinco 
kwanzas).

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

1.° Cartório Notarial de Luanda, em Luanda, aos 11 de 

Agosto de 2015. — A Ajudante, Sandra Domingas José de 

Lemos Pinheiro. (I5-I3704-L0I)

Milagre & Milagre, Limitada

Certifico que, por escritura de 17 de Agosto de 2015, 
lavrada com início a folhas 78 do livro de notas para escritu

ras diversas n.°285-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: — Isabel Mariza Anuciação Pitra Milagre, 

solteira, maior, natural do Namibe, Província do Namibe, 

residente habitualmente em Luanda, no Distrito Urbano do 

Kilamba Kiaxi, Bairro Golf 11, Rua 6, casa sem número;

Segundo: — Luzia da Conceição Pitra Milagre, solteira, 

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

habitualmente, no Distrito Urbano do Rangel, Bairro Nelito 

Soares, Rua João de Deus, Casa n.° 112;

Uma sociedade comercial por quotas que se regerá nos 

termos constantes do documento em anexo.

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

Luanda, 17 de Agosto de 2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
MILAGRE & MILAGRE, LIMITADA

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

& Milagre, Limitada», com sede social na Província de 
Luanda, Município de Luanda, Distrito Urbano do Rangel, 
Bairro Vila Alice, Rua Saturnino de Sousa Oliveira, Casa 
n.° 112, podendo transferi-la lívremente para qualquer outro 
local do território nacional, bem como abrir filiais, sucur
sais, agências ou outras formas de representação dentro e 

fora do País.
ARTIGO 2.°

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

da data da celebração da escritura.
ARTIGO 3°A sociedade tem como objecto social a prestação de 

serviços, comércio geral a grosso e a retalho, serviço de ser-
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ralharia, caixilharia de alumínios, avicultura, agro-pecuária, 

indústria, pesca, hotelaria e turismo, serviço informático, 

telecomunicações, publicidade, construção civil e obras 

públicas, consultoria, exploração florestal, comercializa

ção de telefones e seus acessórios, transporte marítimo, 

camionagem, agente despachante e transitários, promoção 

e mediação imobiliária, 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, comercialização de medicamentos, mate

rial cirúrgico, gastável e hospitalar, produtos químicos e 

farmacêuticos, serviços de saúde, plastificação de documen

tos, venda de material de escritório e escolar, decorações 

serigrafia, serviços de cabeleireiro, boutique, agência de via

gens, relações públicas, exploração de pastelaria e geladaria, 

panificação, representações comerciais e industriais, venda 

e gas de cozinha, desporto e recreação, meios industriais 
eahzaçoes de actividades culturais e desportivas, manu- 

duTação eT°S * SegUranÇa benS Patrimoniais> 

de cT e a ? 'mpOrtaÇã° e exP°rta^ Prendo ainda 
ed car.se a qua|quer Qutro famo dQ com.rcio .

que as soc.as acordem e seja permitido por lei.

ARTIGO 4.°
u capital social é de Kz- 100 onn nn r 

integralmente realizado pm d' t ■ Cem mi kwanzas), 

«"W". mil kJX Z Zn’j"‘ld'KZ:5“ °“-00 

Isabel Maria, Anuciação Píira M i ' pcllencenIe :| sócias 
firia Milagre, respçcdvamenTe “ "* C<TOÍ*

A g ARTIGO 5.»
-intZXoS: ?Sh°S fiCa dependente do con- 

de preferência, deferido às sócia^^6 reServado 0 direito 
quiser fazer uso. as se a sociedade dele não

| a p - - ARTIGO 6.° 
seus actos^còntr^os^n^ju^ízo e3?00'6^3'6’ em todos os 

semente, incumbe à sóda J abm* de'e> aCtÍVa e pa°- 
Mdagre, que fica desde Mariza Anuciaçao Pitra 
de caução, bastando a isina^* gerente’ com dispensa 

validamente a sociedade. 3 gerente Para obrigar 

em ATXnTadTásíjXrenUma ÚaS SÓCÍaS ou ^smo 

gere^ncia, conferindo para o efeiJo re d°S SeUS P°deres de
J- F'ca vedado à gerente oh Spect,vo mandato 

eontratos estranhos aos ne^c gar a sociedade em actos e

As Assembleias Gerais <

p,„.

artigo 8?
Os lucros líquidos apurado d 

centagem para fundos ou

Assembleia Geral, serSo divididos pelas ó »

das auaa quotas, e em igual prop ito 

perdas se as houver. suPortadas a$

artigo 9.°
A sociedade não se dissolverá por morte « ■

de qualquer das sócias continuando 3

sobreviva . herdeiros ou represenlanres da sóci. .i’'"' 

interdirá, devendo estes nomear um que . todos r “X 

enquanto a quota se mantiver indivisa. '

artigo io.°
Dissolvida a sociedade por acordo das sócias e nos 

demais casos legais, todas as sócias serão liquidatárias e a 

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

de acordo, e se alguma delas o pretender será o activo social 

licitado em globo com obrigação do pagamento do passivoe 

adjudicado à sócia que melhor preço oferecer, em igualdade 

de condições.

ARTIGO 11,°
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 elas e a própria sociedade, fica estipulado o F°r0 
Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qua^ 

outro.

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

em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar < 

Março imediato.

ARTIGO 14.° djspo"
No omisso regularão as deliberações sociais, 

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

PLACAT — Comércio Geral e Prestaça0

de Serviços, Limitada

Certifico que, por escritura de 17 de Ag°^ a escf’ 
lavrada com início a folhas 88 do livro de not* 

turas diversas n.° 421, do Cartório Notarial do o pires 
da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Al 

Costa, Licenciado em Direito, foi constltUl^ajV|ata,

Primeiro: — Isabel Freire Cordeiro da ^.jente h3^ 

natural da Ingombota, Província de Luanda, goares, 
tualmente em Luanda, Rangel, Bairro Nel’1

Lino Amezaga n.° 11 I. Esquerda;
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Segundo:—Brandon Rafael Cordeiro da Malta Ascencâ 
menor, convivente com a primeira outorgante; Ç °’

Uma sociedade comerciai por quotas de que se re ' 
nos termos constantes do documento em anexo

Está conforme.
Cartório Notarial do Guiché Único p

de seminários e conferências, consuitoria e representação 

de companh,as e na prestação de serviços de apoiai 

vi ades petrolíferas, marketing, consu|torja e 

ennços aeronáuticos e navais, treino e ensino aeronáu

tico, 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 lubrifi

cantes, de produtos petrolíferos refinados para os mercados 

nacionais e internacional, comercialização e montagem de 

equipamentos de cozinhas, transporte ferroviário e marí

timo de produtos petrolíferos e lubrificantes, bem como de 

quaisquer outras cargas relacionadas ou não com a indús

tria petrolífera, projectos de engenharia de segurança, 

engenharia ambiental e consultoria, recolha e transporte de 

resíduos sólidos e urbanos, recolha e transporte de resíduos 

tóxicos e perigosos, recolha e transporte de resíduos indus

triais, recolha e transporte e resíduos hospitalares, centrais 
de transferências de resíduos sólidos urbanos e industriais, 

engenharia e arquitectura, empreitadas de obras públicas e 

privadas, reparações, montagem de elementos pré-fabrica- 

dos, venda de equipamentos, máquinas e ferramentas para 
construção civil, apoio técnico, concepção, e execução e 
reparação de sistemas de abastecimento de água e de redes 
de esgotos, serviço de suporte técnico de tecnologia de for

mação, fornecimento de mão-de-obra especializada, serviço 

de recepção e protocolo, prestação de serviços de montagens 
e manutenção dos equipamentos, importação e exportação, 
podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo do comer
cio ou indústria em que os sócios acordem e seja permitido 

por lei.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
PLACAT-COMÉRCIO GERAL E PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS, LIMITADA
I ARTIGO I.»

A sociedade adopta a denominação social de «PLACAT 
Comercio Geral e Prestação de Serviços, Limitada»

BetesSenaeuOb'al Pr0VÍnCÍa de Luanda- Município de 

Ca ro Van D aT° N°Va V'da na Avenida Pedro de 
Castro Van-Dunem (Loy), Condomínio Cajueiro Bloco B 

z 204-2 * podend» ES,"8' “ri>'“>'*> nacional bem como 

sentacâod ’ sUCUr$a,S’ aêêncías ou outras formas de repre
sentação dentro e fora do País.

ARTIGO 2.°
início d duraÇã° é por tempo indeterminado, contando-se o 

da data <4 actl v,dade> Para todos os efeitos legais, a partir 
adaíada celebração da escritura.

A . ARTIGO 3.°
yiços leda<de tem como objecto social a prestação de ser- 

ai,ditori °nSldtor’a Jl,r,dica, administrativa, contabilidade, 

lunação ^eS^°’ ^estao de empreendimentos, centro de 
Serviços°dPrOfiSSi°na*’ com^rc,° êera^ a grosso e a retalho, 

ePectiári ° Serra^ar,a» ca,xilharia de alumínios, agricultura 

serviço j13, ln<^^Str’a’ Pesca, hotelaria e turismo, restauração, 
ling c° ,n^Orrnat,C0’ telecomunicações, publicidade e marke- 
trans °nSíruçao c’v’l e obras públicas, exploração florestal, 

chanfOríe mar,l*rno e fluvial, aéreo, terrestre, agente despa- 
de vj C trans,taríos, cabotagem, rent-a-car, compra e venda 

de Uras’ fabricação de blocos e vigotas, comercialização 
c°nib 11 US^,ve,s e lubrificantes, exploração de bombas de 

fiirn llSt,Ve’s’ estação de serviço, comercialização de per- < 
escri^’ flcação de documentos, venda de material de pectivamente. 
cabei °r,° e esco'ar’ decorações, serigrafia, serviços de 
Vend e,re,r°’ boutique, agenciamento de viagens, gestão, 
Púb| 3 de flr°dutos farmacêuticos e medicamentos, relações 

sen( C^S’ Pr°dução e venda de gelados panificação, repre- 
(|e aÇões comerciais e industriais, venda de gás de cozinha, 

nleSPOrtO e recrea<?ào, exploração de vídeo clube, discoteca, 
p0 'OS Industriais, realizações de actividades culturais e des- 
& ,IVas’ manutenção de espaços verdes, segurança de bens 
e lrn°mais, serviços de infantário, pré-escolar, educação 
. ens’no geral, cultura, instrução automóvel, saneamento

,c°> fabricação e venda de gelo, exercício de operaço 
tr°líferas que inclui a pesquisa, desenvolvimento e pr 

Uçà°. exercício de actividades de formação, orgamzaç

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

integralmente realizado em dinheiro, dividido e representado 
por 2 (duas) quotas, sendo I (uma) quota no valor nominal 
de Kz: 80.000,00 (oitenta mil kwanzas), pertencente à sócia, 
Isabel Freire Cordeiro da Mata e a outra quota no valor 

nominal de Kz: 20.000,00 (vinte mil kwanzas), pertencente 
ao sócio, Brandon Rafael Cordeiro da Matta Ascençào, res-

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

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

quiser fazer uso.
ARTIGO 6.°I. A gerência e representação da sociedade, em todos os 

seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passi
vamente, incumbe à sócia, Isabel Freire Cordeiro da Mata, 
que fica desdejá nomeada gerente, com dispensa de caução, 
bastando a assinatura da gerente para obrigar validamente a 

sociedade.
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diário

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.

S.Fica vedada a 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.

Million Dollar Business, Limitada j

Certifico que, por escritura de 17 de Agosto 
lavrada com início a folhas 86 do livro de nnt,. ° de 'Ol5> ! 

nuidS pQra • 
ras diversas n.° 421 do Cartório Notarial do Guiché ún' '
Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires daT^ ' 

Licenciado em Direito, foi constituída entre: I

Primeiro: — Pedro Domingos José, casado com Filiw ' 

Luís Campos José, sob o regime de comunhão de adquid ' 

dos, natural da Samba, Província de Luanda, onde reside 

habitualmente, no Distrito Urbano da Maianga, Bairro 

Prenda, Casa n.° 36, Zona 6;

Segundo: — Filipa Luís Campos José, casada com Pedro 

Domingos José, sob o regime de comunhão de adquiridos, 

natural da Samba, Província de Luanda, onde reside habi

tualmente, no Distrito Urbano da Maianga, Bairro Prenda, 

Casa n.° 36-CA-109-B, Zona 3;
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, 17 de Agosto de 2015. — O ajudante, ilegível.

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 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 I2.°
Para todas as questões emergentes do presente contrato, 

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

outro.

ARTIGO I3.°
Os anos sociais serão os civis e os balanços serão dados 

em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar 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.

(15-13724-L02)

D* SOCIEDADEBUSINESS, LIMITADA I 
A sociedade ado ART'G°I 

Do|lar Business, Lim ^/ denominafSo social de «Million i 

LUanda, Município d f C°m Se^e soc’a*na Província de
bairro do Prenda n a Uanda' ^’strito Urbano da Maianga, 
n’° 36> Zona 6, D(J .Venida Revolução de Outubro, Casa 
^Uer outro local d ° trans^er’~la livremente para qual- 
fihais, sucursais ° lerr^dr*° nacional, bem como abrir 
Ção dentro e fora do T^38 °U °Utras R)riTlas de representa- 

. Asua duração é ARTIGO2.° ,n,cio da sua acf ternpo 'determinado, contando-se o
da data da cpIaR 1 Rara iQdos os efeitos legais, a partir

elebração da presente escritura.
, Co . . social a prestação &

-■ '* °ria, contabilidade e auditoria, gestão d?
de espectácul ’’ dor*Cultura, agenciamento e promoçã0 
geral a gross °S 1Versos» serviços de musica, comércio 
e °bras púkij 6 a redh°, empreitadas de construção cM 
Se8urança Venda de equipamentos dos serviços e 
Vada, servico r ’ Prestação de serviços de segurança pr1 
^^icamentos antar^0Sf importação e comercialização 
ratoriais div ’ Pr°dl,los hospitalares, equipamentos la 
e9uipamento rS°S’ fabrico e distribuição de medicamento > 
lência a eai S 6 Produtos hospitalares, manutenção e as# 
escola de lín Panientos diversos, educação, ensino êe 
inf°rmática f 7^’ desporto e cultura, serviços de condU^ 

’ Comunicações, promoção e mediação

ARTIGO 3.°
A sociedade tem como objecto 

serviços, 

empreendimentos.
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... hotelaria e turismo, restauração, casino, indústria 
^sada e ligeira, pescas, agro-pecuária, indústria de pani- 

f5camionagem, transitários, cabotagem, rent-a-car, 

compra e vencla de viaturas novas e usadas, transporte de 

assageiros, transporte de mercadorias, transporte marí- 

timo fluvial, aéreo e terrestre, oficina-auto, oficina de frio, 

fiscalização de obras públicas, venda de material de escri

tório e escolar, venda e instalação de material industrial, 

comercialização de material de construção, comercializa

ção de lubrificantes, serviços de cabeleireiro e barbearia, 

botequim, comercialização de gás de cozinha, petróleo ilu

minante, peças sobressalentes, comercialização de perfumes 

e bijuterias, artigos de toucador e higiene, agenciamento de 

viagens, produtos farmacêuticos, serviços de saúde, gelada

ria, exploração de parques de diversão, exploração florestai, 

exploração de bombas de combustíveis, estação de serviço, 

representações comerciais, serviços de serralharia, carpin
taria, 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 kwan

zas), integralmente realizado em dinheiro, dividido e 

representado por 2 (duas) quotas iguais no valor nominal 
de Kz: 50.000,00 (cinquenta mil kwanzas) cada uma, per

tencente aos sócios, Pedro Domingos José e Filipa Luís 
Campos José, respectivamente.

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.

ARTIGO 6 o ^dos os
A gerência e administração da sociedade, em^ 

Seus actos e contratos, em juízo e fora dele, act ^ca 

vamente, incumbe ao sócio, Pedro Domingos o ,

já nomeado gerente, com d,spen®0 lamente a 
tando a assinatura do gerente para o & 

S0CÍedade Hos Sócios OU mesmo

1- o gerente poderá delegar num poderes de
em pessoa estranha à sociedade parte os s ° mandat0. 
Vencia, conferindo para o efeito o respecn em actos

2. Fica vedado ao gerente obrigar a so^ tais
e contratos estranhos aos negócios sociais seme-
c°uio letras de favor, fiança, abonaçoes 
dantes.

ARTIGO 7.» d oor simples
A Assembleia Geral será convocada p ,0 (trinta) 

re6istadas, dirigidas aos sócios com Pe^ escreva forma- 

’as de antecedência, isto quando a lei n f ^os sócios 
,clades especiais de comunicação. Se q deverá ser feita 

Ativer ausente da sede social a c0,nL,nl oarecer. 
Co,Tl tempo suficiente para que possa

ARTIGO 8.°
centÍ 'UCr0S líqr id°S aPUrad°S’ dep0ÍS de deduzida a per- 

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

ção das suas quotas, e em igual proporção serão suportadas 

as perdas se as houver.

ARTIGO 9.°

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento 

de qualquer dos sócios, continuando a sua existência com o 

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou 

interdito, devendo estes nomear um que a todos represente, 

enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 10.°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos 

demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários e a 

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

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

dade de condições.

ARTIGO li.°

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 estipuladoForo d 

Comarca de Luanda, com expressa renunc.a a qualquer 

outro.
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.
(I5-I3725-L02)

Organizações Bom Charme, Limitada

Certifico que, por escritura de 14 de Agosto de 2015, 
lavrada com inicio às folhas 77 do livro de notas para escri
turas diversas n.°42l, do Cartório Notarial do Guiché Único 
da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires da 

Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:
Primeiro: — Joaquim António Martinho Santiago, 

casado com a segunda outorgante, sob o regime de adquiri
dos, natural do Namibe, Província de Namibe, onde reside 
habitualmente, no Município do Namibe, Bairro Namibe, 

Largo l.°de Maio, casa sem número;
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Segundo: — Kátia Muhendje Fernando Mangundo 
Santiago, casada com o primeiro outoigante, sob o regime de 
acima mencionado, natural do Namibe, ProvínciadeNamibe, 
onde reside habitualmente, no Município do Namibe, Bairro 
Namibe, Largo I,° de Maio, casa sem número;

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

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

Luanda, aos 18 de Agosto de 2015. — O auxiliar, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE (
ORGANIZAÇÕES BOM CHARME, LIMITADA

ARTIGO 1.°
A sociedade adoptaadenominação social de «Organizações 

Bom Charme, Limitada», com sede social na Província do 
Namibe, Município de Namibe, Bairro Saidy Mingas, Rua 
Direita do Aeroporto, casa sem número, podendo transferi
da 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 hotelaria e 
turismo, prestação de serviços, comércio geral a grosso e a 
retalho, avicultura, agro-pecuária, indústria, pesca, serviços 
de informática, telecomunicações, publicidade, constru
ção civil e obras públicas, consultoria, exploração florestal, 
comercialização de telefones e seus acessórios, transporte 
marítimo, camionagem, agente despachante e transitários, 
promoção e mediação imobiliária, cabotagem, rent-a-

ARTIGO 4.° i

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil 1 
integralmente realizado em dinheiro, dividido P ' Wanzas) i 
por 2 (duas) quotas, sendo 1 (uma) quota no valor d° ! 
de Kz 60.000,00 (sessenta mil kwanzas), pertenceT"’1 ' 
sócio Joaquim António Martinho Santiago, e outra"'6 ! 
no valor nominal de Kz. 40.000,00 (quarenta mil kwanM í 

pertencente à sócia Kátia Muhendje Fernando Mangundo ' 
Santiago, respectivamente.ARTIGO 5.° '

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

ARTIGO 6.°

I. A gerência e representação da sociedade, em todos os 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e pas
sivamente, incumbe aos sócios Joaquim António Martinho 
Santiago e Kátia Muhendje Fernando Mangundo Santiago, 
que ficam desde já nomeados gerentes, com dispensa de cau
ção, bastando I (uma) das assinaturas 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 d 
gerência, conferindo para o efeito, o respectivo mandato.^

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

actos seme-

;iinplesa A ARTIGO 7.°

cartas regi ^leias ^era,s serão convocadas por si 
30 (trinta) d'^ ^'r’^,das aos sócios com, pelo menos,
creva for lyj anteced^nc’a» isto quando a lei não pre$' 
dos 3 ’ a<^eS esPec,a,s de comunicação. Se qualquer 

a,""“ ■
e,ta Com tempo suficiente para que possa

comunic^0
con1'

-cor, compra e venda de viaturas, novas ou usadas e seus 
acessórios, venda e reparação de veículos automóveis, con
cessionária 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, serviços de saúde, plastificação 
de documentos, venda de material de escritório e escolar, 
decorações, serigrafia, impressões, serviços de cabeleireiro, 
boutique, agência de viagens, perfumaria, relações públicas, 
pastelaria, geladaria, panificação, representações comerciais 
e industriais, venda de gás de cozinha, desporto e recreação, 
meios industriais, realizações de actividades culturais e des
portivas, manutenção de espaços verdes, segurança de bens 
patrimoniais, educação e ensino, importação e exportação, 
podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo do comér
cio ou indústria em que os sócios acordem e seja permitido 
por lei.

Parecer.
Os 'Ucros líoU rl ART'GO8.«^entagem para aPurados, depois de deduzida a per- 
Sembleia Geral ~ °U destlnos especiais criados em 
° das suas quotas ^,vid,dos Petes sócios na propor

s Perdas se as houver. propor^° serão suportadas

As°ciedadenã ART,gO9.°
^Ualquer dos sóc’ ° ^,SS0'Vera Por morte ou impedimento 

0 tevivos e . /°s’ Cont'nuando a sua existência com °s
°U interditOf devPnd°S °U representantes do sócio fa/ecido 
ente, enqUantQ ° esles nomear um que a todos repm 

Se mantiver indivisa.

. Dissolvida a . ARr,G° '0.° 
ernais Casos je S°CÍedade Por acordo dos sócios o n°s 
qUÍda^o e pan^/S’ todos os sócios serão liquidatários e * 

P n"ha ^ifícar-se-á como acordarem. Na
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de acordo, e se algum deles o pretender será o activo social 

licitado em globo com obrigação do pagamento do passivo 

e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em igual 
dade de condições. ’ *

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

qualquer sócro, quando sobre ela recaia arresto, penhora „„ providência cautelar. p a Ou

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 Namibe, 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.
(15-13728-L02)

TORRESMO — Indústria de Produtos Alimentares 

(SU), Limitada

Israel Carlos de Sousa Nambi, Conservador de q 

da Conservatória do Registo Comercial de Luanda, • 

do Guiché Único da Empresa. .
Satisfazendo ao que me foi requerido em petiç

Aeosto ou 
sentada sob o n.° 20 do livro-diario de l / ue & 
corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conserv jjvor_ 

Certifico que Manuel da Conceição R» eI^ ’Luanja, 

c‘ado, natural de Alcobaça, Portugal, residente e Rua 
no Distrito Urbano da Ingombota, Bairro m 
Guerrilheiro Makezu, Casa n.° 6, constituin^^^o 
dade unipessoal por quotas denomina a < Liniitada>>) 

" Indústria de Produtos Alimentares disposto
Estada sob o n.° 4.405/15, que se vai reger p 

no documento em anexo.

Está conforme. 2? Secção
Conservatória do Registo Comercial e 11 q de 2015. 

do Guiché Único da Empresa, Luanda, I e

O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
torresmo — indústria de produtos 

ALIMENTARES (SU), LIMITADA

ARTIGO l.°

(DcnominaçâocscdC’de «torresmo
sociedade adopta a denominaç Limitada»,

•ndústria de Produtos Alimentares (

com sede social na Província d. tBelas, Bairro do Benfica, Rua F n ” lOoTd 7^° de 

Podendo transferi-la livremente „ ’ °° Z°na Verde '> 

território nacional, bem como abrir °utro local

ARTIGO 2.°
(Duração)

iníct T dUraÇS° é P°r temp° indeterminado, contando-se o 

•cio da sua acttv.dade, para todos os efeitos |egais a partir do respectivo registo. P

ARTIGO 3.°
(Objecto)

A sociedade tem como objecto social a prestação de ser
viços, indústria de torresmo e seus derivados, comércio geral 
a grosso e a retalho, serviços de serralharia, caixilharia de 

alumínios, avicultura, agro-pecuária, indústria, pesca, hote

laria e turismo, serviços de informática e telecomunicações, 
publicidade, construção civil e obras públicas, consultoria, 

exploração florestal, comercialização de telefones e seus 
acessórios, transporte marítimo, camionagem, agente des
pachante e transitários, promoção e mediação imobiliária, 

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, comercialização 
de medicamentos, material cirúrgico, gastável e hospita
lar, produtos químicos e farmacêuticos, serviços de saúde, 
plastificação de documentos, venda de material de escritó
rio e escolar, decorações, serigrafia, impressões, serviços 
de cabeleireiro, boutique, agência de viagens, perfumaria, 

relações públicas, pastelaria, geladaria, panificação, repre
sentações comerciais e industriais, venda de gás de cozinha, 
desporto e recreação, meios industriais, realizações de acti

vidades culturais e desportivas, manutenção de espaços 
verdes segurança de bens patrimoniais, educação e ensino, 
importação e exportação, podendo ainda dedicar-se a qual

quer outro ramo do comércio ou indústria ent que o soc.o 

decida e seja permitido por lei.

ARTIGO 4.° 
(Capital)

o capital social é de Kz. 100.000,00 (cem mil kwan- 
. .impnte realizado em dinheiro, representado por 

zas), integral pp (cem mil

Ribeiro. 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-
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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 favor, fiança, abonações ou actos seme
lhantes.

2. O sócio-único poderá nomear em pessoa estranha à 
sociedade para assumir as funções de gerência.

ARTIGO 7.° 
(Decisões)

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

ARTIGO 8.° 
(Dissolução)

:S=“~;==:=
ARTIGO 9.°

(Liquidação)
A liquidação da sociedade far «a ó 

Sociedades Comerciais. term°S da Lei das

artigo jo.° 
(Balanços)

- 31 dXXXTan 6 é ba'anÇ0S Serã° dad0S

de Março imediato. n°’ devendo encerrar a 31

ARTIGO II.» 
(Omisso) 

Jos'Ções da Lei n?^/n de'nS°C'aÍS’ aS d'S'

— ------ -—_____________<I5-I3729-LO2)

de Março imediato.

Melserv, Limitada

fertifico Qiip r,
íntóXX"ImÍT A8““ 2015

Albeno 
p^inieifO: — ’ 0 const,tuída entre-

da Si'va, casada com ÍÍ FátÍma Firm>no dos Santo 
regime de comunhão de a<w\?°ming°S da Silva, sob o 
Vianá" Ra deLuanda’residente emT "T"' '"^bota

r’ Apartamento n.° 22;

E^Rio DA

Uma sociedade comercial Dor „
termos constantes dos artigne, quotas We se rEstá conforme. m§°S Segu'"tes.

Cartório Notarial do Guiché i i • 
uanda, 17 de Agosto de 2015. — Qaiud da Apresa 

ajudante, l7egive/’ e">

estatutos DA sociedade 
melserv, LIMITADA

artigo i.»

Limitada», com sede <<MelServ>
Município de Viana, Bairro Vila de Vi '“'o de Luanda’

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

icio a sua actividade, para todos os efeitos legais, a partir 
aa data da celebração da escritura.

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

serviços, consultoria, contabilidade e auditoria, gestão de 
empreendimentos, armazenamento e distribuição, comércio 
geral a grosso e a retalho, empreitadas de construção civil 
e obras públicas, promoção e mediação imobiliária, venda 
de equipamentos dos serviços de segurança privada, presta
ção de serviços de segurança privada, serviços de infantário, 
importação e comercialização de medicamentos, produtos 
hospitalares, equipamentos laboratoriais diversos, fabrico 
e distribuição de medicamentos, equipamentos e Pr0^u 
tos hospitalares, manutenção e assistência a equipamento 
diversos, educação e ensino geral, desporto e cultura, jn o> 
mática, telecomunicações, serviços de hotelaria e turis 
restauração, indústria pesada e ligeira, pescas, a^ro?erJ-oS 
r*a, indústria de panificação, camionagem, tranS,^stre> 
cabotagem, transporte marítimo, fluvial, aéreo e ter^a^
fent-a-car, compra e venda de viaturas novas e uS 
transporte de passageiros, transporte de mercadorias^^ e 
lização de obras públicas, venda de material de escrsjs(^ 

tórínKi < * ’ ’—escolar, venda e instalação de material industrial, ã
tárin O/. na^° Gu,ché Único C*a a v,aíuras, comercialização de material de cone|eJ-reiro 

comercialização de lubrificantes, serviços de ca 
c barbearia, botequim, comercialização de gás e.zi|jzação 
petróleo iluminante, peças sobressalentes, comer 
de perfumes, artigos de toucador e higiene, a^e^jços 

de viagens, produtos químicos e farmacêuticos, s ge|o, 
saúde, indústria de panificação, pastelaria, 
exploração de parques de diversão, exploraÇa^^ serv,<?°’ 
exploração de bombas de combustíveis, estação carpin' 
representações comerciais, serviços de serrai a jo ain^ 
tana, marcenaria, importação e exportação, P0^ jnjústr’a 
dedicar-se a qualquer outro ramo do comércio^, 
em que os sócios acordem e seja permitido p°r
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ARTIGO 4.°

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas) 
iniegralmente realizado em dinheiro, dividido e representado 
por 2 (duas) quotas iguais no valor nominal de Kz: 50 000 00 
(cinquenta mil kwanzas) cada uma, pertencente aos sócios 
Francisco Mota Lotino Mariano e Ermelinda de Fátima 
Firmino dos Santos da Silva, respectivamente

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

sentimento da sociedade, à qual é sempre reservado o direito 

de preferência, deferido aos sócios se a sociedade dele não 

quiser fazer uso.

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

seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e pas
sivamente, incumbem aos sócios Francisco Mota Lotino 
Mariano e Ermelinda de Fátima Firmino dos Santos da 
Silva, que ficam desde já nomeados gerentes, com dispensa 

de caução, bastando 2 (duas) assinaturas 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. 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 meno 
30 (trinta) dias de antecedência, isto quando a lei não pres^ 

creva formalidades especiais de comunicação. Se qua q ~ 
dos sócios estiver ausente da sede social a comum ç 

deverá ser feita com tempo suficiente para que pos 

Parecer.

ARTIGO 8.°
Os lucros líquidos apurados, depois de deduzi 

cerrtagem para fundos ou destinos especiais cr _ 

Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios .^as 

Çào das suas quotas, e em igual proporção sera 

as perdas se as houver.

ARTIGO 9.° edimento
A sociedade não se dissolverá por morte ot °
qualquer dos sócios, continuando a sua ex^ ^ajecou 

sobrevivo e herdeiros ou representantes o s represente, 

interdito, devendo estes nomear um que 
enquanto a quota se mantiver indivisa.

ART,G0 ,0° rdo dos Sócios e nos
Dissolvida a sociedade por aco liquidatários e a 

binais casos legais, todos os sócios se rjarern Na falta 
liquidação e partilha verificar-se-á como ° activo social 
de acordo, e se algum deles o P^^^^ento do passivo 
,ic’tado em globo com obrigação do P ^ferecer> em ig«a,“ 
e adjudicado ao sócio que melhor Pre 

dade de condições.

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

qualquer sócio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou 

providência cautelar.

ARTIGO I2.°
Para todas as questões emergentes do presente contrato, 

quer entre os sócios, seus herdeiros ou representantes, quer 
entre eles 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 serâo 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.
(15-13730-L02)

ANTO-LUFRA PREST—Angola, Limitada

Certifico que, por escritura de 17 de Agosto de 2015, 

lavrada com início a folhas 5 do livro de notas para escri

turas diversas n.° 286-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 Luís Francisco, casado com Ana 

Marta Lumbo Francisco, sob o regime de comunhão de 

adquiridos, natural do Cazenga, Província de Luanda, resi

dente em Luanda, no Município de Viana, Bairro Caop-B, 

Casa n.° 111;Segundo: — Ana Marta Lumbo Francisco, casada com 
António Luís Francisco, sob o regime de comunhão de 

adquiridos, natural do Sambizanga, Província de Luanda, 

residente em Luanda, no Município de Viana, Bairro 

Caop-B, Casa n.° III;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, 17 de Agosto de 2015.-O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
ANTO-LUFRA PREST—ANGOLA, LIMITADA 

ARTIGO l.°A sociedade adopta a denominação social de «ANTO- 
LUFRA PREST — Angola, Limitada», com sede social na 
Província de Luanda, Município de Viana, Bairro Caop-B, 
Rua Dr. Agostinho Neto, Casa n.° 111, podendo transferi-la
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,p nara aua|quer outro local do território nacional, XTomo abrir filiais, sucursais, agências ou outras fonnas 

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

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

ARTIGO 3.°

A sociedade tem como objecto social a prestação de 
serviços, comércio geral a grosso e a retalho, serralharia, cai
xilharia de alumínios, avicultura, agro-pecuária, indústria, 
pesca, hotelaria e turismo, informática, telecomunicações, 
publicidade, construção civil e obras públicas, consultoria, 
exploração florestal, comercialização de telefones e seus 
acessórios, transporte marítimo, camionagem, agente des
pachante e transitários, promoção e mediação imobiliária, 
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, comercialização 
de medicamentos, material cirúrgico, gastável e hospita
lar, produtos químicos e farmacêuticos, serviços de saúde, 
plastificação de documentos, venda de material de escritó
rio e escolar, decorações, serigrafia, impressões, serviços 
de cabeleireiro, boutique, agência de viagens, perfumaria, 
relações públicas, pastelaria, geladaria, panificação, repre
sentações comerciais e industriais, venda de gás de cozinha, 
desporto e recreação, meios industriais, realizações de acti
vidades culturais e desportivas, manutenção de espaços 
verdes, segurança de bens patrimoniais, educação e ensino, 
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 representado 
por 2 (duas) quotas, iguais no valor nominal de Kz: 50.000 00 
(cinquenta mil kwanzas) cada uma, pertencente aos sócios 
Antonio Luís Francisco e Ana Marta Lumbo Francisco, res-
pectivamente.

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

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

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

seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e pas
sivamente, incumbe ao sócio António Luís Francisco, que 
fica desde já nomeado gerente, com dispensa de caução, 
bastando 1 (uma) assinatura do gerente para obrigar valida
mente a sociedade.

2 O <rerente poderá delegar num dos sócios ou mesmo 

oessoa estranha à sociedade parte dos seus poderes de 

* cia conferindo para o efeito o respectivo mandato. gere?Cpi’ca vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos 

^tratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 

6 C i tr«s de favor, fiança, abonações ou actos seme- 

como letrab u

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.

Q . ARTIGO 8.°

Assembleia Geral serão rfi ^Í'"05 especiais criados em 
Ção das suas quotas e em i J .'d°S pe,os sócios ™ Propor- 

as perdas se as houver. Pr°P°rÇão serâo suportadas

. . ARTIGO 9.°

de quaTuer d06 dlssolverá Por morte ou impedimento 
sobrevivo e h HS0C'0S’ C°ntÍnUando a sua existência com o 
interdito d °U rePresentantes d° sócio falecido ou 

enan^nt ’ evendo estes nomear um que a todos represente, 

qUanto a quota se mantiver indivisa
D- . ARTIGO 10.°

demais ° soc,eóade por acordo dos sócios e nos 
liouid ~aS°S Je£a,s’ tQdos os sócios serão liquidatários e a 
de ac ver,ficar-se-á como acordarem. Na falta
bcitad 0> 6 Se a^Urn deles o pretender será o activo social 

e ad‘ d’001 com °órigação do pagamento do passivo 
d ,Cado ao sócio que melhor preço oferecer, em igual

dade de condições.
artigo li.°i S0C,edade reserva-se o direito de amortizar a quota de 

quer sócio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou 

Previdência cautelar.
ARTIGO 12.°Q tOdas as Ruestões emergentes do presente contrat , 

ent °S SÓCÍOS’ seus herdeiros ou representantes, qu 

re eles e a própria sociedade, fica estipulado o foro 
marca de Luanda, com expressa renúncia a qualquer°u

n ARTIGO 13.° ~ , doS
em an°S S0C’a*s serão os civis e os balanços serão * 
a dezembro de cada ano, devendo encerrar 

de Março imediato.
N • ARTIGO 14° .jsp0'
. ° °m,sso regularão as deliberações sociais, as 

^óes da Lei n o I/()4> que é a Lei
Cíe ades C°merciais e demais legislação aPllcá^ 'l^o2) 

(15- J



, ir xi o 168 __ DE 31 DE AGOSTO DE 2015
ui seriES-L----- ----------------- 16079

Haus Of Zion, Limitada

Certifico que, por escritura de 17 de Agosto de 2015, 

. com início a folhas 92 do livro de notas para escri- 
a Arcas n 0 421, do Cartório Notarial do Guiché Único 
turas aiversdb u. ,
da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires da 

Costa Licenciado em Direito, foi constituída entre Carin 

Guiornar Pitra Pascoal, solteira, maior, natural da Ingombota, 

Província de Luanda, residente em Luanda, Distrito Urbano 

da Maianga, Bairro Militar, Rua Comandante Gika, Casa 

n.° 130, que outorga neste acto por si individualmente e em 

nome e representação do filho, Zion Gianni Pascoal Duarte, 

de 2 (dois) anos de idade, natural de Portugal e consigo con

vivente;
Uma sociedade comercial por quotas que se regerá nos 

termos constantes do documento em anexo.

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

Luanda, 17 de Agosto de 2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
HAUS OF ZION, LIMITADA

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

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

Município de Luanda Distrito Urbano da Maianga, Bairro 
Militar, Rua Comandante Gika Casa n.° 130, Zona 5, 
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 Pa

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

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

da data da celebração da escritura.

ARTIGO 3.° _
A sociedade tem como objecto social a prestaçà^o e a 

v’Ços, consultoria de imagem, comércio gera a g 
retalho, empreitadas de construção civil e o ra p’ 

Promoção e mediação imobiliária, venda .
dos serviços de segurança privada, prestaçao ' ~0 e
de segurança privada, infantário, creC^ps'hospitalares, 

comercialização de medicamentos, Pr0 distribuição 
equipamentos laboratoriais diversos, fa nco$ hospitaJareS} 

de medicamentos, equipamentos e pro $ jjversos, edu- 
^anutenção e assistência a equipamento^ e cultura, 
«Çío, ensino geral, escola de 1,ng^’o^unicações, hote- 

escola de condução, informática, jncjústria pesada e 
,aria e turismo, restauração, casino, i panificação, 
'■geira, pescas, agro-pecuária, indus^zj/_a.cor, compra e 

camionagem, transitários, cabotagem._ e ^e passagei-
venda de viaturas novas e usadas, t‘ ofic|na de frio. 

r°s, transporte de mercadorias, o c material de escri 
fiscalização de obras públicas, venda de 

tono e escolar, venda e instalação de material industrial, 

venda e assistência a viaturas, comercialização de mate

rial de construção, comercialização de lubrificantes, salão 

de cabeleireiro, barbearia, botequim, comercialização de 

gás de cozinha, petróleo iluminante, peças sobressalentes, 

perfumaria, artigos de toucador e higiene, ourivesaria, relo

joaria, agência de viagens, farmácia, centro médico, clínica 

geral, geladaria, exploração de parques de diversão, explo

ração mineira, exploração florestal, exploração de bombas 

de combustíveis, estação de serviço, representações comer

ciais, serralharia, carpintaria, marcenaria, 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) quotas, sendo uma quota no valor nominal de 

Kz: 80.000,00 (oitenta mil kwanzas), pertencente à socia 
Carin Guiornar Pitra Pascoal e outra quota no valor nominal 

de Kz: 20.000,00 (vinte mil kwanzas), pertencente ao sócio 

Zion Gianni Pascoal Duarte, respectivamente.

artigos.0
A cessão de quotas a estranhos fica dependente do con

sentimento da sociedade, à qual é sempre reservado o dtre.to 
de pXcia, deferido aos sócios se a sociedade dele nao 

quiser fazer uso.
ARTIGO 6.”

I. A gerência e administração daf^'^e’activa e pas- 

seus actos e contratos, ju^^ Ouiomar’pitra Pascoal, 
sivamente, incumbe a s com dispensa de caução,

em pessoa estranha a soer P jw mandaro.

As Assembleia;’
foltrintSdÍdeantecedêncJsé qualquer 

re formalidades especuns< e ” a comunICaçao

os sócios estiver ausen u que possa com-
deverá ser feita com tempo 

ção das suas quota , 
as perdas se as houver.
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ARTIGO 9.°

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

ARTIGO I0.°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e 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 11.0
A sociedade reserva-se o direito de amortizar a quota de 

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

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

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

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

em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar a 31 
* •de Março imediato.

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

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

(15-13732-L02)

MÓVEIS DOURADOS — Huambo, Limitada

Certifico que por escritura de 17 de Julho de 2015, com 
início de folhas 68 a folhas 69, do livro de notas n.° 3-A, 
para escrituras diversas do 2.° Cartório Notarial da Comarca 
do Huambo-SIAC, perante mim, David Manuel da Silva 
Velhas, Licenciado em Direito, Notário do referido Cartório, 
compareceram:

Primeiro: — Filomena da Silva Vunge Carvalho, casada 
sob o regime de comunhão de bens adquiridos com António 
Manuel Carvalho, natural de Quibala, Província do Cuanza- 
Sul, residente habitualmente no Huambo, Bairro Capango, 
titular do Bilhete de Identidade n.° 00I507035K.S036, emi
tido pela Direcção Nacional do Arquivo de Identificação 
Civil e Criminal, em Luanda, aos 20 de Abril de 2015;

Segundo: — António Manuel Carvalho, casado sob o 
regime de comunhão de bens adquiridos com Filomena da 
Silva Vunge Carvalho, de nacionalidade portuguesa, natu

ral de Westchester, Município de Cortland, Estados Unidos 

da América, residente habitualmente no Huambo, Bairro 

Capango, casa sem número, titular do Passaporte n.° M334424, 

emitido pela República Portuguesa, aos 3 de Outubro de 2012, 

com visto de Permanência Temporária 000593257/SME/14.

Foi constituída entre eles uma sociedade comercial por 

quotas de responsabilidade limitada, sob a denominação 

«MÓVEIS DOURADOS — Huambo, Limitada», com sede 

no Huambo.

Está conforme.

9 o cartório Notarial da Comarca do Huambo-SIAC, no 

Huambo. aos 17 de Julho de 2015. — O Notório-Adjunlo,

Benjamim S. Lumbwambwa.

MÓVEIS OoXUn™DA S0CIE°ADE 
dourados . HUAMBO, limitada

CAPÍTULO I
Denominação, Duração, Sede e Objecto

artigo i.°
(Denominação)

DOURADOS^ ad°Pta a denominaÇão social de «MÓVEIS 
indeterminado~ Huamb°’ Limitada», e durará por tempo

ARTIGO 2.°
(Sede social)

• A sociedade tem a sua sede na Província do Huambo, 
ro Capango, casa sem número.

ri d A Sede Soc*a‘ P°derá ser transferida dentro do territó- 
Angola, bem como poderão ser abertas ou encerradas 

quer sucursais, filiais, agências, delegações, escritórios 
9 aisquer outras formas de representação, no Pais ou no 

estrangeiro.
ARTIGQ 3°

A Soc'edade te (°bjCC'O> 
aÇão de mobiliári .m° °^ecto social a indústria-fabri- 

m°biliána e irn° de madeira, promoção e mediação 

exP*oração florestal COrn^rc,° Por grosso e a retalho, 

exP°rtaçào> podend ' PreStação de serviços, importação e 
c°rnércio ou indúst ’ ^e<^,Car“se a qualquer outro ramo do 

^itida pOr |ej a ern que os sócios acordem e seja per'

A sociedade

°U c°ucertar.Se c P°^e *’vrernente associar-se, agrupar-se 

tÍVas ou outras e/^Uais<^uer Pessoas singulares ou colec- 
adíTldistração e fí a^eS a^nSf bem como participar na sua

2. A soc f a,'ZaÇão' des ou outras ent'^ P°^e a^uir‘r participação em socieda 
referid0 no n ° i d a^cs colectivas com objecto diferente do 

esPcciajs eSle art‘So, mesmo se reguladas por ^e,s

c%25c2%25b0ucertar.Se
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CAPÍTULO II
Capital Social, Quotas, Obrigações 

e Prestações Acessórias

ARTIGO 4.°
(Capital)

o capital social é Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), 

integralmente subscrito e realizado em dinheiro, dividido e 

representado por 2 (duas) quotas da forma seguinte:

Uma quota no valor nominal de Kz: 51.000,00 (cin

quenta e um mil kwanzas), pertencente à sócia Filomena da 

Silva Vunge Carvalho, e outra quota no valor nominal de 

Kz’ 49.000,00 (quarenta e nove mil kwanzas), pertencente 

ao sócio António Manuel Carvalho, respectivamente.

ARTIGO 5."
(Direitos dc preferência)

1. 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.
2. Caso algum dos sócios pretenda vender todas ou parte 

da sua quota na sociedade a um terceiro, os restantes sócios 

terão direito de preferência na aquisição das mesmas.
3. Para o efeito do disposto no n.° 2 da presente cláusula, 

o sócio que pretender vender as suas quotas deverá primeiro 

oferecer tais quotas aos restantes sócios pelo mesmo preço 
e sob os demais lermos e condições acordados com tal ter 
ceiro de boa-fé, através de notificação escrita, da qual deverá 

constar o preço, termos e condições da proposta de venda 

quotas, bem como a quantidade de quota a ser vendida.

4. Os restantes sócios poderão aceitar a acima m 

cionada oferta a qualquer momento dentro do prazo 
(trinta) dias a contar da data da recepção da oferta de 

através de notificação escrita ao sócio cedente, caso
as quotas deverão ser adquiridas por tais sócios p 

respectivas participações no capital social da socie

5. Caso os restantes sócios não pretendem exe & 
direito de preferência ou caso a oferta não con P ^ente 

totalidade das quotas a serem vendidas, o s
deverá então solicitar o consentimento da soc1^ deverá ser 

Posta de transmissão de quotas a terceiros, 0 
prestado ou recusado pela sociedade no pr

Senta)dias’ , qe pronunciar dentro
6. Se a Assembleia Geral na QUe se refe-

daquele prazo, é livre a transmissão as qu

ria a proposta. consentimento, a socie-
7. Se for licitamente recusad uOtas pelos outros

dade fica obrigada a fazer adquirir aSg ^pectivas partici- 

sócios que desejem, na proporção a^ ^^ócio para que 
Pações, nas condições de pagamento de transmis-
foi solicitado o consentimento, mas r ade que naquele 
sào a título gratuito ou provan o a .siçã0 far-se-á pelo 
negócio houve simulação de preço, das gociedades

valor real, determinado nos term

Comerciais.

8. Sem prejuízo do disposto nos pontos anteriores, o 

sócio transmitente só poderá transmitir as suas quotas, 

havendo créditos (seja a título de suprimento ou prestações 

acessórias de capital) de que a sociedade ou outro sócio é 

titular, caso em conjunto e nas mesmas condições transmita 

as quotas e os créditos, sob pena de venda que o sócio trans

mitente efectuar ser considerada ineficaz.

ARTIGO 6.° 
(Prestações acessórias)

Os sócios poderão efectuar prestações acessórias volun
tárias à sociedade, no máximo até 100 (cem) vezes mais 
relativamente ao seu valor inicial nos termos e condições 

que vierem a ser fixados em Assembleia Geral.

CAPÍTULO III

Gerência e Fiscalização

SECÇÃO I
Das Assembleias Gerais

ARTIGO 7.°
(Assembleias Gerais dos Sócios)

I Cada sócio ou seu representante devidamente auto- 

simples a agenda da Assembleia

GeraTe a Mentificação com^eta^repjesenmnte.^

3. As deliberações d cada reunjãOj Salvo

q^^aRlei^Ros^rwentes estatutos exigiten1 tt13’0”8 <*ua’

Julnt" por cento do total do capual^ * con.

As Assembleias
carta registadas, ding-dasdo a lei não prescreve 
(trinta) dias de antecedem: , Se qualquer
formalidades especiais de * comumeaçao devera
--x:^paraquepossa 

ser feita com temp

‘^vTnos três primeiros meses do

A Assembleia Geral reu

an° Pa: Deliberar sobre o relatório de gest 

exercício anterior; ã0 de resultados.
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SECÇÀO II
Da gerência

ARTIGO 10.°
(Gerência)

1. A gerência e administração da sociedade em todos os seus 
actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passivamente, 
será exercida pelo sócio António Manuel Carvalho, bastando a 
sua assinatura para obrigar validamente a sociedade.

2. O gerente poderá delegar mesmo pessoas estranhas a 
sociedade, todos ou parte dos seus poderes de gerência con
ferindo para o efeito o respectivo mandato.

3. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos e 
contratos estranhos aos negócios sociais, tais como letras de 
favor, fianças, obrigações e quaisquer outros actos de natu
reza semelhante.

SECÇÀO III
Fiscalização

ARTIGO II.0
(Fiscalização)

A fiscalização dos negócios da sociedade será exercida 
por um Fiscal-Único, auditor/perito contabilista ou socieda
des de auditores/peritos contabilistas, os quais serão eleitos 
pela Assembleia Geral para um mandato de um ano, sem 
prejuízo de poderem ser reeleitos.

CAPÍTULO IV
Ano Social, Aplicação de Resultados 

e Disposições Finais

ARTIGO 12.°
(Ano social)

O ano social coincide com o ano civil.
ARTIGO 13.°

(Lucros)
Os lucros de cada exercício, 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.

ARTIGO I4.°
(Disposições finais e transitórias)

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 legislações aplicável.

(I5-13785-L13)

SOCOMIL — Sociedade de Comércio & Imóveis, 

Limitada

Certifico que, de folhas n.° 78 a folhas 79, verso, do 
Livro de Notas n.° 90-B, para escrituras diversas encontra-se 
exarada uma escritura do teor seguinte:

Cessão de quotas e aumento de capital da sociedade 
denominada «SOCOMIL — Sociedade de Comércio & 
Imóveis, Limitada».

No dia 28 de Maio de 2015, nesta Cidade do Huambo 
e no L° Cartório Notarial da Comarca do Huambo perante 

mim, Jerónimo Relógio Ngunza, Notário-Ad' 
pectivo Cartório, compareceram como outorgam1110 res'

Primeiro: — Joaquim Pacheco da Silva solte* 
natural de Portugal, mas de nacionalidade angoT’ 
dente habitualmente no Bairro Maculusso - i resi' 
Luanda, que outorga este acto por si e em repr^e"’1’0’-8’ 
da sociedade denominada «SOCOMIL_  Soei
Comércio & Imóveis, Limitada», com sede no Huambo6

Verifiquei a identidade do outorgante por meu conheci 
mento pessoal, a qualidade e a suficiência de poderes de quê 
se arroga em face dos documentos apresentados que arquivo 
neste Cartório Notarial.

E por ele foi dito:
Que ele e a sua representada são os únicos e actuais sócios 

da sociedade sob a denominação «SOCOMIL — Sociedade 
de Comércio & Imóveis, Limitada» constituída por escritura 
de 10 de Dezembro de 1968, lavrada neste Cartório Notarial 
com início a folhas 85 verso a folhas 89 do competente livro 
de notas para escrituras diversas n.° 34-C, e alterada por 
diversas escrituras todas elas neste Cartório Notarial e ainda 
alterada por escritura de 24 de Outubro de 2002, com o capi
tal social de Kz: 40.000,00 (quarenta mil kwanzas);

Que em reunião extraordinária da Assembleia Geral da 
Sociedade realizada em 30 de Abril de 2015, foi deliberado 
que os sócios João Pereira dos Santos, Roberto Pereira a 
Silva e Joaquim Gomes Ribeiro, cedem as suas quotas que 
possuem na aludida sociedade e que é do valor nomma^ 
de Kz: 5,00 (cinco kwanzas) cada uma, a favor da soei 
dade «SOCOMIL — Sociedade de Comércio & 
Limitada» e retiram-se definitivamente da socieda 
mais tendo haver com a mesma. . ^q-

Pelo sócio-gerente Joaquim Pacheco da Silva oi é 
Que, em nome da sociedade aceita esta cessão qt 

feita nos precisos termos exarados. .|va, foj
Ainda pelo sócio-gerente Joaquim Pacheco a 

dito: te da alu-
Que, sendo actualmente o único s<^c’°^e^en^onlércio 

dida sociedade «SOCOMIL — Sociedade de harnio- 
& Imóveis, Limitada» e havendo necessi a $e actuais n°s 
nizar o capital social de acordo as exigências^ 
termos da legislação comercial, aumen ^wanzas)» 
tal social de Kz: 40.000,00 (quarenta send°
para Kz: 5.000.000,00 (cinco milhões de Wl,atr° 
o aumento verificado no valor de Kz: 4.9 • ^.^^uíd0 
milhões novecentos e sessenta mil kwanzas), 
forma seguinte: orninal

a) Uma nova quota do va,or oit°cent0*
Kz: 4.860.0015,00 (quatro mil ’enCentea 
e sessenta mil e quinze kwanzas , aCresC1 
sócio Joaquim Pacheco da Si va a e n°v 
à sua anterior de Kz: 39.98 , . wanzas) Pe
mil, novecentos e oitenta e qoO,oí) 
faz uma quota única de Kz: ^anzas); oO 
tro milhões e novecentos m 99,98 ,

b) Uma nova quota do valor nomina °’tenX>
(noventa e nove mil, novecentos^ <<sOcO 
cinco kwanzas), pertencente a Irn^ 
MIL - Sociedade de Coinercio^^ 
Limitada» que acrescida a anter
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(quinze kwanzas), perfaz uma quota única de 

Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas).

Que em consequência desta cessão e sendo ele e a sociedade 

únicos e actuais sócios aumentam o capital social de 

Kz- 40.000,00 (quarenta mil kwanzas), para Kz: 5.000.000,00 

(cinco milhões de kwanzas), que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.°
O capital social integralmente realizado em 

dinheiro dividido e representado pelos sócios em 

duas quotas distribuídas da forma seguinte:
a) Uma quota do valor nominal de Kz: 4.900.000,00 

(quatro milhões e novecentos mil kwanzas), per
tencentes ao sócio Joaquim Pacheco da Silva, e 
outra quota do valor nominal de Kz: 100.000,00 
(cem mil kwanzas), para à sócia «SOCOMIL — 
Sociedade de Comércio & Imóveis, Limitada»;

Assim o disse e outorgou.
Adverti o outorgante que o registo deste acto deve ser 

requerido no prazo de 90 dias a contar de hoje.

Instrui o acto a:
Acta da Assembleia Extraordinária n.° /2015.
A leitura desta escritura e a explicação do seu conteúdo 

foram feitas em voz alta na presença do outorgante:
Assinados: Joaquim Pacheco da Silva. — O Notário- 

Adjunto. Jerónimo Relógio Ngunza.
Conta registada sob o n.° 2343/2015. — Rubricado, 

Jerónimo Relógio Ngunza.
Nada mais contém a mencionada escritura que para aqui 

foi fielmente escrita.
É certidão do teor completo que fiz extrair e vai con 

forme o original a que me reporto.
L° Cartório Notarial da Comarca do Huambo, no 

Huambo, aos 3 de Junho de 2015. — O Notário-Adjunto, 

Jerónimo Relógio Ngunza. n.
6 * (15-14023-L0I)

ASMOVILLAS — Associação de Moradores 
do Condomínio Villas de Luanda I

Certifico que, de folhas 51 a 53, do livro de not 
P^a escrituras diversas n.° I9-C-2? Série, do 3.° Cartório 

Notarial da Comarca de Luanda, a cargo do Notário, 
Fumuassuca Mário, se encontra lavrada a escritura o teor 

seguinte:
Constituição da Associação da «Asmovillas».

No dia 4 de Agosto de 2015, em Luandaa|a°FumuasSuca 

Notarial desta Comarca, perante mim, 
Mário, Notário do referido Cartório, compareceram 

outorgantes: J Pinto,Primeiro: _ Isequiel ®art°lOmjeeUFya°nS£ja^aonndereside, 

Casado, natural do Rangel, Província Zona4,
n° Bairro dos Coqueiros, Largo ’LA037, emi-

titular do Bilhete de Identidade n. Luanda,
tido pela Direcção Nacional de Identi1 C ^g. 
a°s 21 de Julho de 2011, NIF 100604291 LAO 

natural do Huambo, Província do u Xa‘°’Casado' 

tualmente em Luanda, no Bato Uamb°’residente babi- 

Comandante E. da Fonseca n" Bendinha’ Rua 

Identidade n.° OOOI22420HOOI ’ f d° Bilhete de 
^aciona'de IdentificaçãtcN^e Qim^"'?0

Abril de 2013, NIF 2402322977 ’ aOS 5

natural de Malanje Xovtó^rf t C°Sta Casado’ 

tualmente enLXda no b" habi'
Sousa Dias n » 10 7n < ? Ma'a"ga’ Rua Gastã° de 
n » 000I4Í 70 ’ tltU'ar d° BÍIhete de ‘^entidade
Jdenfifi í ^33> emÍtÍd° Pe'a DÍrec^O Nacional de 
Identifii:açao Civil e Criminal, em Luanda, aos 25 de Janeiro 

de 201 j, NIF 100I46370ME0332;
Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos 

retendos documentos de identificação.
E por eles foi dito:

Que pela presente escritura, dando cumprimento ao 
deliberado em Assembleia Geral constituinte, realizada 
aos 29 de Novembro de 2014 e usando dos poderes que lhes 
foram conferidos, constituem a associação denominada, 
«Associação Asmovillas», com a sua sede em Luanda, no 
Município do Cazenga, Bairro Cazenga, Avenida da Filda, 
Condomínio Villas de Viana I, Prédio Ambriz, âmbito nacio

nal e sem fins lucrativos.
Que a dita associação tem por objectivo o previsto no 

artigo 5.° do seu estatuto e reger-se-á pelos artigos constan
tes do documento complementar, elaborado nos termos do 
n.° 2 do artigo 55.° da Lei da Simplificação e Modernização 
dos Registos Predial, Comercial e Serviço Notarial, que fica 

a fazer parte integrante desta escritura, cujo conteúdo, eles 
outorgantes, declaram ter pleno conhecimento, pelo que, 

fica dispensada a sua leitura.
Assim o disseram e outorgaram.Arquivo para instrução deste acto, os seguintes docu-

__ _ _ /~s:a) Documento complementar a que atrás se faz alu

são;Certificado de- admissibilidade, emitido pelo 
Gabinete Jurídico do Ministério da Justiça, em 

Luanda, aos 4 de Junho de 2015,
c) Acta Avulsa n.° I da Assembleia Geral Constituinte

realizada, aos 29 de Novembro de 2014;

d) Lista nominal dos associados.Foi feita aos outorgantes em voz alta e na presença smtul- 

tânea de todos, a leitura desta escritura, a explicação do seu 

conteúdo e a advertência da obrigatoriedade do reg.sto deste 

acto, no organismo competente^^^ 

FranlS"dem? Ferreira Xato e Mauro Gaspar da Costa 

, iâc _ O Notário, Sala Fumuassuca Mano, 
imposto do Selo: Kz: 2.000,00 (dois md kwanzas).

me reporto. comarca de Luanda, em Luanda,

mentos:

b)
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SECÇÀO II
Da gerência

artigo 10.’
(Gerência)

I A oerência e administração da sociedade em todos os seus 
actos e contratos, em juizo e fora dele, activa e pass.vamente, 
será exercida pelo sócio António Manuel Carvalho, bastando a 
sua assinatura para obrigar validamente a sociedade.

2.0 gerente poderá delegar mesmo pessoas estranhas a 
sociedade, todos ou parte dos seus poderes de gerência con- 
ferindo para o efeito o respectivo mandato.

3. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos e 
contratos estranhos aos negócios sociais, tais como letras de 
favor, fianças, obrigações e quaisquer outros actos de natu
reza semelhante.

SECÇÀO III
Fiscalização

ARTIGO II.0 
(Fiscalização)

A fiscalização dos negócios da sociedade será exercida 
por um Fiscal-Único, auditor/perito contabilista ou socieda
des de auditores/peritos contabilistas, os quais serão eleitos 
pela Assembleia Geral para um mandato de um ano, sem 
prejuízo de poderem ser reeleitos.

CAPÍTULO IV 
Ano Social, Aplicação de Resultados 

e Disposições Finais

ARTIGO 12.°
(Ano social)

O ano social coincide com o ano civil.
ARTIGO 13.°

(Lucros)
Os lucros de cada exercício, depois de deduzida a per- 

ATsembf T f?d°S °U deStÍn°S eSpeCÍaÍS criados em 
cão dÍ ’ Serâ° dÍVÍdÍd°S pel0S SÓCios na Pr°P°r- 
çao das suas quotas. K

ARTIGO 14.°
(Disposições finais e transitórias) 

**X*„ír*?

Sociedades Ó J d Fevereiro> que é a Lei das omedades Comerc.a.s e demais legislações aplicável.

_________________ (I5-I3785-LI3)

SOCOMIL — Sociedade de Comércio & Imóveis, 

Limitada

Certifico que, de folhas n.° 78 a folhas 79, verso, do 
Livro de Notas n.° 90-B, para escrituras diversas encontra-se 
exarada uma escritura do teor seguinte:

Cessào de quotas e aumento de capital da sociedade 
denominada «SOCOMIL — Sociedade de Comércio & 
Imóveis, Limitada».

No dia 28 de Maio de 2015, nesta Cidade do Huambo 
e no l.° Cartório Notarial da Comarca do Huambo perante

mim, Jerónimo Relógio n„,„ pectivo Canóri0, eomparei“aro^,ári»-Adj«n,0 „ 

"alural da Po„„ga| q™ £*•» d. Sílv, f 

dama habitualmente no n' IMci°"al'<|ade «^«it 

Luanda, »T° M>«h,ss0 "S ’»■ «

da sociedade denominai ? P“ sí ' «m J “"S 

Comércio 4 Im “e ™, ’ '<S°COMn.
VeHNnel “* ‘

mento pessoal, a qualidade e a « 1 gante P°r meu conh • se arroga em face dos docump ?ficiencia de poderes? 
neste Cartório Notarial. ° °S apresentados qUe arqu^

E por ele foi dito*

de 10 dT^em^de' I JC°"StÍtUÍda P°^rita

com início a folhas 85 verso a folh oaT Cartorl° Notarial 
notas para escrituras diversas n‘34°C°mpÇtente 

diversas escrituras ’ 4"C’ e aíterada por
alterada por escritura de 74 I Cartório Notarial e ainda 
tal sociaNe Kz 40 00 00 í ° *

Oue em ? U00’(J0 (quarenta mil kwanzas);
Sociedade real’ extraord'nária da Assembleia Geral da 
qj; os stc ! a em 30 de Abril de 20l5> fei deliberado 
Silva e In S °a° Pere,ra d°s Santos, Roberto Pereira da 
possijpm a<^U1[n ^ornes Ribeiro, cedem as suas quotas que 
de Kz- 5 nn U soc,edade e que é do valor nominal 
dadn C,nC° kwanzas) cada uma, a favor da socie- 
Limitad °MIL Sociedade de Comércio & Imóveis, 
mí T 6 ret’ram~se definitivamente da sociedade nada 

estendo haver com a mesma.0 sócio-gerente Joaquim Pacheco da Silva foi dito:
P • Ue’ ern norne da sociedade aceita esta cessão que lhe é 

a nos precisos termos exarados.dito- m 3 Pe*° S<^c,0“êerente Joaquim Pacheco da Silva, foi 

. ^ue’ sendo actualmente o único sócio-gerente da alu- 
mda sociedade «SOCOMIL — Sociedade de Comércio 

moveis, Limitada» e havendo necessidade de har,n0 
ar o capital social de acordo as exigências actuais no 

V105 da legislação comercial, aumenta o cap1 
social de Kz: 40.000,00 (quarenta mil kwanza > 

5.000.000,00 (cinco milhões de kwanzas), seíl 

aumento verificado no valor de Kz: 4.960.000,00 (<lu 
^Ihoes novecentos e sessenta mil kwanzas), distribuído 

wma seguinte: dea) Uma nova quota do valor n°m.'na^ntos 

Kz: 4.860.0015,00 (quatro milhões, ao e sessenta mil e quinze kwanzas), Pel tenC^sCjda 
sócio Joaquim Pacheco da Silva que acr 
à sua anterior de Kz: 39.985,00 (trínta^ per 
mil, novecentos e oitenta e cinco faz uma quota única de Kz: 4.900.00 > 
Iro milhões e novecentos mil kwanzas),

Uma nova quota do valor nominal de Kz« . e 
(noventa e nove mil, novecentos o 0«$qqO“ 
cinco kwanzas), pertencente à ifl1ó^,s’ 
MIL — Sociedade de Comércio 
Limitada» que acrescida a anterior de
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(quinze kwanzas), perfaz uma quota única de 

Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas).

Que em consequência desta cessão e sendo ele e a sociedade 

únicos e actuais sócios aumentam o capital social de 

40.000,00 (quarenta mil kwanzas), para Kz: 5.000.000,00 

(cinco milhões de kwanzas), que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.°
O capital social integralmente realizado em 

dinheiro dividido e representado pelos sócios em 

duas quotas distribuídas da forma seguinte:
a) Uma quota do valor nominal de Kz: 4.900.000,00 

(quatro milhões e novecentos mil kwanzas), per
tencentes ao sócio Joaquim Pacheco da Silva, e 
outra quota do valor nominal de Kz: 100.000,00 

(cem mil kwanzas), para à sócia «SOCOMIL — 
Sociedade de Comércio & Imóveis, Limitada»;

Assim o disse e outorgou.
Adverti o outorgante que o registo deste acto deve ser 

requerido no prazo de 90 dias a contar de hoje.

Instrui o acto a:
Acta da Assembleia Extraordinária n.° /2015.
A leitura desta escritura e a explicação do seu conteúdo 

foram feitas em voz alta na presença do outorgante:
Assinados: Joaquim Pacheco da Silva. — O Notário- 

Adjunto. Jerónimo Relógio Ngunza.
Conta registada sob o n.° 2343/2015. — Rubricado, 

Jerónimo Relógio Ngunza.
Nada mais contém a mencionada escritura que para aqui 

foi fielmente escrita.
É certidão do teor completo que fiz extrair e vai con

forme o original a que me reporto.
l-° Cartório Notarial da Comarca do Huambo, no 

Huambo, aos 3 de Junho de 2015. — O Notário-Adjunto, 

^rónimo Relógio Ngunza.
(I5-14023-L01)

ASMOVILLAS —Associação de Moradores 
do Condomínio Villas de Luanda I

Certifico que, de folhas 51 a 53, d° ’,VI?0 cartório 

Para escrituras diversas n.° I9-C-2.® Série, o -• 
Notarial da Comarca de Luanda, a cargo do teor

Fumuassuca Mário, se encontra lavrada a escr

Seguinte:
Constituição da Associação da «Asmovil Cartório 

No dia 4 de Agosto de 2015, em Luan ae& Funiuassuca 

^°tarial desta Comarca, perante mim, ranl como 
^ário, Notário do referido Cartório, comp

°ut°rgantes: , Santos Pinto,
Primeiro: — Isequiel Bartolomeu onde reside,

Casado, natural do Rangel, Província e q o, Zona 4>
no Bairro dos Coqueiros, Largo do ’04291LA037, emi- 
titular do Bilhete de Identidade n. 0 em Luanda,
tido pela Direcção Nacional de Iden _ 0378;
a°s2l deJulhode20ll,NlFl0060429lLA

naturafdoHuamJpXSÍh Xa‘°’casad°.
tualmente em Luanda, no BaÍro^"100’ KSÍdente habi- 

Comandante E. da Fonseca n’ I? Bend,nha’ Rua 
Identidade n.» 000122420H0020 í “T d° B'"hete de 

de Abril de 2013, NIF 2402322977 ’ LUa"da’ a0S 5

natural de Malanje, Provfa^detl CaSad°’
tualmente em Luanda nn R ■ a anje’res,<Iente habi- 
Sousa Dias n«io Í’ s 7 Maianga' Rua Gas,âo d« 
n.° OOOl46370MFor ’ ? d° BÍIhete de ldentidade 
Ment-fí - em'^o pela Direcção Nacional de
de eCriminal’em Luanda’aos25deJaneiro

ae20b, NIF 100I46370ME0332;
Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos 

referidos documentos de identificação.

E por eles foi dito:
Que pela presente escritura, dando cumprimento ao 

deliberado em Assembleia Geral constituinte, realizada 
aos 29 de Novembro de 2014 e usando dos poderes que lhes 
foram conferidos, constituem a associação denominada, 
«Associação Asmovillas», com a sua sede em Luanda, no 
Município do Cazenga, Bairro Cazenga, Avenida da Filda, 
Condomínio Villas de Viana 1, Prédio Ambriz, âmbito nacio

nal e sem fins lucrativos.Que a dita associação tem por objectivo o previsto no 
artigo 5.° do seu estatuto e reger-se-á pelos artigos constan
tes do documento complementar, elaborado nos termos do 
n.° 2 do artigo 55.° da Lei da Simplificação e Modernização 
dos Registos Predial, Comercial e Serviço Notarial, que fica 
a fazer parte integrante desta escritura, cujo conteúdo, eles 
outorgantes, declaram ter pleno conhecimento, pelo que, 

fica dispensada a sua leitura.
Assim o disseram e outorgaram.Arquivo para instrução deste acto, os seguintes docu

mentos:
a) Documento complementar a que atrás se faz alu

são;b) Certificado de- admissibilidade, emitido pelo
Gabinete Jurídico do Ministério da Justiça, em 

Luanda, aos 4 de Junho de 2015;
c) Acta Avulsa n.° I da Assembleia Geral Constituinte

realizada, aos 29 de Novembro de 2014;

d) Lista nominal dos associados.

acto, no organismo competentó^^  ̂ Santos
d“ c“

branc c,>ia Fumuassuca Mano.

me reporto. rnmarca de Luanda, em Luanda,
3.°Cartório Notana da in( rineipa|, ,7eg/ve/.

aos I4 de Agosto de 2015. aj
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estatuto da
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO CONDOMÍNIO 

VILLAS DE LUANDA I (ASMOVILLAS I)

CAPÍTULO I 
Disposições Gerais

ARTIGO l.° 
(Denominação social)

1. «ASMOVILLAS — Associação de Moradores do 
Condomínio Villas de Luanda I».

2. «ASMOVILLAS» é uma associação de pessoas 
residentes no Condomínio Villas de Luanda I, que se orga
nizaram numa pessoa jurídica sem fins lucrativos para tentar 
resolver determinados problemas dos seus membros, contri
buindo para melhoria das suas vidas.

ARTIGO 2.°
(Sede e âmbito territorial)

A sua sede social é em Luanda, Bairro Cazenga, Município 
do Cazenga, Avenida da FiIda, Condomínio Villas de Luanda I, 
Prédio Ambriz.

ARTIGO 3.° ’
(Duração)

O prazo de duração da associação é indeterminado.
ARTIGO 4.°

(Princípios fundamentais)

A «ASMOVILLAS 1» orienta-se pelos princípios de 
livre adesão, ajuda e benefícios de interesses mútuos, prá
tica participativa, direcção e gestão democrática.

ARTIGO 5.°
(Objecto e fins)

1. Zelar pelo cumprimento das normas de convivência e 
utilização do condomínio.

2. Organizar, executar e manter os serviços de lim
peza dos blocos, vigilância da área, das instalações e das 
residências nela existente, bem como conservação dos equi
pamentos comunitários.

3. Promover convívio e o bom entendimento entre os 
moradores e proprietários ou titulares de direitos relativos 
aos blocos do aludido empreendimento.

4. Promover e contribuir para o desenvolvimento 
humano, cultural, e bem-estar da comunidade.

5. Desenvolver actividades desportivas.

CAPÍTULO H
Dos Associados

ARTIGO 6.° 
(Admissão)

1. São requisitos para fazer parte a condição de proprie
tário, arrendatário ou promitente-comprador de qualquer dos 
imóveis situados no Condomínio Villas de Luanda 1.

2. A admissão é automática e se dará independentemente 
do pagamento de taxas, responsabilizando-se o associado a 
partir da sua admissão, pelo pagamento das taxas de contri
buições pelos serviços que serào prestados pelo condomínio.

3. A associação não fará distinção de raça, cor, sexo, 
nacionalidade, classe social, concepção política, filosófica 
ou religiosa.

ARTIGO 7.°
(Exclusão ou saída dos associados)

1. A exclusão de associados ocorrerá n i condIÇão de proprietário, de promitente-comnra? P?da 
datano do imóvel sito no Condomínio Vil3 ,°rdea^n-

2. Ate a data de comunicação de perda dos d Luanda *•
o imóvel, responderá o associado pelo Dao ° 'tOS sobrc 
do condomínio e contribuições vencida! e ,aXas 
mento deste estatuto. pe 0 c°rnprí-

ART1GO 8.°
(Bens c serviços)

Os associados concorrem para o património social pres
tando serviços e/ou desempenhando tarefas necessárias a 
prossecução dos objectivos e fins da «ASMOVILLAS I»

ARTIGO 9.°
(Direitos dos associados)

L Frequentar a sede social da «ASMOVILLAS I».
2. Propor e sugerir medidas úteis aos interesses da asso

ciação, bem como, votar e ser votado.
Usufruir das facilidades e serviços, postos a disposi

ção dos associados.
4. Convocar a realização da Assembleia Geral, pela 

forma e condição prevista neste estatuto, bem como, aler
tar ou repreender os órgãos sociais sobre irregularidades nas 
actividades da associação.

ARTIGO I0.°
(Deveres dos Associados)

1. Cumprir e fazer cumprir fielmente o estatuto social e 

as cláusulas contratuais.2. Acatar e cumprir com as deliberações dos órgãos 

sociais.3. Pagar as contribuições periódicas ou suplementares 
que vierem a ser aprovadas pela Assembleia Geral.

4. Respeitar o património social e colaborar para a sua 

preservação.5. Dar integral cumprimento as tarefas e actividades q 

lhe forem indicadas pelos órgãos sociais.

CAPÍTULO III 
Órgãos Sociais

ARTIGO II.0 
Órgãos da Assembleia

1. A associação será constituída pelos seguintes ó g

a) Assembleia Geral;
b) Coordenação Geral;
c) Conselho Fiscal Consultivo. ~ asSo-

2. Todos os cargos dos órgãos da administração
ciação serão exercidos independentemente de ren 
ou vantagens de qualquer natureza. ng0 s&°

3. Os membros dos órgãos da administraç $ elT1
pessoalmente responsáveis pelas obrigações con ^jar de
nome da «ASMOVILLAS I», em virtude de acto r ^spOn- 
gestão e cumprimento das competências atribuí 0
dendo contudo civilmente sempre que violarem 
estatuto e agirem com dolo e culpa.

k
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OS seus 
■rite rati-

ARTIGO 12.° 
(Assembleia Geral) 

]. A Assembleia Geral é o órgão soberano da associa 

ção, constituindo-se por todos os seus associados no 20 
dos seus direitos civis e sociais e obrigados ao cumprimen^ 

do referido estatuto e ao pagamento das suas contribuições 
mensais. v

2. A Assembleia Geral, no uso das suas atribuições 

contratara empresas administradoras para auxiliar 
órgãos, sendo que os contratos devem ser devidamei 
ficados em assembleia.

3. A assembleia se reunirá:
a) Ordinariamente;
b) Extraordinariamente.

artigo I3.° 
(Reuniões)

I. Assembleia Geral reúne ordinariamente uma vez por 

Zde ' Zó^ aCtÍVÍdadeS’ apreCÍaçã0 d0 P'ano de 
activtdades, relatonos e contas dos órgãos sociais 

Concelho nUn,°< S extraordinárias realizar-se-ão a pedido do

pieno gozo dos seus direitos.

ARTIGO 14.° 
(Convocação) 

daMet\rS!mble'aS.Serâ0 convocadas pelo Presidente 

entradas ri 3 jS^rnb,e,a’ Por car*a afixada nas portas de 
nma sem °S ° lfícíos\ com uma antecedência mínima de 
e devend ’̂ C°m ?n^’ca^ao ^,a e da hora da reunião 
doenm* Ser ,,nd’cados os temas a discutir bem como 
aoc^entosaanalisar. 

assernbí3S0 a^urn assunt0 de urgência máxima, a 

assunto 6,3 P°dera reunir-se de emergência desde que o
°S ^ocumentos sejam enviados com três horas de 

Qlliecedencia.

™ mandato T^oTp^ por 

Penodo desde que a sua rec’aadj. nd° ser afeito por igJa( 

•»* dl lo „ f”,? d“

ARTIGO I8.° 
(ComP««ncia<loprcsidci|(e) 

ompete ao Presidente da Mesa da Ac 
Convocar Assembleia Gera edir * 

b) Dar posse aos membro eSs0856115^05’' 
sociais; e'e,tos para os órgãos

^EX°ÍT0deateTedeenc“^a^ 

bxercer as dema.s atnbuições que lhe sejam com 
fiadas pela Assembleia Geral.

ARTIGO 19.°
(Competências do Vicc-Prcsidcntc)

Compete ao Vice-Presidente:

a) Substituir o presidente nas suas ausências ou impe- 
dimentos;

b) Preparar, expedir e mandar publicar as convocató- 
rias e avisos;

c) Exercer as demais atribuições que lhe sejam con
fiadas pela Assembleia Geral.

ARTIGO 20.°
(Competência do secretário)

Compete ao Secretário da Mesa da Assembleia Geral:
a) Substituir o Vice-Presidente na sua ausência ou

impedimento excepção da função da alínea a) 
do artigo anterior; .

b) Coadjuvar o Vice-Presidente no exercício de todas | 
as suas funções;

c) Propor ao Concelho Directivo as candidaturas para |

admissão de novos membros; |
d) Redigir as actas e todo o expediente necessário às reu- |

niões da Assembleia Geral e gerir os livros das actas; |

e) Dar conhecimento das actas aos membros. I
ARTIGO 2l.° |

(Coordenação geral) 1
1 A Coordenação Geral, é o órgão a quem incumbe diri- i

gir os destinos do condomínio, zelar pelo comprimento do I
regulamento interno por partes dos associados, responder || 
peTa solicitação do Concelho Fiscal, atender as reclamações |

dos moradores. fti .2. Sendo que a Coordenação Geral é composta por sete j 

pessoas: li
a) Três Coordenadores;
A) Resoonsável pelas infraestruturas; | ;

ARTIGO 22.” j|
/Reunião da Coordenação Geral) |;

os coordenadores reun.mm ordinariamente uma vez |

P°TÍ coordenadores só poderão tomar deliberações com |j

r

ARTIGO I5.°
I (Quórum)

Quand^ ASSemkle,a Geral considera-se legalmente constituída 

íílenos eSt,Verern Presentes ou com representação de pelo 
2 dos membros em pleno gozo dos seus direitos; 

raÇão d ° CaS° deliberação sobre a dissolução ou alte- 
vntzx °S estatutos, será necessário uma maioria de 2/3 de 
ot0safavor.

tes n 3 hOra marcada na convocatória não estiverem presen- 
pode° °CaJ Adiçado metade dos seus membros, a assembleia 
ern era [eun,r uma hora depois, com a presença dos membros 

essão de acordo com o consenso da maioria.

ARTIGO 16.°
(Deliberação) 

la ^CeP^uando-se as deliberações sobre o estatuto, regu 

derknt° interno ou dissolução da organização, todas as 
lberaÇões serão tomadas por maioria simples de voto.

ARTIGO 17.°
(Composição da Mesa da Assembleia Gera )

A Mesa da Assembleia Geral é composta por um.

a) Presidente;
b) Vice-presidente;

c) Secretário.
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ARTIGO 23.°
(Concelho Fiscal)

1. 0 Concelho Fiscal é composto no mínimo por tres 
membros e no máximo por cmco.

2. Sendo que o nosso Concelho Fiscal é composto por:
a) Presidente;
b) Dois vogais.

3. Eleitos por dois anos de mandato, podendo ser reeleito 
por igual período de tempo, desde que a sua recandidatura 
seja apresentada dois anos depois da cessação do seu man- 
dato.

4. Devem fazer parte CF quadros técnicos como por 
exemplo auditores, Contabilistas e/ou juristas.

ARTIGO 24.°
(Das competências do Conselho Fiscal)

1. A acção do Conselho Fiscal concentra-se na fiscaliza
ção da gestão administrativa, financeira da «ASMOVILLAS 
1», pelo que lhe compete:

a) Exercer a fiscalização dos trabalhos desempenha
dos pela Administração;

b) Exigir a apresentação de relatórios periódicos;
c) Apresentar propostas de planos de contas e formas

de controlo.
2. Em caso de constatação de qualquer irregulari

dade deve o Conselho Fiscal a obrigação de comunicar a 
Assembleia Geral no prazo de 72 horas.

ARTIGO 25.°
(Das competências do Presidente do Conselho Fiscal)

Compete ao Presidente do Conselho Fiscal:
a) Representar o Conselho Fiscal, convocar e presidir

as reuniões;
b) Executar as competências estabelecidas no ponto

dois do artigo anterior.
ARTIGO 26.°

(Disposições finais e transitórias)

1. Todos os casos omissos, serão decididos pela 
Assembleia Geral, mediante previa solicitação de acordo 
com as regras acima indicadas.

2. O presente estatuto foi aprovado em Assembleia 
Geral, no dia 29 de Novembro de 2014.

(15-13703-L01)

CHITEMBO TCHALAZA DIAMOND, S. C. R. L. — 
Prospecção e Exploração Artesanal e Semi-lndustrial 

de Diamantes

Certifico que por escritura de 15 de Julho de 2015, com 
início de folhas n.° 57 a folhas 59, do livro de notas n.° l-E, 
para escrituras de Associações e Cooperativas do Cartório 
Notarial da Comarca do Bié, a cargo de Fernando André, 
Licenciado em Direito, Notário do referido Cartório, com
pareceram:

Primeiro: — João Baptista Barros, solteiro
Chitembo, Província do Bié, titular do Bilhete d" m de 

n.° 000529041BE035, emitido aos 28 de Agosto
Segundo: — João António Luís, soltei™ 

de Lobito, Província de Benguela, titular do Bilh^11*1 
Identidade n.° 001186302BA038, emitido aos 14 a 6 de 
de 2014; eAgosto

Terceiro: — Sérgio das Neves Alberto, solteiro natu 
ral do Lubango, Província da Huíla, titular do Bilhete dè 
Identidade n.° 001111099HA039, emitido aos 21 de Janeiro 
de 2014;

Quarto: — Francisco Vunge Manuel, solteiro, natu
ral da Samba-Cajú, Província do Cuanza-Norte, titular do 
Bilhete de Identidade n.° 001813639KN035, emitido aos 27 
de Outubro de 2010;

Quinto: — Pedro Ribeiro Marcos Albano, solteiro, natu
ral de Mucari, Província de Malanje, titular do Bilhete de 
Identidade n.° 000052132ME014, emitido aos 14 de Abril 
de 2008;

Sexto: — Pitter Bibiano Panzo Zongo, solteiro, natu
ral da Maianga, Província de Luanda, titular do Bilhete de 
Identidade n.° 000125837LA013, emitido aos 2 de Fevereiro 
de 2012;

Sétimo: — Sebastião Quimbanda António Mendes, 
casado, natural de Calandula, Província de Malanje, titu
lar do Bilhete de Identidade n.° 000673755BE039, emitido 
aos 15 de Abril de 2014;

Oitavo: — Alexandre Cayeye João, solteiro, natura o 
Kuito, Província do Bié, titular do Bilhete de Identi a e 
n.°001200971BEE031, emitido aos 2 de Dezembro de 20

Nono: — Fernando Andé, solteiro, natural do Uíge, 
do Uíge, titular do Bilhete de Identidade n.° 001975992 
emitido aos 24 de Junho de 2014; a

Foi constituída entre eles uma Cooperativa _
denominação «Cooperativa de Exploração de a
Chitembo Tchalaza Diamond, S. C. R. L.», sob aernb0, 
sociedade anónima, com sede no Município o 
Província do Bié.

Está conforme. Kuito, aos 17
Cartório Notarial da Comarca do Bie, no craricisco 

de Julho de 2015. — O Notário-Adjunto,
A. Gonçalves.

CR1TEMBO Tcua? DA CoopERATIVAPR°SPECCÀn DIAMOND S.C.R.L. —

E SEMl-iNDu^EC>RACÁO ARTESANAL 

nl>USTRIAL DE DIAMANTES 

capítulo I

Disposições Gerais

ARTIGO I °
90e ela posterior SOc,°s subscritores deste estatuto e os

a^en°minação Hp a^er’rern, a Cooperativa que adapta

S> C- K-L.^p <<Ch,Tembo tchalaza diamono, 
OsPecção e Exploração Artesanal e Semi" 
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trial de Diamantes», sob a forma de sociedade anónima 
'lnduS/ oe|os estatutos presentes, regulamento interno e 

Xais legislação e normas aplicave1S.

ARTIGO 2.°
(Sede)

A Cooperativa tem a sua sede no Bié, Município de 

Chitembo, Província do Bié, podendo transferir para qual

quer parte do território nacional, mediante deliberação da 

Assembleia Geral.

ARTIGO 3.°
(Duração)

A duração da Cooperativa é por tempo indeterminado, 

cujo período temporal decorrerá desde a data da sua cons

tituição da escritura pública até à conclusão da transmissão 

dos fogos e unidades de ocupação aos membros.

ARTIGO 4 o
(Âmbito territorial)

O âmbito territorial de actuação da Cooperativa é provin

cial, com sede social no Bié, Município do Chitembo.

ARTIGO 5.°
(Objecto social)

A Cooperativa, através da cooperação e entre ajuda 

dos seus membros, tem por único objectivo a prospecção, 

exploração artesanal e semi-industrial de diamantes e outros 

rnineirais e sua comercialização, importação e exportação.

CAPÍTULO II 
Capital social, Títulos de Capital, Jóia, 

Quota Administrativa

ARTIGO 6.°
(Capital social)

L O capital social inicial da Cooperativa, nesta dataU 

totalmente realizado é de Kz: 2.000.000,00 (dois mil ~ 

de kwanzas), dividido e representado por 2.000 (duas 
acções, no valor nominal de Kz: 1.000,00 (mil kwanzas) 

cada uma.
2. O capital social é variável e ilimitado, sendo c 

tuido por títulos nominativos de Kz: 50.000,00 cin 

toi! kwanzas) e será aumentado sempre que 

"ecessário pela admissão de novos sócios.
A. Cada cooperador deverá, no acto de admissao, sub 

Crever no mínimo, 10 títulos de capital. acções.

3. Os títulos podem agrupar 5,1 • - »

artigo 7.°
(Realização do cap.tal) nQ capita|

A participação dos membros da dorpagar inte-

SOc>al, far-se-á em dinheiro, devem o admissão. 
Sralmente o momento subscrito do a

artigo 8.”
(Títulos do capita jtal subs_

Os títulos nominativos 
crito deverão conter as seguintes

a) A denominação da Cooperativa;

b) O número de registo da Cooperativa nos compe

tentes serviços de Registo Comercial;
c) O valor e o número de acções contidas nos títulos;

cl) A data de emissão O número em série continua;

f) Ã assinatura de dois membros da Direcção as assi- 

natura dos títulos dos cooperadores.

ARTIGO 9.°
(Transmissão dc titulas)

1. A transmissão de títulos do capital em vida carece, 

obrigatoriamente, de prévia autorização do Conselho de 

Administração da Cooperativa, sob condição de o adqui
rente já ser cooperador ou, reunindo as condições exigidas, 

solicitar a sua admissão por escrito.
2. A transmissão inter vivo, opera-se por endosso de títu

los a transmitir, assinado pelo transmitente, pelo adquirente 
que adquira a qualidade de membro e por quem obrigar a 

Cooperativa, sendo averbada no livro de registo.

3 A transmissão por morte-causa opera-se sem neces- 
sidade de autorização do documento comprovativo da 

qualidade de herdeiro ou de legatário e averbada em nome 
do titular, no livro de registo e nos títulos, que deverão ser 

assinados por quem obriga a Cooperativa.
4 Com a transmissão dos títulos de capital opera

artigo 10° 
(Reembolso ou títulos de c.pd.1) 

do os herdeiros ou legatários suceder nas
1. Não querendo os Q montante

acções do sócio falec,d° |o autor da sociedade,

dos títulos de capitais rea i condições> beneficiam

2. De igual direito e sejam exc|uidos da
os cooperadores que jinheTrod^eten^opela Cooperativa 

Cooperativa, salvo 0 ,n QS títu|Os de capital deve

dos montantes’ nâ0 superiores aos que v.erem

Conselho de Ad-"da cobrança de jóia
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ARTIGO 12.°
(Quota administrativa)

1. Os cooperadores pagarão, mensalmente, uma quota 
administrativa no valor a fixar pela Assembleia Geral, a qual 
se destina a fazer face aos encargos administrativos.

2. O valor da quota administrativa será actualizado, 
sempre que a Assembleia Geral o considere necessário sob 
proposta do Conselho de Administração.

ARTIGO 13.°
(Recursos económicos)

1. São recursos económicos da Cooperativa:
a) O capital social;
b) A Jóia;
c) As quotas administrativas;
d) As contribuições mensais dos membros da Coope

rativa destinadas ao pagamento do empreendi
mento a que aderiu.

2. A contribuição prestada por cada um dos membros da 
Cooperativa corresponderá a uma amortização progressiva 
do custo total no mínino de Kz: 10.000,00 (dez mil kwan
zas).

ARTIGO 14.°
(Reserva legal)

1. Será constituída uma reserva legal destinada a 
cobrir eventuais perdas de exercícios, objecto social da 
Cooperativa.

2. Revertem para esta reserva:
a) 100% Do montante das Jóias de admissão;
b) Os excedentes anuais líquidos.

ARTIGO 15.°
(Distribuição de excedentes)

Os excedentes que restarem depois da liquidação total dos 
encargos a concretização do objecto social da Cooperativa 
poderão retomar aos membros da Cooperativa na proporção 
das contribuições financeiras prestadas.

ARTIGO I6.°
(Sócios da Cooperativa)

1. Podem ser sócios da Cooperativa, pessoas singula
res, desde que requeiram a sua livre e voluntária adesão, e 
preecham as condições exigidas por estes estatutos e demais 
legislação complementar.

2. O número de sócios da Cooperativa é limitado ao 
número de unidades habitacionais ou de ocupação previs
tas pela construção de cada edifício de habitação colectiva, 
comércio e serviço.

ARTIGO 17/
(Admissão)

1. A admissão dos sócios cooperadores será feita 
mediante proposta dirigida à Direcção, assinada pelo can
didato, e da qual deverão constar todos os elementos de 
identificação.

2. A admissão do candidato dependerá do preenchimento 
dos seguintes requisitos:

a) Tomem conhecimento e aceitem cumprir
sições em consonância com os Estatuto^ d'SP.°' 
lação complementar em vigor; S 6 legis'

b) Subscrevam e realizem em dinheiro os títul
capital; Os de

ç) Liquidem a Jóia a que alude o artigo 11 °*
d) Assumam o pagamento mensal da quota adminis

trativa, a que alude o artigo 12.’, liquidando a 
primeira quota na data de inscrição;

e) Assumam a contribuição mensal a que alude a alí
nea d) do artigo 13.°

3. Da deliberação do Conselho de Administração, que 
rejeite a admissão de qualquer candidato, cabe recurso, por 
iniciativa do candidato, para a Assembleia Geral que realize 
após a referida deliberação.

4. Da decisão da Assembleia Geral não cabe recurso nem 
reclamação.

5. Aceite a inscrição, e será registada no livro a que se 
refere o artigo 216.° do condigo Comercial.

ARTIGO 18.°
(Direitos dos sócios cooperadores)

São direitos dos sócios cooperadores:
a) Receber cópia dos Estatutos e Regulamentos

Interno;
b) Participar nas assembleias e votar os pontos cons

tantes da ordem de trabalho;
c) Eleger e ser eleitos para os Órgãos Sociais da Coo

perativa ou quaisquer comissões especiais,
d) Requer e obter informações dos órgãos soc,a

facultada na documentação que seja solicita 
nos termos definidos no estatuto;

e) Requer a convocação da Assembleia Geral nos
mos definidos nos estatutos;

A reclamar perante ao Conselho da Cooperativa, q 
quer actos que considerem lesivos dos interess 
membros ou da Cooperativa.

j) Solicitar a sua demissão.
ARTIGO 19.®

(Deveres dos sócios cooperadores)

São deveres dos sócios cooperadores: f aS
a) Observar os princípios Cooperativos re P

leis, os Estatutos Regulamentos Intern
b) Tomar parte nas Assembleias Gerais, tenhani

. c) Aceitar e exercer os cargos sociais para
sido eleitos; Asse|llt)Ie’a

d) Acatar e cumprir as deliberações a
Geral e da Direcção; . objeCt’"

e) Participar das actividades que constitu^ Q serVÍÇ° 
vos comuns da Cooperativa, e prest 
ou trabalho que lhes competir, oPorçã°’1135

J) Contribuir mensalmente e na devida pro conStruÇâ° 
acções dos encargos decorrentes ^oOpera 
do empreendimento-objecto socia



Mo |68 — DE 31 DE AGOSTO DE 2015
III SÉRI^21----- ----------------------------------- 16089

tiva de acordo com o cronograma financeiro da

g)

empreitada;
Cumprir com pontualidade os pagamentos que 

estejam obrigados.

ARTIGO 20.°
(Demissão)

1. Os sócios podem solicitar a sua demissão por meio de 

carta registada dirigida à direcção, com pelo menos trinta 

dias de pré-aviso, sem prejuízo da responsabilidade pelo 

cumprimento das suas obrigações e da aceitação das condi

ções estatutárias.
2. Ao sócio que se demitir será restituído, no prazo esta

belecido pela Assembleia Geral, o montante dos títulos do 

capital realizado segundo o seu valor nominal.

3. O valor nominal dos títulos de capital não será acres

cido de juros.

com uma 
à data da

ARTIGO 21.°
(Exclusão)

1. Os sócios podem ser excluídos por deliberação da 

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

posa dos Estatutos da Cooperativa ou dos seus Regulamentos 

Internos.
3. A exclusão terá de ser precedida de processo disci 

plinar por escrito, que tenha sido decidido instaurar pela 

direcção mediante a participação da conduta do sócio p 

alguma entidade, sob pena de nulidade, e dele devem co 
tar as infraeções a sua qualificação, a prova produzid , 

defesa do infractor e a proposta de aplicação da med 

oclusão.
4. A proposta de exclusão a exarar no processo s 

damentada e notificada por escrito ao infractor 

antecedência de, pelo menos, 7 dias em relação 

Assembleia Geral que sobre ela deliberará.
5. Da deliberação da Assembleia Geral q 

exclusão cabe sempre recurso para os tribunais

(Consequências da’demístão ou exclusão)

o sócio demitido ou excluído, sem ões como

sabilidade pelo cumprimento das suas , n0 praz0 
lembro da Cooperativa, tem direito a re^tante dos títu- 

estabelecido pela Assembleia Geral, d nominal, não 

tas de capital realizados segundo o se 

acrescido de juros.
artigo 23.°

(Sanções) fa|tem n0
t. Aos sócios, membros da_Co°^^ser aplicadas as 

cumprimento das suas obrigaçõc

Seguintes sanções:
a) Repreensão registada,

b) Multa;

decidir a

c) Suspensão temporária de direitos;

d) Exclusão;

e) Perda de mandato, no caso de o sócio ter sido eleito

para integrar num dos cargos de Direcção de 

chefia.

2. Aplicação das sanções referidas nas alíneas a), b), d) 

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

com admissibilidade do recurso para a Assembleia Geral, à 

qual compete deliberar quanto à exclusão e perda de man

dato.

3. A aplicação de qualquer sanção será sempre precedida 

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

4. Das sanções aplicadas, pela Assembleia Geral, cabe 

sempre recursos para os tribunais.

CAPÍTULO IV
Órgãos Sociais

SECÇÃO 1
Princípios Gerais

ARTIGO 24.°
(Órgãos e mandatos)

São Órgãos sociais da Cooperativa:

a) A Assembleia Geral;
b) O Conselho de Administração;

c) O Conselho Fiscal.
2. O mandato dos eleitos para os órgãos sociais é pelo 

período de 5 anos.
ARTIGO 25.°

(Elegibilidade)
Serão elegíveis para os órgãos sociais da Cooperativa, os 

membros que:a) Se encontrem no uso de todos os seus direitos civis

e de cooperador;b) Não estejam sujeitos ao regime de liberdade condi

cional, nem à aplicação de medidas de segurança 

privativas ou restritivas da liberdade;
c) Sejam membros da Cooperativa há pelo menos um

mês, e que não estejam em incumprimentos dos 

seus deveres de cooperadores.

ARTIGO 26.° 
(Eleições)

1. As eleições dos órgãos sociais da Cooperativa rea
lizar-se-ão por escrutínio secreto, em listas entregues ao 
Presidente da Mesa da Assembleia Geral, com a antecedên

cia de 15 dias sobre a data do acto eleitoral.
2. No caso de eleições intercalares para o preenchimento 

de vagas verificadas nos órgãos sociais, as listas poderão ser 
entregues na própria Assembleia Geral do acto de eleição.

3. Os membros dos órgãos sociais de início serão desig
nados pelos membros assinantes da Acta de Constituição da 

Cooperativa.
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ARTIGO 27.’
(Funcionamento e deliberações)

I Todos os órgãos da Cooperativa terão um presidente e 
pelo menos um secretário.

2.0 presidente terá voto de qualidade.
3. Nenhum órgão electivo da Cooperativa, à excep- 

ção da Assembleia Geral, pode funcionar sem que estejam 
preenchidos pelo menos metade dos seus lugares, podendo 
proceder-se no caso contrário, e no prazo máximo de um 
mês, ao preenchimento das vagas, quando estas não tenham 
sido ocupadas por membros suplentes.

4. Sempre que não seja exigida maioria qualificada, as 
deliberações dos órgãos electivos da Cooperativa são toma
das por maioria simples com a presença de mais de metade 
por seus membros suplentes.

5. Às votações respeitantes a eleições dos órgãos da 
Cooperativa ou ássuntos de incidências pessoal dos coope
radores, realizar-se-ão por escrutínio secreto.

6. Das reuniões dos órgãos sociais da Cooperativa será 
sempre lavrada acta, a qual é obrigatoriamente assinada por 
quem exercer as funções de presidente e por um dos secre
tários.

7. Das deliberações da Assembleia Geral cabe recurso 
para os tribunais.

SECÇÀOII
Assembleia Geral

ARTIGO 28.°
(Definição)

1. A Assembleia Geral é 0 órgão supremo da Cooperativa, 
integrada por todos os sócios cooperadores e as suas deli
berações, tomadas nos termos legais e estatutários, são 
obrigatórias para os restantes órgãos da Cooperativa e para 
todos os membros desta.

2. Participam na Assembleia Geral todos os sócios coo
peradores no pleno gozo dos seus direitos.

ARTIGO 29.°
(Sessões ordenarias e extraordinárias)

1. A Assembleia Geral reunir-se-á em sessões ordinárias 
e extraordinárias.

2. A Assembleia Geral ordinária reunir-se-à obrigatoria
mente 2 (duas) vezes em cada ano, uma até 31 de Março, 
para apreciação e votação das matérias referidas na alínea c) 
do artigo 30.° e outra até 31 de Dezembro, para apreciação e 
votação das matérias referidas na alínea d) do mesmo artigo.

3. A Assembleia Geral Extraordinária reunir-se-á quando 
convocada pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral, 
por sua iniciativa, a pedido do Conselho de Administração 
ou do Conselho Fiscal, ou a requerimento de, pelo menos 
10% (dez) por cento dos membros da Cooperativa, num 
mínimo de 5 (cinco) cooperadores.

ARTIGO 30.°
(Mexa da Assembleia Geral)

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

2. Ao Presidente incumbe:
a) Convocar a Assembleia Geral;
b) Presidir a Assembleia Geral e dirigir os trab
c) Verificar as condições de elegibilidade dnZ

datos aos orgaos sociais da Cooperativa-
d) Conferir posse aos cooperadores eleitos'para 0

órgãos sociais da Cooperativa.
3. Nas suas faltas e impedimentos, o presidente e subs

tituído pelo vice-presidente, sem necessidade de mandato 
especial, desde que se verifique e seja comprovada a situa
ção de ausência ou de impedimento.

4. Compete ao secretário:
a) Coadjuvar o presidente na orientação dos trabalhos 

e elaborar as actas das Assembleias.
5. Na falta de qualquer membro da Mesa da Assembleia 

Geral, competirá a esta eleger os respectivos substitutos de 
entre os cooperadores presentes, os quais cessarão as suas 
funções no termo da Assembleia.

6. É causa de destituição do Presidente da Mesa da 
Assembleia Geral a não convocação desta nos casos em que 
a isso esteja obrigado.

7. É causa de destituição de qualquer dos membros 
da Mesa, a não comparência sem motivo justificado, pelo 
menos, três sessões seguidas.

ARTIGO 31.°
(Convocação para Assembleia Geral)

1. A Assembleia Geral e convocada com, pelo menos, 30 
dias de antecedência, pelo Presidente da Mesa.

2. A convocatória, que deverá conter a ordem de tra 
lhos da Assembleia, bem como o dia, a hora e o I°ca^a 
sessão, será enviada a todos os membros da Coop
por via postal registada ou entregue pessoalmente Por^.^ 
tocolo. A convocatória pode ser enviada por meio exp^ 
nomeadamente por e mail, contanto que se assegure 
a mensagem foi bem recebida. qUe a

3. A convocatória será sempre afixada no oca
Cooperativa tenha a sua sede. rdinária

4. A convocatória da Assembleia Geral extra^ reque- 
deve ser feita no prazo de 15 dias após o pedido o 
rimento previstos n.° 3 de artigo 26.°, deven 
realizar-se no prazo máximo de 30 dias, contados 
recepção do pedido ou requerimento.

5. Se o Presidente e Vice-Presidente 
Assembleia Geral não convocarem a Assembleia, ^^tiira 
legais, podem os sócios, desde que obtenham convoca' 
de, pelo menos, 20% dos sócios, fazer a referi
tória.

da Mesa 
term°s

ART/GO 32.°

I.AA (Quórum)COr>vocatória seble'a Geral reunir-se-á a hora marcada na 
sóci°s ou Seus re^IVerem Presentes mais de metade dos 

Se> à hom reSenlantes devidamente credenciados.car 0 número de marCada Para a sessão, não se verifi- 
Presenças previsto no número interior, a



Hl SÉRIE — N ° 168 —DE 31 DE AGOSTO DE 2015

Assembleia reunir-se-á, com qualquer número de coopera

dores, uma hora depois.

3. No caso da convocação da Assembleia Geral será feita 

em sessão extraordinária a requerimento dos cooperadores a 

sessão só se realizará se estiverem presente pelo menos, três 

ou quatro dos requerentes.

ARTIGO 33.°
(Competência da Assembleia Geral)

É da competência exclusiva da Assembleia Geral:

a) Eleger e destituir os membros dos órgãos sociais

da Cooperativa e das comissões especiais cria

das nos termos do previsto nos estatutos;

b) Apreciar e votar anualmente o relatório de gestão e

as contas do exercício económico, bem como o 

parecer do Conselho Fiscal;

c) Apreciar e votar o orçamento e plano de activida

des para exercício seguintes;

d) Alterar os estatutos e regulamentos internos;

e) Aprovar a dissolução voluntária da Cooperativa;

j) Decidir a admissão de membros;

g) Decidir sobre exclusão de cooperadores e sobre a

perda de mandato dos órgãos sociais e de comis

sões especiais;
h) Funcionar com instância de recuso quanto a recursa

de admissão de membros e quanto as sanções 

aplicadas pela direcção, sem prejuízo de recurso 

para os tribunais.
i) Providenciar a aprovação do projecto de execução

do edifício de habitação colectiva comércio e 

serviços, nas entidades competentes;
j) Exercer todos os demais poderes que por lei ou

pelos estatutos, não sejam reservados à Assem

bleia Geral;
k) Regular a forma de gestão da Cooperativa no caso

de destituição dos respectivos órgãos sociais e 

até à realização de novas eleições;
l) Apreciar e votar matérias especialmente prevista

nestes estatutos e em legislação complemen 

aplicável.
ARTIGO 34.°

(Deliberações da Assembleia Geral)

1. São nulas todas as deliberações tomadas s0^re

rias que não constem da ordem de trabalhos x •
convocatória, salvo se, estando presentes ou evi ° cooperativa, o 
representados todos os membros da Cooperativa 
gozo dos seus direitos, concordarem, por unammtdade, 

a respectiva inclusão. serã0 registadas
2. As deliberações da Assemble

e,Tl livro de actas.
artigo 35.°

OTIàáre,
I. Cada cooperador dispõe de vot , p 

da fracção adquirida (permilage|T1)-

16091

& ex’gida maioria qualificada de r^i

SX nçâoa,c“^""»t*d*“”^> 

j. Na Assembleia Geral eleitoral o voto é presencial.

ARTIGO 36.» 
(Voto por representação)

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

dato apenas atribuível a outro cooperador ou a familiar maior 

do mandante que com ele coabite, constar de documento 

dirigido ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, com a 

assinatura do mandante reconhecida nos termos legais.

2. Cada cooperador só poderá representar um outro 

membro da Cooperativa.

ARTIGO 37.°
(Actas)

As actas das assembleias são elaboradas pelo Secretário 

da Mesa e aprovadas na Assembleia Geral seguinte.

SECÇÃO III
Conselho dc Administração

ARTIGO 38.° 
(Composição)

J.A Direcção é composta por 1 (um) presidente, 1 (um) 

vice-presidente, 3 (três) administradores, devendo eleger-se 

2 (dois) membros suplentes para faltas ou impedimento dos 

titulares por período superior a 30 dias.

2. O vice-presidente substitui o presidente nos seus 

impedimentos.
3. O mandato do Conselho de Administração nunca sera 

superior a 5 anos.

ARTIGO 39.°
(Atribuições do Conselho de Administração)

I Ao Conselho de Administração compete:
Definir os programas base dos edifícios a construir; 

a Aprovar os respectivos projectos de execução;

c) Negociar as empreitadas para obtenção das me o- 

res condições de qualidade preço;

.«««,. ■ í«*°

1 M’"“ ’ “i**"’-**"’

cária.

I
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nómico, bem como o orçamento e o plano de 
actividades para o ano seguinte;

b) Executar o plano das actividades anuais,
c) Atenderá solicitações do Conselho Fiscal, em

matérias da competência deste;
d) Deliberar sobre admissão de novos membros e

sobre a aplicação de sanções previstas nestes 
estatutos e em legislação complementar aplicá
vel, dentro dos limites da sua competência;

e) Zelar pelo respeito da lei, dos estatutos e das deli
berações tomadas pelos órgãos da Cooperativa;

fl Representar a Cooperativa em juízo e fora dele;
g) Escriturar os livros, nos termos da lei;
h) Praticar todas e quaisquer actos na defesa dos inte

resses da Cooperativa e dos cooperadores e na 
salvaguarda dos princípios cooperativos, em 
tudo o que não se insira na competência dos 
outros órgãos;

i) Designar os membros das comissões especiais cria
das nos termos previstos nestes estatutos;

j) Assinar quaisquer contratos, cheques e todos os
demais documentos necessários à Administra
ção da Cooperativa;

k) Negociar, contratar e outorgar, nos termos legais,
quaisquer financiamentos com instituições de 
crédito ou particulares;

l) Deliberar sobre propostas, petições e reclamações
que os membros da Cooperativa lhes dirijam por 
escrito;

m) Adquirir bens imóveis destinados à prossecução
dos objectivos da Cooperativa e alinear esses 
imóveis aos sócios cooperadores;

n) Providenciar a aprovação do projecto de execução
do edifício de habitação colectiva comércio e 
serviços, nas entidades competentes;

o) Exercer todos os demais poderes que, por lei ou
pelos estatutos, não sejam reservados á Assem
bleia Geral.

ARTIGO 41.°
(O Conselho de Administração)

1. O Conselho de Administração terá, como sequência de 
reunir-se quinzenalmente.

2. O Conselho de Administração reunir-se -á extraordi
nariamente sempre que o presidente o convoque, ou a pedido 
da maioria dos seus membros efectivos.

3. Os membros suplentes poderão assistir e participar nas 
reuniões da direcção, em direito de voto.

4. As deliberações serão registadas em livros de actas.
ARTIGO 42.°

(Quórum)
As direcções só poderão tomar deliberações com pre

sença de mais de metade dos seus membros efectivos.

ARTIGO 43.°
(Forma de obrigar c delegação de poderes)

1 A Cooperativa fica obrigada com as assinaturas:
a) Presidente do conselho e o vice-presidente;
b) Bastando a assinaturas do presidente e do vice-pre

sidente para validar a movimentação de exer
cício económico, na abertura e movimento da 
conta bancária da Cooperativa.

2. Por acta de reunião do Conselho de Administração 
ou mediante mandato outorgado pelo presidente, esta pode 
delegar em qualquer dos seus membros efectivos, os pode
res colectivos de representação do presidente em juízo ou 
fora dele.

3. O Conselho poderá definir, ou revogar mandatos a 
membros, delegando-lhes os poderes previstos nos estatutos 
ou aprovados em Assembleia Geral.

SECÇÃO IV
Conselho Fiscal

ARTIGO 44.°
(Composição)

1. O Conselho Fiscal é composto por 1 (um) presidente 
e por 2 (dois) secretários e por 2 (dois) suplentes que serão 
chamados para efectividade de funções, em caso de faltas ou 
impedimentos dos membros efectivos.

ARTIGO 45.°
(Competência)

da Cooperaf h° ^,SCa^ ° °rg30 de controlo e fiscalização 

Examinar, sempre que o julgue conveniente, a 
escrita e toda a documentação da Cooperativa;

b) Verificar, sempre que o entenda como necessário, o
saldo da caixa e a existência de títulos e valores 
de qualquer espécie, o que fará constar das res

pectivas actas;
c) Emitir parecer sobre relatório de gestão e as contas

do exercício económico, o plano de actividades 

e o orçamento para o ano seguinte;
Verificar o cumprimento das regras de contabili' 

dade, dos estatutos e da lei.

ARTIGO 46.°
(Reuniões do Conselho Fiscal)

1. O Conselho Fiscal reunir-se-á ord’nar^arnel^^ cOn-
menos, uma vez por trimestre, quando o presidente 
vocar- . • mente2. O Conselho Fiscal reunir-se-á extraor^n.atjva ou a 
sempre que o presidente o convocar, por uma imcl 
pedido da maioria dos seus membros efectivos. pot

3. Os membros do Conselho Fiscal podem a
direito próprio, as reuniões da direcção. podcíJ1

4. Os membros suplentes do Conselho 1 jirei10
assistir e participar nas reuniões deste conselho, 
devoto‘ .. odeacia'

5. As deliberações serão registadas em |Vr
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ARTIGO 47.° 
(Quórum)

O Conselho Fiscal só poderá tomar deliberações com a 
presença de mais de metade dos seus membros efectivos.

SECÇÃO v 
Responsabilidade dos órgão sociais

ARTIGO 48.°
(Responsabilidade dos membros da direcção)

I. São responsáveis civilmente, de forma pessoal soli
dária, perante a Cooperativa e terceiros, sem prejuízo de 
eventual responsabilidade criminal e da aplicabilidade de 
outras sanções, os membros da direcção e outros mandatá
rios que hajam violado a lei, os estatutos e as deliberações 
da Assembleia Geral ou deixado de executar fielmente o seu 
mandato.

2. A delegação de competências da direcção em mandatá
rios não isenta de responsabilidade os membros da direcção, 
salvo se não tenham participado na deliberação que a origi
nou ou tenham exarado em acta o seu voto contrario.

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

Os membros do Conselho Fiscal são responsáveis perante 
a Cooperativa, nos termos do desposto no artigo 45.°, sempre 
que se não tenham oposto oportunamente aos actos dos mem
bros da direcção ou mandatários, salvo o disposto na parte 
final do n.° 2 do mesmo artigo.

ARTIGO 50.° 
(Isenção dc responsabilidade) 

L Aprovação pela Assembleia Geral do relatório de 
gestão e contas do exercício isenta de responsabilidade os 
membros da direcção do Conselho Fiscal ou mandatários 
perante a Cooperativa por factos atinentes àqueles documen 
t°s, salvo se estes violarem a lei, os estatutos e a legislação 
vigente.

(15-I3784-L13)

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

Está conforme.
constantes dos

Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa,
Luanda, 7 de Agosto de 2015.

O ajudante, í, em 
ilegível.

THABI - coméSgerÍ ,EDade 
EEXP0RTAÇÀ0,uE’|^°ARTAÇÀ0

Comércio de r<T^BI-
SBede S°ciai ™ Província de Lua^' com 

do Camama, Rua Xei aTrM,UnÍCÍPÍ° de

Banco BFA, casa s/n.» podenfl °eCa,emba "> junto do 
qualquer outro local do território ra'’Sfe"',a /,vremente para 

sucursais, agências ou outras^3'’,^ 
dentro e fora do País. f as de rePr«wtaça'o

ARTIGO 2.°
inicie da sua aaividads pZ< '^e,ermin!,<ío-conlando-ce o 

ARTIGO 3°

iços de serralhana, caixilharia de alumínios, agricultura 
e pecuarta, mdústria, pesca, hotelaria e turismo, restaura- 
çao serv/ço informático, telecomunicações, publicidade e 
markettng, construção civil e obras públicas, consultoria, 

contabilidade e auditoria, exploração florestal, comerciali
zação de telefones e seus acessórios, transporte marítimo, 
fluvial, aéreo e terrestre, camionagem, transportes de pas
sageiro e mercadorias, agente despachante e transitários, 
cabotagem, rent-a-car, compra e venda de viaturas, novas 
ou usadas e seus acessórios, reparação de veículos auto
móveis, concessionária de material e peças separadas de 
transporte, fabricação de blocos e vigotas, comercialização 
de combustíveis e lubrificantes, exploração de bombas de 
combustíveis, estação de serviço, venda de medicamentos, 
material cirúrgico, gastável e hospitalar, produtos quími
cos e farmacêuticos, serviços de saúde, comercialização de 
perfumes, plastificação de documentos, venda de material 
de escritório e escolar, decorações, serigrafia, serviços de 

cabeleireiro, boutique, agenciamento de viagens, promo
ção e mediação imobiliária, comercialização de perfumes, 
relações públicas, indústria de pasteleira, padeira e gela
deira, 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, educa-

THAB1 — Comércio Geral, Importação 

e Exportação, Limitada

Certifico que, por escritura de 7 de a escrj.
'avrada com início a folhas 55, do ,ivr0 dÇ "° a iché Único 
‘«rãs diversas n.“ 420, do Cartório Notanal do da
da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio entre;
C°sta, Licenciado em Direito, foi constitui J* solteiro,

Primeiro: — Francisco António An re reside
ITlaior, natural do Rangel, Província de Luani, 
habitualmente, no Município de Viana, 
n°157; solteiro, maior,

Segundo: — Domingos Luís onde reside habi- 
na‘ural da Maianga, Província de Luan , Urban0 d0 
‘Cimente, no Município de Luanda, NgolaMbande, 
Kilamba Kiaxi, Bairro Neves Bendin a, 
Casa n.° 94; i
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çào e ensino geral, serviços de infantário, cultura, instrução 
automóvel, saneamento básico, electricidade, importação e 
exportação, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo 
do comércio ou indústria em que os sócios acordem e seja 
permitido por lei.

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

integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen
tado por 2 (duas) quotas, sendo 1 (uma) quota no valor 
nominal de Kz: 60.000,00 (sessenta mil kwanzas), perten
cente ao sócio Francisco António André Mateus e a outra 
quota no valor nominal de Kz: 40.000,00 (quarenta mil 
kwanzas), pertencente ao sócio Domingos Luís Afonso, res
pectivamente.

liquidação e partilha verificar-se-á como acordarem N 
de acordo, e se algum deles o pretender, será o aciivo^ 
licitado em globo com obrigação do pagamento do S°Clal 
e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, en^SS1V° 
dade de condições.

ARTIGO n.°

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

ARTIGO 12.°

Para todas as questões emergentes do presente contrato, 
quer entre os sócios, seus herdeiros ou representantes, quer 
entre 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.

(15-13208-L02)

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 passiva
mente, incumbe ao sócio Francisco António André Mateus, 
que fica desdejá nomeado gerente, com dispensa de caução, 
bastando a assinatura do gerente para obrigar validamente a 
sociedade.

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

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

A R°SE Empreendimentos, Limitada 

c°m início á folhas^] de 27 de Outubro de 2014’ 

Para escrituras diversas doV»^2’-Huambo nor . °2’ ^artorío bJotarial da Comarca 
Licenciado em ^nte David Manuel da Silva Velhas, 
Cartório cnmn lre,t0’ Notário de l.a Classe do referido 

compareceram:

‘cimeiro'_ i'r
Paquete, solte' U '° J°Sé C,1lco,ornuenll° das Rosas 
do Huambo r ma*or’ natural do Catchiungo, Província 
Bairro Bom pS'dente habitualmente na Cidade do Huambo, 
Bilhete dp u Rua da Vaidade, Casa n.° 4, titular do 
Direcção N ent,dade n° 000072696H0035, emitido pela 
Criminal pmC|'°nal d° Arclu'vo de Identificação Civil e 

13 *Setembro de 20,3;
de comunh' ,^a^'na ^osa Tomás, casada sob o reginte 
natural do^ & adqu'ridos com Abel Adolfo Tomás, 
dente hahit atcbiungo, Província do Huambo, resi- 
Rua Teixp'Ua jI1eníe ”a Cidade do Huambo, Cidade Alta, 
'dentidadp S »a $dva’ Casa n.° 23, titular do Bilhete de 
Nacional d "a 005198979HO048, emitido pela Direcd° 
Luanda a»°/\rC,UIV0 de Identificação Civil e Criminal, ent 

Poi 2 deJulho de20ll;responsahira'1 *Í'da entre e'es’ uma sociedade por 9uotasfp 

-EmXe 'imilada- sob a denominado «LA 
Está c n lrnentos’ Limitada», com sede no Huambo- 

csla conforme.Huambo ^1° Notariãl da Comarca do Huambo, 
notário, /7eÁXe/7 °UtUbr° de 2014-~° 2° ajudante

ARTIGO s.°
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
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estatuto da sociedade 
la rose—EMPREENDIMENTOS, limitada 

artigo i.°
A sociedade adopta a denominação de «LA ROSE — 

eendimentos, Limitada», tem a sua sede na Cidade do 

Huambo, Cidade Alta, Rua Teixeira da Silva, Casa n.° 23, 

Ioandar, podendo no entanto abrir, filiais agências, sucur

sais ou outras formas de representação em qualquer parte do 

território nacional ou no estrangeiro.

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

oseu início para todos os efeitos legais a partir da data da 

presente escritura.

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

lho; prestação de serviços, gráficas, construção civil, 

fiscalização de obras, imobiliária, mobiliária, consultoria, 

auditoria, saneamento básico e limpeza, projectos arqui- 

tectónicos, agente da Unitel, Movicel, Zap e Multichoice, 

sistemas de vigilância electrónica e internete, contabilidade, 

exploração florestal, mineral, agro-pecuária, remodelação e 
design de interiores, decoração, estudos e projectos, venda 

de derivados de petróleo e de gás de cozinha, transportes, 
camionagem, jardinagem, fornecimento de material esco
lar, geladaria, creche, serraria, pescas, peixaria, informática, 
hotelaria e turismo, indústria, saúde, farmácia, agência de 

VI‘agens, educação, colégio, formação profissional, comércio 

de telefones e seus acessórios, compra e venda de viaturas 

automóveis, de motorizadas de diversas marcas e suas peças 
sobressalentes, rent-a-car, oficina auto, salão de beleza, 
boutique, pastelaria, padaria, representação comercial, 

Publicidade, marketing, restaurante, bar; take-awey, rno 
e confecções, telecomunicações, serralharia, caixilha , 

importação e exportação, podendo ainda dedicar se a q 

quer outro ramo do comércio ou indústria em que os s 

acordem e seja permitido por lei.

ARTIGO 4.°
O capital social é de Kz: 120.000,00 (cento e: v' °

kwanzas), integralmente realizado em dinheiro, ^.^r.buí_ 
Apresentado pelos sócios em duas quotas, ass’ 
das: uma quota com o valor nominal de JúJio José 

(cento e oito mil kwanzas), pertencente ao corn °
Ehicoiomuenho das Rosas Paquete, e o para a
valor nominal de Kz: 12.000,00 (d°ze 111 P

sócia idalina Rosa Tomás, respectivamen

ARTIGO 5.° deliberação da

O capital social poderá ser aumei’ pelos sócios na
Assembleia Geral e o aumento sera vieracordar.

proporção das suas quotas ou na
artigo 6.° ócj0S> mas quando

A cessão de quotas é livre da sociedade a
feita a estranhos carecerá do c d preferência deferi 
qual é sempre reservado> o P

aos sócios quando dela n

ARTIGO 7.°

A gerência e administração da sociedade em t a contratos,emjuíZoefora^X 

-n^,serão exercidaspelosócioJúhodoséChicolomuenho' 

as Rosas Paquete, que com dispensa de caução, fica desde 

ja nomeado gerente, bastando a sua assinatura, para obrigar 

validamente a sociedade.

1. o sócio-gerente poderá delegar noutro sócio ou em 

pessoa estranha à sociedade parte, ou todos, dos poderes de 

gerência ora lhes conferidos outorgando para o efeito o res

pectivo mandato competente em nome da sociedade.

2. E proibido ao sócio-gerente, obrigar a sociedade em 

actos e contratos estranhos aos negócios sociais tais como 

avales, fianças, abonações ou documentos semelhantes.

ARTIGO 8.°
A Assembleia Geral, quando a lei não prescreve forma

lidades especiais para sua convocação, será convocada pela 

gerência por cartas registadas, dirigidas aos outros sócios 

com pelo menos quinze dias de antecedência.

ARTIGO 9°
Os lucros líquidos durante o exercício económico, 

depois de deduzida a percentagem de cinco por cento (5%), 

pertencente ao fundo de reserva legal, e social serão dividi

dos pelos sócios na proporção das suas quotas bem como as 

perdas se as houver.
ARTIGO 10.°

A sociedade não se dissolverá por morte ou interdição 

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

devendo estes nomear um que a todos represente enquanto a 

quota permanecer indivisa na sociedade.

artigo II.’A sociedade reserva-se o direito de amortizar a quota de 

qualquer sócio, quando sobre eia recair arresto, penhora ou 

providência cautelar.
artigo I2.°

quer entre os socios, seus estipulado o Foro da
entre eles e a própria soc.eda e hc «p ° 

Comarca do Huambo, com expressa

outro.

T

ARTIGO 13.°Os anos sociais serão os civis e os balanços serão dados 
em 31 de Dezembro de cada ano, devendo estar aprovados 
e assinados até fins de Março imediato a que disser respeito.

ARTIGO 14°Na omissão regularão as disposições da Lei n.° 1/04, 
de 13 de Fevereiro, Lei das Sociedades Comerciais, as 
deliberações sociais tomadas em forma legal e demais legis

lações aplicáveis.
O notário-adjunto, ilegível. (15-I3780-LI3)
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KIENDANGONGO — Comercial, Limitada

Certifico que, com início a folhas 9, do livro de notas 
,. qc n0 32 do 50 Cartório Notarial da nara escrituras diversas n. 32, ao

Comarca do «da, se enconira lavrada a escnlur. do 
“Coroíçdo da sociedade «KIENDANGONGO - 

Comercial, Limitada».
No dia 6 de Agosto de 2015, nesta Cidade de Luanda 

e no 5.° Cartório Notarial da Comarca de Luanda, a cargo 
da Notária, Eva Ruth Soares Caracol, perante mim, Helena 
Carolina Lucas Meonda, Notária-Adjunta do referido 
Cartório, compareceu como outorgante:

Femando António da Cruz, solteiro, maior, natural do 
Cazenga, Província de Luanda, residente habitualmente 
na Rua da Gaula, Casa n.° 32, Bairro Hoji-ya-Henda, 
Município do Cazenga, titular do Bilhete de Identidade 
n.° 000090451 LAO 18, emitido pela Direcção Nacional de 
Identificação Civil e Criminal, aos 14 de Dezembro de 2012; 
que outorga este acto por si individualmente e em repre
sentação de seus filhos menores Esmeraldino Figueiredo 
Ambrósio da Cruz, 10 anos de idade, natural do Cazenga, 
Província de Luanda, registado sob o n.° 2441, folhas 810, 
livro 13, de 2006, na 6.a Conservatória do Registo Civil de 
Luanda, Cédula emitida aos 28 de Julho de 2006; Jelcya 
Cassange José da Cruz, natural da Ilha do Cabo, Província 
de Luanda, Assento de Nascimento n.° 20473/2010, emitido 
aos 21 de Dezembro de 2010 e consigo conviventes;

Verifiquei a identidade do outorgante pela exibição dos 
respectivos bilhete de identidade.

E por ele foi dito:
Que, pela presente escritura, o primeiro outorgante e 

os seus representados, constituem entre si uma sociedade 
comercial por quotas de responsabilidade limitada, deno
minada «Kiendangongo, Limitada», com sede em Luanda, 
Bairro Centralidade do Kilamba, Bloco V 31, n.° 102, 
Município de Belas, podendo abrir filiais, sucursais, agên
cias ou qualquer outra forma de representação em todo o 
território nacional ou estrangeiro.

Que, a dita sociedade tem por objecto social, o estipu
lado no artigo 3.° do seu estatuto e possui o capital social no 
valor de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), integralmente 
realizado em dinheiro, dividido e representado por três quo
tas, sendo uma de valor nominal de Kz: 80.000,00 (oitenta 
mil kwanzas) pertencente ao sócio Fernando António da 
Cruz e outras duas quotas iguais de valor nominal 
de Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas) cada uma delas, per
tencentes aos sócios Esmeraldino Figueiredo Ambrósio da 
Cruz e Jelcya Cassange José da Cruz, respectivamente;

Que a sociedade, ora constituída reger-se-á, pelos estatu
tos, que são constantes de um documento complementar, dos 
quais constam todos elementos essenciais legalmente exigi
dos, elaborado em separado nos termos do n.° 2 do artigo 
55.° da Lei da Simplificação e Modernização dos Registos 
Predial, Comercial e Serviço Notarial que fica a fazer parte

DIÁRIO DAREPÚB| |Qa 
integrante desta escritura e que o outorgante declara ter lid0> 

tendo pleno conhecimento do seu conteúdo, pelo que é dis

pensada a sua leitura.

Assim o disse e outorgou.

Instruem este acto:

a) Documento complementar a que atrás se faz refe

rência assinado peio outorgante e por mim notà- 

ria-adjunta;

b) Certificado de admissibilidade, emitido pelo

Ficheiro Central de Denominações Sociais em 

Luanda, aos 24 de Julho de 2015;

c) Comprovativo do depósito efectuado no Banco

Sol, aos 5 de Agosto de 2015.

Ao outorgante e na presença do mesmo, fiz em voz alta 

leitura desta escritura, a explicação do seu conteúdo e a 

I J ’ • • ■ ■ no Prazo
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advertência da obrigatoriedade do registo do acto 
de 90 dias.

A Notária-Adjunta, Helena Carolina Lucas Meonda.

ESTATUTO DA SOCIEDADE
KIENDANGONGO — COMERCIAL, LIMITADA

1. °
A sociedade adopta a denominação de «KIENDA

NGONGO Comercial, Limitada», tem a sua sede em 
Luanda, Bairro Centralidade do Kilamba, Bloco V 31, n.° 102, 
Município de Belas, podendo abrir filiais, sucursais, agên- 
cias ou qualquer outra forma de representação em todo o 
território nacional ou estrangeiro.

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

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

a 3.°
A sociedade tem rgrosso e a retalho 0010 °^ect0 s°cial, comércio geral, 

tria> construção civil Pe$Cas’ seSuranças privada, indús- 

salão de festa nre ~ ° ras Publicas, hotelaria e turismo, 
c’ais, consultoria8 de servíÇ°s, representações comer- 
de mobiliário tra’ °rrnadca’ telecomunicações, venda 

reiro, boutique fn?POrtes e cam’onagem, salão de cabelei- 
de Cornbustíveis 3 blocos, exploração de bombas 
seus derivados ° r’^cantes» exploração de petróleo e 
Ç°s, venda de m 3 gás de cozinha’ estação de servi- 
re^t-a-cart com 3 eSC0’ar e escritórios, decoração, 
re,aÇões públic e Venda de material de construção civih 

das e seus aceaSkCOmPra e venda de viaturas novas e usa- 
florestal, gestã ri°S’. ProJectos de exploração mineira e 
c°*égio, educara ° pr°jectos e empreendimentos, farmácia, 
agência de via > ° ° ens,no» centro infantil, centro médico, 
geladaria imn T”’ aSro“Pecuária, panificação, pastelaria, 
Aualqueroutro° aÇà° C exPortaÇão> podendo dedicar-se a 

sócios e coníx ram° de comércio ou indústria, de acordo os

e^nformaa|eívjgente
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4.°
o capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kw 

zas), integralmente realizado em dinheiro, dividido3" 
representado por três quotas, sendo: uma no valor nom' i 
de Kz: 80.000,00 (oitenta mil kwanzas), pertencente ao sócio 
Fernando António da Cruz e duas quotas no valor nominal d ’ 
fc-10.000,00 (dez mil kwanzas), cada uma pertencente aos 
sócios Esmeraldino Figueiredo Ambrósio da Cruz e Jelc 
Cassange José da Cruz. C^a

§Único: - O capital social poderá ser aumentado pOr 
detenmnação dos sócios e na proporção das suas quotas ou 
na forma como se vier acordar.

5.°
Não serão exigíveis prestações suplementares do capital, 

mas os sócios poderão fazer a sociedade os suprimentos de 
que ela necessitar, mediante os juros e nas condições que 
estipularem em Assembleia Geral.

6.°
A cessão de quotas entre sócios é livre porém, quando 

feita a pessoas estranhas a sociedade, fica dependente do 
consentimento desta a obter por maioria simples de votos 
correspondentes ao capitai social.

16097

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

de qualquer dos sócios, continuando a sua existência com 

os herdeiros ou representantes do sócio falecido ou inter

dito, devendo estes nomear uma a que a todos represente, 

enquanto a quota se mantiver indivisa.

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos 

demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários e 

à liquidação e partilha procederão como para ela acorda

rem. 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.

12.°

No omisso regularão as deliberações sociais tomadas em 

forma legal, as disposições da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro 

e as demais legislação aplicável.

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

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

aos 7 de Agosto de 2015. — O ajudante, ilegível.
(15-I3820-L07)

7.°
A gerência e a administração da sociedade, em t 

seus actos e contratos em juízo e fora dele, activa ep 
mente, será exercida pelo sócio Fernando António 
que dispensado de caução fica desde já nomea o g 
bastando a sua assinatura para obrigar validamen 
dade. , . oU

l- O sócio-gerente poderá delegar nos outros 
mesmo em pessoa estranha a sociedade, todos'oU reSpec-

seus poderes de gerência, conferindo para o e 
livo mandato, em nome da sociedade. efn aCt0S e

2. Fica vedado ao gerente obrigar a socie a 
c°ntratos estranhos aos negócios sociais, tais c0 
favor, fianças, abonações ou documentos se

8° cadas quando aAs Assembleias Gerais serão convo cartas ou
nao prescreva outras formalidades, Por m cOin pelo 
^dhetes postais registados, dirigid°s a0 -sta para a sua 
tTlenos 15 dias de antecedência, da data P 
rea,‘zação.

, GruP° Andervictor, Limitada

Certifico que, por escritura de 18 de Agosto de ?015 
lavrada com início a folhas 00 do livro de notas para escri
turas diversas n.° 00, do Cartório Notarial do Guiché Único 
da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires da 
Costa, Licenciado em Direito, perante mim Eduardo Sapalo, 
Notário-Adjunto do referido Cartório, foi constituída entre: 

Primeiro: — Anderson Manuel Victoriano, solteiro, 
maior, natural da Ingombota, Província de Luanda, resi
dente habitualmente em Luanda, Município de Viana, Bairro 
Luanda Sul, Condomínio Mercês, Casa n.°36;

Segundo: — Gabriel de Jesus Francisco Victoriano, 
de 4 anos de idade, natural da Ingombota, Província de 

Luanda;Terceiro: — Andércia Patrícia Francisco Victoriano, 
de I ano de idade, natural da Ingombota, Província de Luanda;

Uma sociedade comercial por quotas que se regerá nos 

termos constantes do documento em anexo.

Está conforme.Cartório Notarial do Guiché Unico da Empresa, em 
Luanda, aos 18 de Agosto de 2015. - O ajudante, Heg.veL

9 ° • de deduzida a P*'
lucros líquidos apurados, deP° qUaisquer °U 

^n,E>gem para o fundo de reserva eCjais criad°^ or. 
ercen'agens para fundos ou deS'"’° |os sóci®5 na pr PdaS 
^bleia Geral, serão distribuídos pe supOrt

das suas quotas, e em igual Prop 
Perdas se as houver.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
GRUPO ANDERV1CTOR, LIMITADA

ARTIGO I0A sociedadeadopta a denominação de «GrupoAndervictor, 
Limitada», com sede social na Província de Luanda, Município 
e Bairro de Viana, Condomínio Mercês, Casa n.° 36, podendo
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ARTIGO 6.°

1 A gerência e administração da sociedade, em todos os 

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

vamente, incumbem ao sócio Anderson Manuel Victoriano 

que fica desdejá nomeado gerente, bastando a sua assinatura 

para obrigar validamente a sociedade.

? Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos 

e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 

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

lhantes.

transferi-la livremente para qualquer outro local do território 
nacional, bem como abrir filiais, sucursais, agencias ou outras 
formas de representação 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 legats, 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, representações comerciais e indus
triais, prestação de serviços, hotelaria e turismo e similares, 
indústria, agro-pecuária, pesca, serviços informáticos, tele
comunicações, publicidade, construção civil e obras públicas, 
exploração mineira e florestal, comercialização de telefones 
e seus acessórios, transporte marítimo, camionagem, agente 
despachante e transitários, cabotagem, rent-a-car, compra e 
venda de viaturas, novas ou usadas e seus acessórios, repa
ração de veículos automóveis, concessionária de material e 
peças separadas de transporte, fabrico de blocos e vigotas, 
comercialização de combustíveis e lubrificantes, exploração 
de bombas de combustíveis e estação de serviço, comer
cialização de medicamentos, material cirúrgico, gastável e 
hospitalar, produtos químicos e farmacêuticos, serviços de 
saúde, venda de perfumes, plastificação de documentos, 
venda de material de escritório e escolar, decorações, seri
grafia, panificação, produção de gelados, indústria pasteleira, 
exploração de boutique, exploração de salão de cabeleireiro, 
agenciamento de viagens, relações públicas, venda de gás de 
cozinha, desporto e recreação, exploração de vídeo clube e 
discoteca, realizações de actividades culturais e desportivas, 
manutenção de espaços verdes, segurança de bens patrimo
niais, exploração de jardim-de-infancia e ATL, educação e 
cultura, instrução automóvel, ensino, saneamento básico, 
jardinagem, limpeza, desinfestação, fabricação e venda de 
gelo, 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 três quotas, sendo uma quota no valor nominal 
de Kz: 70.000,00 (setenta mil kwanzas) pertencente ao 
sócio Anderson Manuel Victoriano e duas quotas iguais no 
valor nominal de Kz: 15.000,00 (quinze mil kwanzas) cada 
uma, pertencentes aos sócios Gabriel de Jesus Francisco 
Victoriano e Andércia Patrícia Francisco Victoriano, respec
tivamente.

ARTIGO 7.°

A Assembleia Geral será convocada por simples cartas 
registadas, dirigidas aos sócios com pelo menos 30 dias de 
antecedencia, isto quando a lei não prescreva formalidades 
especiais de comunicação. Se qualquer dos sócios estiver 
ausente da sede social a comunicação deverá ser feita com 
tempo suficiente para que possa comparecer.

ARTIGO 8.°

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

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

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

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

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

igualdade de condições.
ARTIGO ll.° de

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

ARTIGO 12.° tOí
Para todas as questões emergentes do presente contruer 

quer entre os sócios, seus herdeiros ou representantes, 4 
entre eles e a própria sociedade, fica estipulado o r 
Comarca de Luanda, com expressa renúncia a A11 
outro.ARTIGO 5.°

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

Os anos soei • ARrlOOi3,°31 de Dezemh Ser^° os civis e os balanços serão dados 
e Março imediato ° ^a an°’ ^evenc^0 encerrar a 31
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ARTIGO 14.°

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

(,5~I382I-LO3)

Seven Days, Limitada

Certifico que, por escritura de 18 de Agosto de 2015, 

lavrada com início a folhas 91, do livro de notas para escri

turas diversas n.° 30-B, do Cartório Notarial do Guiché 

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

da Costa, Licenciado em Direito, perante mim, Domingos 

Catenda, 1.° Ajudante do Notário no referido Cartório:

Primeiro: — Pedro Garcia Mvemba, casado com 

Malondo Elodie Gina Nvemba, sob regime de comunhão de 

adquiridos, natural de Mbanza Congo, Província do Zaire, 

residente habitualmente em Luanda, no Distrito Urbano do 

Kilamba Kiaxi, Bairro Golf II, Rua II de Novembro, 

n.° 108;

Segundo: — Roque João Massona, solteiro, maior, 

natural de Lândana, Província de Cabinda, onde reside 

habitualmente no Município de Cabinda, Bairro Marien 

Ngouabi, casa s/n.°;
Uma sociedade comercial por quotas que se regerá nos 

termos constantes do documento em anexo.

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

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

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
SEVEN DAYS, LIMITADA

ARTIGO l.°
A sociedade adopta a denominação de «Seven Days, 

Limitada», com sede social na Província e Município de 

Luanda, Distrito Urbano da Samba, Bairro Inorad, Quarteirão 

1 ’ Sector C, Rua da GEPA, Casa n.° 24, l.° andar B, poden o 

Iransferi-Ia livremente para qualquer outro local do terr 
r’° nacional, bem como abrir filiais, sucursais, agências 
°utras formas de representação dentro e fora do País.

ARTIGO 2.°
A sua duração é por tempo indeterminado contandoh 

•nício da sua actividade, para todos os efeitos egai , 

da data da celebração da presente escritura.

ARTIGO 3.° . . |a
A sociedade tem como objecto soc,al ° e industriais, 

grosso e a retalho, representações come ‘venda explora- 
Prestação de serviços, no ramo petro i • matérias de frio 
Ção e assistência técnica de equipamen e|ectrjcldade, cer- 

industrial e residencial, ar/0"p'e'yídeoscarnera, gestãode 
cas eléctricas, montagem de G , montagens de perfil, 
condomínios, gestão de salão de

janelas e portas de alumínio tectos fãfc
Ção social em sociedade 2 tec,osfalsos-gestão e participa- 
peixariae „l “ pre’1-’ *“"■>.

venda de viaturas, novas ou usadas e seus acessórios, repa- 

raçao de veículos automóveis, concessionária de material e 

peças separadas de transporte, fabrico de blocos e vigotas, 

comercialização de combustíveis e lubrificantes, exploração 

de bombas de combustíveis e estação de serviço, comer- 

cialização de medicamentos, material cirúrgico, gastável e 
hospitalar, produtos químicos e farmacêuticos, serviços de 
saúde, venda de perfumes, plastificação de documentos, 
venda de material de escritório e escolar, decorações, seri
grafia, panificação, produção degelados, indústria pasteleira, 
exploração de boutique, exploração de salão de cabeleireiro, 
agenciamento de viagens, relações públicas, venda de gás de 
cozinha, desporto e recreação, exploração de vídeo clube e 
discoteca, realizações de actividades culturais e desportivas, 
manutenção de espaços verdes, segurança de bens patrimo
niais, exploração de jardim-de-infôncia e ATL, educação e 
cultura, instrução automóvel, ensino, saneamento básico, 
jardinagem, limpeza, desinfestação, fabricação e venda de 

gelo, 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, div.dtdo e represen
tado por duas quotas, sendo uma quota no valor nommal de 

70 000,00 (setenta mil kwanzas) pertencente ao soc. 
PPdro Gare a Mvemba, outra quota no valor nommal de 

Roque João Massona, respectivamente.

ARTIGO 5.”

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, incumbem ao sócio Pedro Garcia Mvemba que fica 

desde já nomeado gerente, bastando a sua assinatura para 

obrigar validamente a sociedade.2. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos 
e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

(I5-13825-L03)

Viet Hong Internacional

Certifico que, por escritura de 17 de Agosto de 2015, 
lavrada com início a folhas 96, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 421, do Cartório Notarial do Guiché Único 
da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires da 
Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:

Primeiro: — Doan Duc Minh, solteiro, maior, natural 
de HáNôi de nacionalidade vietnamita, residente habitual

mente em Luanda, no Distrito Urbano da Maianga, Bairro 

Catambor, Avenida Revolução de Outubro, Casa n.° 24-A;

Segundo: —Nguyên Quang Hung, solteiro, maior, natural
Phu Tho de nacionalidade vietnamita, residente habitualmente em Luanda, no Distrito Urbano da Maianga Bairro 

Cassenda, Avenida 21 de Janeiro, Pred.o n. 16, 2. andar, 

AP UmsTciedade 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, 18 de Agosto de 2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
VIET HONG INTERNACIONAL, LIMITADA

ARTIGO l.°
A sociedade adopta a denominação de «Viet Hong 

Internacional», tem a sua sede em Luanda, Município de 
Luanda, Distrito Urbano da Maianga, Bairro Complexo da 
Samba, Avenida Revolução de Outubro n.° 24-A, podendo 
abrir filiais, sucursais e agências em qualquer parte do ter
ritório nacional, ou no estrangeiro, onde mais convenha aos 
negócios sociais.

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

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

O u- artigo 3.°
e retalho, agência deC‘a> ° eXercício de comércio a grosso 
de serviços r v,agens, turismo e hotelaria, prestação 
estúdios fnt °n^tru^ao c,vd e obras públicas, exploração de ' d' infoiJie. e
e financiam eS’ exp,oraÇao florestal, carpintaria, consultoria 
serviços 0^°’ transitári^ investimentos e participação, 
eamentosa ,FnpeZas ,nritistriais, assistência médica e medi- 
privada m de eflu,Pamentos hospitalar, segurança 
de mercad ° •aS e con^ecÇòes, transportes de passageiros e 

ting e v'aturas e seus acessórios, marke-

indústría 3 a^ente navegação, relações públicas, 
Çòes imn PeSCas’ aclu,cuflura, agro-pecuária, representa- 
a qualmi^0*13^0 e exPortaÇão, podendo ainda dedicar- se 
sócios ar F ?Utr° ramo de comércio ou indústria, em qne os 

°C,OS Aderne seja permitido por iei.

O capital • ai<TIGO4.° integralmenteSreCar 6 KZ' l00 000’00 (cem mil kwanzas), 

por 2 (duas) qu 6m dinheiro’ dividido e representado 
Kz:90.000,00(n°laS’ Sendo uma ciuota no valor nominal de 

Duc Minh e ont°Venta mi1 kwanzas), pertence ao sócio Doan 
(dez mu kwanzal qU°la "° valor nominal de Kz: 10.000,00 

resPectivamente ^ertencenle ao sócio Nguyén Quang Hung,
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ARTIGO 5.°

Mão serão exigíveis prestações suplementar de capital 
cial, mas os sócios poderão fazer à sociedade os supri

mentos que dela carecer, mediante juros e nas condições que 
vierem a ser acordados em Assembleia Geral.

ARTIGO 6.°

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

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

seus actos e contratos em juízo e fora dele, activa e passiva
mente, incumbe o sócio Doan Duc Minh, que desdejá fica 
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, fianças, abonações, actos semelhantes.

ARTIGO 8.°
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 comunicações. Se qualquer 
dos sócios estivar ausente da sede social, a comunicação 
deverá ser feita com tempo suficiente para que possa com
parecer.

ARTIGO 9.° a
Os lucros líquidos apurados, depois de ^e^U^.a(|0S em 

centagem para o fundos ou destinos especiais opOr- 
Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios as 
Çào das quotas, e em igual proporção serão sup 
perdas se houver.

ARTIGO 10.°
sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento 

soh^Ua^Uer d°s sócios, continuando a sua existência com o 
Oll rev’Vos e herdeiros ou representantes do sócio falecido 
sente161^0’ devendo estes nomear um que a todos repr 

’ enquanto a quota se mantiver indivisa.
h; ARTIGO II.° . n_.

derna-SS0^V^a a sociedade por acordo dos s<^c’os e e 
Mi*/3808 'egais, todos os sócios serão iiquidatano 
faltja?ã0 e Partilha verificar-se-ão como acordarem ^ 
s°cial ?.aCor^0 e algum deles o pretender, sera 
P.ai em bloco com obrigação do pagam‘

ao sócio que melhor preço o 
e e condições.

A sn- ARTIGO 12.° . qUota de
^ualq.Cle<^ade reserva-se o direito de amorti ou
ProvJ Só‘io, quando sobre ela recaia arresto, P«n 

encia cautelar.
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ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
SOL-HIDRA ~ SERVIÇOS 

E REPRESENTAÇÕES, LIMITADA

ARTIGO l.° A sociedade é uma sociedade comercial por quotas 

sua firma é constituída pela denominação «I 

Serviços e Representações, Limitada».

ARTIGO 11°Para todas as questões emergentes do presente contrato, 

quer entre os sócios, seus herdeiros ou representantes quer 

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

Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qualquer 

outro.

ARTIGO 14.°
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 15.®
No omisso regularão as deliberações sociais, as disposi

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

aplicável.

(15-13835-L02)

SOL-HIDRA Serviços e Representações, Limitada

Certifico que, por escritura de 17 de Agosto de ,015 

lavrada com início a folha 27, do livro de notas para escri

turas diversas n.“ 286-A, do Canário Notarial do Guiché 

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

da Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:

Primeiro: Ana Lages Covilhã, divorciada, natural do 

Sambizanga, Província de Luanda, onde reside habitual

mente, no Distrito Urbano da Ingombota, Bairro Ingombota, 

Rua Rainha Ginga, Prédio n.°228, l.°andar, Apartamento 2;

Segundo: — Matalatala Ngoma Alfredo, solteiro, maior, 
natural do Maquela do Zombo, Província do Uíge, resi

dente habitualmente em Luanda, no Distrito Urbano do 

Sambizanga, Bairro São Paulo, Rua do Kikombo, Casa n.°2;

Terceiro: — António Pedro Filipe Bunga, casado com 

Câmia Irina da Costa Bonfim Bunga, sob o regime de separa- 
ção de bens, natural do Sambizanga, Província de Luanda, onde 

reside habitualmente, no Distrito Urbano do Rangel, Baim 
Nelito Soares, Rua Femão Sousa, Prédio n.» 57, 2.» andar, 

XmTsociedade comercial por quotas que se regera nos 

termos constantes do documento em anexo.

Esta conforme. £mpresa> em
CartórioNoanal^  ̂

Luanda, IS de Agosto de.015.

—; e a
'SOL-HIDRA-
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ARTIGO 2.°

1. A sede da sociedade é na Rua Rainha Ginga, n.° 228,
l.°andar,  Apartamento2, Ingombota, Municípioe Província 

de Luanda.
2. A gerência fica autorizada a deslocar a sede social para 

qualquer outro local da mesma província ou província limí
trofe.

3. A gerência pode transferir, abrir ou encerrar qualquer 
subsidiária, sucursal ou agência, delegações ou outra forma 
de representação social, onde e quando entender conve
niente.

ARTIGO 3.°

1. A sociedade tem por objecto social: consultadoria e 
prestação de serviços, representação de marcas, franquia, 
construção civil e obras públicas, limpeza e saneamento 
básico, reparação e manutenção de máquinas e veículos, 
indústria, agricultura e pecuária, actividade agro-industrial, 
indústria mineira e extractiva, beneficiamento e comerciali
zação de seus produtos, exploração florestal, comércio geral, 
importação e exportação.

2. A sociedade poderá adquirir participações noutras 
sociedades que tenham, ou não, um objecto social seme
lhante ao seu.

ARTIGO 4 o

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é 
de Kz: 400.000,00 (quatrocentos mil kwanzas), dividido da 
seguinte forma:

Uma quota no valor nominal de Kz: 150.000,00 
(cento e cinquenta mil kwanzas) pertencente à 
sócia Ana Lages Covilhã;

Uma quota no valor nominal de Kz: 150.000,00 
(cento e cinquenta mil kwanzas) pertencente ao 
sócio Matalatala Ngoma Alfredo; e

Uma quota no valor nominal de Kz: 100.000,00 (cem 
mil kwanzas) pertencente ao sócio António 
Pedro Filipe Bunga.

ARTIGO 5.°

A cessão de quotas e a sua divisão é livre entre os sócios 
e sociedades controladas pelo cedente. A cessão a estranhos 
depende do consentimento da sociedade, que terá sempre 
direito de preferência o qual, de seguida, se defere aos sócios 
não cedentes.

ARTIGO 7.°

1. Aos gerentes são atribuídos os mais amplos
res admitidos por lei, com excepção dos atribuídos 
estatutos à Assembleia Geral de sócios, competindo^8 
representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e/ou 
sivamente. Pas'

2. É inteiramente vedado aos gerentes fazer, por conta da 
sociedade, operações alheias ao seu fim ou objecto ou por 
qualquer forma obrigar a sociedade por essas operações, sob 
pena de imediata destituição e sem prejuízo da responsabili
dade pessoal e solidária que por esses actos contraíam para 
com a sociedade ou para com terceiros.

ARTIGO 8.°

A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura de dois gerentes;
b) Pela assinatura dos procuradores nomeados dentro

dos limites dos poderes das respectivas procu
rações.

ARTIGO 9.°
1. As Assembleias Gerais serão convocadas por carta 

dirigidas aos sócios com, pelo menos, 15 (quinze) dias de 
antecedência, salvo quando a lei impuser outra forma de 
convocação.

2. Os sócios poderão reunir-se em Assembleia Geral, 
sem observância de formalidades prévias de convocação, 
desde que todos estejam presentes e todos manifestem a 
vontade de que a assembleia se constitua e delibere sobre 
determinado assunto.

ARTIGO 10.° . de
Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois^^ 

deduzida a percentagem para reserva legal, será dado o 
tino que vier a ser deliberado em Assembleia Geral.

ARTIGO 11.0 , io a
No caso de morte ou interdição de qualquer s^^te 

sociedade subsistirá, com os herdeiros ou repres 
legal, respectivamente; os herdeiros deverão norneaerniane- 
entre si, que a todos represente, enquanto a quota p 
cer indivisa.

ARTIGO 6.°

1. A gerência da sociedade, com ou sem remuneração 
conforme for deliberado em Assembleia Geral, será exer
cida por dois ou mais gerentes, os quais serão eleitos pela 
Assembleia Geral.

2. É vedado aos gerentes o uso da denominação social 
em actos e documentos estranhos à sociedade, tais como 
letras de favor, fianças, abonações e outros semelhantes.

3. A gerência poderá constituir mandatários da socie
dade, nos termos da Lei das Sociedades Comerciais.

g ARTIGO P° arresto ou inclusão 

amortizar a naSSa ou insolvente, a sociedade poderá 

ainda amortÍ7UOta S°CÍ° resPectivo- A sociedade poderá 

mento daquel^ 3 ^U°ta’ Se esta ^or cedida sem o consenti'

°anoSOcía, . ARriGoi3.<>
Clal coincidee com o ano civil.

Todas as d a*tigo i4.°
ade, designacj resultantes da constituição da socie- 

esPesas inerentes deSta escritura> registos e outras 

rao suportadas pela sociedade.

Sào desde iá n ART‘GO is.o 

esta<io de dívorciad 11ead0S geren‘es: Ana Lages Covilhã, no 

a’ res,deMe na Rua Rainha Ginga, Bairro
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Ingombota, Casa n.° 228, Matalatala Ngoma Alfredo 
estado de solteiro, residente na Rua do Kicombo Bairro v° 

Paulo, Casa n.° 2, e António Pedro Filipe Bunga no estado 

de casado, restdente na Rua Fernão de Sousa n0 57 2 0 F 

Bairro Vila Alice, Rangel, Luanda, sem prejuízo de altera’ 

ções futuras.

ARTIGO 16.°
Os gerentes ora nomeados ficam desde já autorizados a 

procederem ao levantamento total da importância deposi

tada a título de capital social com o objectivo de:

Suportar as despesas inerentes à constituição da socie

dade; Possibilitar o início dos negócios sociais.

ARTIGO 17.°
A sociedade dissolver-se-á nos casos expressamente pre

vistos na lei ou quando for deliberado pela Assembleia Geral 

por uma maioria qualificada de, pelo menos, três quartos do 
capital social.

ARTIGO 18.°
Salvo deliberação em contrário da Assembleia Geral, a 

liquidação da sociedade será feita extrajudicialmente, com

petindo aos membros da gerência em exercício as funções 
de liquidatários.

(I5-13837-L02)

Hospedaria Vanvala, Limitada

Certifico que, por escritura de 12 de Agosto de 2015, 
lavrada com início a folhas 63, do livro de notas para escri

turas diversas n.° 30-B, do Cartório Notarial do Guiché 
Cnico da Empresa — ANIFIL, a cargo do Notário, Lúcio 

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

entre:

Primeiro: — João Domingos Francisco, casado com 
Francisca Manuel Ambrósio Francisco, sob o regime de 

comunhão de adquiridos, natural de Malanje, Província de 
Malanje, residente habitualmente em Luanda, no Distrito 
Urbano do Sambizanga, Bairro São Paulo, Rua do Kicombo, 

n-° H, 1.° andar, Apartamento 19, Zona 10;
Segundo: — Eufrásia Lukanda Piedade de Vasconcelos, 

divorciada, natural do Rangel, Província de Luanda, onde 
reside habitualmente no Bairro Nelito Soares, Rua Minho, 

Casa n.° 88 A, Zona 11;
Terceiro: — Bráulia Denise Gonçalves Francisco do 

Amaral, casada com Ricardo Jorge Francisco do Amaral, sob 

0 regime de comunhão de adquiridos, natural da Maianga, 
Província de Luanda, residente habitualmente no Município 

de Viana, Bairro Zango 3, Rua 2, casa s/n. ,
Quarto: - Sílvia Patrícia Ambrósio Francisco da Silva, 

casada com Cláudio Bartolomeu da Silva, sob o regime e 
comunhão de adquiridos, natural de Ingombota, Provín 
Luanda, residente habitualmente em Luanda, no Mumcip 
de Viana, Bairro Sapu Bita, Casa n. 3, Quadra 5,

__________ 16103 

Quinto: — Vladimir Emerson da Costa Francisco, sol
teiro, maior, natural do Maculusso, Província de Luanda, 

residente habitualmente no Distrito Urbano da Maianga, 
Rua dos Funantes, Casa n.° 25-P;

Uma sociedade comercial por quotas que se regerá nos 

termos constantes do documento em anexo.

Está conforme.

Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa — 
ANIFIL, em Luanda, aos 13 de Agosto de 2015. — O 

ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 

hospedaria vanvala, limitada

ARTIGO I 0
VanCarXT/d°Pta *

vala, Limitada», com sede social na Província de 
Luanda Mumcípio de Belas, Bairro Benfica, Zona Verde III 
s/n., (Proximo à Bosch), podendo tmnsferi-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 presente escritura.

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

a grosso e a retalho, representações comerciais e indus
triais, prestação de serviços, hotelaria e turismo e similares, 
indústria, agro-pecuária, pesca, serviços informáticos, tele
comunicações, publicidade, construção civiI e obras públicas, 
exploração mineira e florestal, comercialização de telefones 
e seus acessórios, transporte marítimo, camionagem, agente 

despachante e transitários, cabotagem, rent-a-car, compra e 
venda de viaturas, novas ou usadas e seus acessórios, repa
ração de veículos automóveis, concessionária de material e 
peças separadas de transporte, fabrico de blocos e vigotas, 
comercialização de combustíveis e lubrificantes, exploração 
de bombas de combustíveis e estação de serviço, comer
cialização de medicamentos, material cirúrgico, gastável e 
hospitalar, produtos químicos e farmacêuticos, serviços de 
saúde, venda de perfumes, plastificação de documentos, 
venda de material de escritório e escolar, decorações, seri
grafia, panificação, produção degelados, indústria pasteleira, 
exploração de boutique, exploração de salão de cabeleireiro, 
agenciamento de viagens, relações públicas, venda de gas de 
cozinha, desporto e recreaça'o, exploração de vídeo clube e 

discoteca, realizações de actividades culturais e desportivas, 
manutenção de espaços verdes, segurança de bens patrimo
niais, exploração de jardim-de-infancia e ATL, educação e 
cultura, instrução automóvel, ensino, saneamento bas.co 

jardinagem, limpeza, desinfestação, fabricação e venda

■
ff
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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 cinco quotas, sendo uma quota no valor nominal 
de Kz: 55.000,00 (cinquenta e cinco mil kwanzas), perten
cente ao sócio João Domingos Francisco, outra quota no 
valor nominal de Kz: 15.000,00 (quinze mil kwanzas), per
tencente à sócia Eufrásia Lukanda Piedade de Vasconcelos 
e três quotas iguais no valor nominal de Kz: 10.000,00 (dez 
mil kwanzas) cada uma, pertencentes aos sócios Bráuha 
Denise Gonçalves Francisco do Amaral, Sílvia Patrícia 
Ambrósio Francisco da Silva e Vladimir Emerson da Costa 
Francisco, respectivamente.

ARTIGO 5.°

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

ARTIGO 6.°

1. A gerência e administração da sociedade, em todos os 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passi
vamente, incumbem ao sócio João Domingos Francisco que 
fica desde já nomeado gerente, bastando a sua assinatura 
para obrigar validamente a sociedade.

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

ARTIGO 7.°

A Assembleia Geral será convocada por simples cartas 
registadas dirigidas aos sócios com pelo menos 30 dias de 
antecedência, isto quando a lei não prescreva formalidades 
especiais de comunicação. Se qualquer dos sócios estiver 
ausente da sede social a comunicação deverá ser feita com 
tempo suficiente para que possa comparecer.

ARTIGO 8.°

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

ARTIGO 9.°

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

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-ão como acordarem. Na

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

ARTIGO 11.°

A sociedade reserva-se o direito de amortizar a quota de 
qualquer sócio, quando sobre 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.

(15-13822-L03)

KID — Saturnino (SU), Limitada 

em Dire^íU8USt° Sumb° de Almeida Gomes, Licenciada 
Registo Ã C°nSe,rvadora de 3-a Classe da Conservatória do 
da Empresa - ANIHLLUanda’ 2? SeCÇâ° d° Gl"Ché Ún'C° 

sentadtTsSTn T f°' requerido em petição apre’ 
corrAnt n‘ 6 do ,lvr°-diário de 14 de Agosto do 

CertfíH0' 3 ^Ca ar9u’va^a nesta Conservatória.

Sousa 1 oi° qUe J°aqUÍm Manuel Pedro Saturnino de 

Provir,6 ,IVeira’ s°'^o, maior, natural do Sambizanga, 

e Buanc^a’ residente habitualmente em Luanda, 
Casa Bairro Sao Paulo, Rua do Lobito,
tac j n C0ns^tul uma sociedade unipessoal por quo- 
sed en°m,na^a «KID — Saturnino (SU), Limitada», com 
Nnv Ti rov.ínc,’a Luanda, Município do Cacuaco, Bairro 
tad 3 J anizaçao do Cacuaco, Sector 2, Casa n.° 55, regis- 

aso on. 917/15, que se vai reger nos termos constantes 

do documento em anexo.
Está conforme.2 a C°nservatória do Registo Comercial de Luanda, 

Lnan^C^a° d° Guiché Único da Empresa — ANIFIL’ em 
a> aos 14 de Agosto de 2015. —O ajudante, ilegível

Kir>EST^TUTOS DA SOCIEDADE 

SATURNINO (SU), LIMITADA

artigo i.°
A ^°cno|ninaçâoescde)^alurnino(SU^e .a^°Pta a denominação de «KID

A Limitada», com sede social na Província
ia de
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Luanda, Município do Cacuaco, Bairro Nova Urbanização 

do Cacuaco, Sector 2, Casa n.° 55, podendo transferi-la 

livremente para qualquer outro local do território nacional, 

bem como abrir filiais, sucursais, agências ou outras formas 

de representação dentro e fora do País.

ARTIGO 2.° 
(Duração)

A sua duração é por tempo indeterminado contando-se o 

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

do respectivo registo.

ARTIGO 3.° 
(Objecto)

A sociedade tem como objecto social o comércio geral 

a grosso e a retalho, construção civil, prestação de serviços, 
representação de firmas e de marcas, hotelaria e turismo, 
indústria, pescas, exploração de inertes e de madeira, agro- 

-pecuária, serviços de informática, telecomunicações, 

construção civil e obras públicas, fiscalização de obras, 
saneamento básico, moda e confecções, transporte marí
timo, aéreo e terrestre de passageiros ou de mercadorias, 

camionagem, transitários, exploração de oficina auto, assis
tência técnica, comercialização de petróleo e lubrificantes, 

exploração de bombas de combustíveis, comercialização 
de medicamentos, serviços de saúde, venda de perfumes, 

agenciamento de viagens, relações públicas, indústria pas
teleira, panificação, exploração de parques de diversões, 
realização de espectáculos culturais, recreativos e desporti

vos, exploração mineira, exploração de estação de serviços, 
representações comerciais, serviços de serralharia e carpin
taria, venda de alumínio, cultura e ensino geral, segurança de 
bens patrimoniais, importação e exportação, podendo ainda 
dedicar-se a qualquer outro ramo do comércio ou indústria 

em que o sócio acorde e seja permitido por lei.

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

ARTIGO 7.° 
(Decisões)

_ As decisões do sócio-único de natureza igual às delibera

ções da Assembleia Geral deverão ser registadas em acta por 
ele assinadas e mantidas em livro de actas.

ARTIGO 8.° 
(Dissolução)

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedi

mento do sócio-único, continuando a sua existência com o 
sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou 
interdito, devendo estes nomear um que a todos represente, 

enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 9.°
(Liquidação)

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

ARTIGO 10.°
(Balanços)

Os anos sociais serão os civis e os balanços serão dados 

em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar a jI 
de Março imediato.

artigo li.0
(Omisso)

de 13 de Fevereiro.

(I5-I3824-L03)

ARTIGO 4.°
(Capital)

o capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas) 
integralmente realizado em dinheiro, representado por uma 

quota no valor nominal de Kz: 100.000,00 (cem mil kwan- 
2as), pertencente ao sócio-único Joaquim Manuel Ped 
Saturnino de Sousa e Oliveira.

artigo 5.°
(Ccssâo dc quotas)

A cessão da quota implica a saída do sócio cedent 
transformação da mesma em sociedade pluripesso

ARTIGO 6.°
(Gerência)

I • A gerência e administração ‘e passi-
seus actos e contratos, em juízo e ro _ ’ Manuel Pedro 
vamente, incumbem ao sócio-único Joaquim ssjnatura 
Saturnino de Sousa e Oliveira, bastando a 

Para obrigar validamente a sociedade. c^a^e ern actos e 

2. Fica vedado a gerente obrigar a so sociec|a(jei tais 
contratos estranhos aos negócios soC,a actos seme- 
como, letras de favor, fiança, abonaçoes 
lhantes.

Enzo Comba Comercial (SU), Limitada

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

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre
sentada sob o n.° 6 do livro-diário de 18 de Agosto do 
corrente ano, à qual fica arquivada nesta Conservatória. I

Certifico que Vumbi Manuel Comba, solteiro, maior, de |
nacionalidade angolana, natural da Ingombota, Município |
de Luanda, Distrito Urbano da Ingombota, Província de J

Luanda, residente habitualmente em Luanda, Município de 
Luanda, Distrito Urbano da Maianga, Bairro Calemba, Rua jj 

Ngola Mbandi, Casa n.°22, constituiu uma sociedade unipes
soal por quotas denominada «Enzo Comba Comercial (SU), p! 
Limitada», com sede na Província de Luanda, Município de ji 
Luanda, Distrito Urbano da Maianga, Bairro da Calemba, | 
na Avenida 21 de Janeiro, Casa n.° 608, registada sob o $ 

n.° 4.415/15, que se vai reger pelo disposto nos termos cons- 

tante do documento em anexo. ;
Está conforme. I
Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 2.» Secção 

do Guiché Único da Empresa, em Luanda, 18 de Agosto 

de 2015. —O ajudante, ilegível.
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estatutos da sociedade
ENZO COMBA COMERCIAL(SU), LIMITADA

ARTIGO 1° 
(Denominação c sede)

A sociedade adopta a denominação de «Enzo Comba 

Comercial (SU), Limitada», com sede social na Provmc.a de 

Luanda, Município de Luanda, Distrito Urbano da Maianga, 

Bairro da Calemba, na Avenida 21 de Janeiro Casa n. 608, 

podendo transferi-la livremente para qualquer outro local do 

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

ARTIGO 2.’ 
(Duração)

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

inicio 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, consultoria, sistemas de informação, tecnologia 

electrónica, telecomunicações, comércio geral, a grosso e a 
retalho, indústria, serviços de serralharia, caixilharia de alu

mínios, agricultura e pecuária, pesca, serviços de hotelaria e 

turismo, informática, publicidade, construção civil e obras 
públicas, exploração florestai, comercialização de telefo

nes 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, reparação de veículos automóveis, concessionária 
de material e peças separadas de transporte, fabricação de 
blocos e vigotas, comercialização de combustíveis e lubri
ficantes, exploração de bombas de combustíveis, estação 
de serviço, comercialização de medicamentos, material 

cirúrgico, gastável e hospitalar, produtos químicos e farma
cêuticos, serviços de saúde, comercialização de perfumes, 
plastíficação de documentos, venda de material de escri
tório e escolar, decorações, serigrafia, padaria, geladaria, 
pastelaria, boutique, representações, impressões, serviços 
de cabeleireiro, agenciamento de viagens, gestão, promoção 

e mediação imobiliária, relações públicas, representações 
comerciais e industriais, venda de gás de cozinha, desporto 

e recreação, vídeo clube, discoteca, meios industriais, reali
zações de actividades culturais e desportivas, manutenção 
de espaços verdes, segurança de bens patrimoniais, educa

ção e ensino geral, serviços de infantário, cultura, escola 
de condução, saneamento básico, jardinagem, limpeza, 
desinfestação, desecatização, fabricação e venda de gelo, 
electricidade, importação e exportação, podendo ainda dedi

car-se a qualquer outro ramo do comércio ou indústria em 
que o sócio-único decida e seja permitido por lei.

ARTIGO 4.° 
(Capital)

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwan
zas), integralmente realizado em dinheiro, representado por 
uma (I) quota no valor nominal de Kz: 100.000,00 (cem

mil kwanzas), pertencente ao sócio-único VumK Comba. Manue'

ARTIGO 5.°
(Cessão de quotas)

A cessão da quota implica a saída do sócio cedente ou 

transformação da mesma em sociedade pluripessoal

ARTIGO 6.°
(Gerência)

A gerência e administração da sociedade, em todos os 

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

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

para obrigar validamente a sociedade.

1. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos 

e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 

como letras de favor, fiança, abonações ou actos semelhantes.
2. O sócio-único poderá nomear pessoa estranha à socie

dade para assumir as funções de gerência.

ARTIGO 7.°
(Decisões)

As decisões do sócio-único de natureza igual às delibera

ções da Assembleia Geral deverão ser registadas em acta por 

ele assinadas e mantidas em livro de actas.

ARTIGO 8.°
(Dissolução)

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedi

mento do sócio-único, continuando a sua existência com o 
sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou 

interdito, devendo estes nomear um que a todos represente, 

enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 9.°
(Liquidação)

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

Sociedades Comerciais.

ARTIGO 10.° 
(Balanços)

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

de Março imediato.

ARTIGO ll.°
(Omisso)

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

Lei das Sociedades Comerciais, n.° 1/04, de 13 de Fe 
(15-138^6-Lu^

BOUT'QUEMF-Estrela ,Umit!)dll

CJ 

'avrada coin inte^r ^critura de 18 de Agosto de 2015, 

•uras diversas n « fo has 93 - do livro de notas para escri- 

Único da Emnr do Cartório Notarial do Guiché 

A,beno Piresdaeca'AN'F1L’ a cargo do Notário, Lúcio 
^o,ningos ^*cenc’ado em Direito, perante mim,

entre: nda’ L° Ajudante do Notário, foi constituída
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Primeiro: — Maria de Fátima Cardoso Vinício, solteira, 
maior, natural do Kilamba Kiaxi, Província de Luanda, resi
dente habitualmente no Município de Viana, Bairro Grafanil, 
casa s/n.°;

Segimdo: — Josefa Samba Dias Manuel, solteira, maior, 
natural de Benguela, Província de Benguela, residente habi
tualmente em Luanda, no Distrito Urbano da Maianga, 
Bairro Cassenda, Rua 9, casa s/n.°;

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

Está conforme.
Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa — 

ANÍFIL, em Luanda, aos 18 de Agosto de 2015. — O 
ajudante, ilegível.

sócias acordem e seja permitido por lei.

ART1GO4.’
O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), 

integralmente realizado em dinheiro, dividido e representado 

por duas quotas iguais no valor nominal de Kz: 50.000,00 (cin

quenta mil kwanzas) cada uma, pertencentes às sócias Maria 

de Fátima Cardoso Vinício e Josefa Samba Dias Manuel, res

pectivamente.

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

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

quiser fazer uso.

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

seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e pas
sivamente, incumbem às sócias Maria de Fátima Cardoso 
Vinício e Josefa Samba Dias Manuel que ficam desde já 
nomeadas gerentes, bastando as duas assinatura para obrigar 

validamente a sociedade.
2 Fica vedado às gerentes obrigar a sociedade em actos 

e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 

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

lhantes.
ARTIGO 7.°

A Assembleia Geral será convocada por simples cartas
• a dirigidas às sócias com pelo menos 30 dias de 

antecedência, isto

tempo suficiente para que possa comparecer.

ARTIGO 8.°
„ c nm irados depois de deduzida a per- 

°s lucros hqm P^ especiais criados em 

centagem Para tU divididos pelas sócias na proporção 
Assembleia Gerasuportadas as 
das suas quotas, e em igu F

AKTI009.

* "■ *'• “““■ °u

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
BOUTIQUE MF — ESTRELA, LIMITADA

ARTIGO l.°
A sociedade adopta a denominação de «BOUTIQUE MF — 

Estrela, Limitada», com sede social na Província e Município 

de Luanda, Distrito Urbano da Maianga, Bairro Prenda, Rua 

Sagrada Esperança, Casa n.° 2, Zona 6, podendo transferi-la 

bvremente para qualquer outro local do território nacional, 

bem como abrir filiais, sucursais, agências ou outras formas 

de representação dentro e fora do País.

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

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

da data da celebração da presente escritura.

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

viços, comércio geral a grosso e a retalho, representações 
comerciais e industriais, hotelaria e turismo e similares, 

indústria, agro-pecuária, pesca, serviços informáticos, te 
comunicações, publicidade, construção ci vi I e obras púbhc 
exploração mineira e florestal, comercialização de te*e^íe 

e seus acessórios, transporte marítimo, camionagem, o 
despachante e transitários, cabotagem, rent-a-car, c P 

venda de viaturas, novas ou usadas e seus acessor ’ e 
ração de veículos automóveis, concessionária e e vigotas, 

Peças separadas de transporte, fabrico e exploração 
comercialização de combustíveis e lu~ n serv’jç0, conier- 
de bombas de combustíveis e estação e s gastáve| e 
cialização de medicamentos, material serviços de

hospitalar, produtos químicos e farmac^ je documentos, 
saúde, venda de perfumes, plastiica^ decOrações, seri- 

venda de material de escritório e esc pasteleiro,

grafia, panificação, produção dege a cabeleireiro,
exploração de boutique, exploração ^nda de gás de
agenciamento de viagens, redações P' de VI'deo clube e
cozinha, desporto e recreação, exp . e desportivas,
discoteca, realizações de actividades cultu

e a
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fàlta de acordo, e se alguma delas o pretender será o activo 
social licitado em globo com obrigação do pagamento do 
passivo e adjudicado à sócia 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 as sócias, seus herdeiros ou representantes, quer 
entre elas 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.

(15-13823-L03) 

Tehendry Comercial, Limitada

Certifico que, por escritura de 19 de Agosto de 2015, 
lavrada com início a folhas 23, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 422, do Cartório Notarial do Guiché Único 
da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires da 
Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:

Primeiro: — Taciana Evaristo, solteira, maior, natu
ral do Quibaxi, Província do Bengo, residente em Luanda, 
no Distrito Urbano da Maianga, Bairro Militar, Rua 
Comandante Gika, Casa n.° 116;

Segundo: — Hendrik Duval Evaristo Vaz, solteiro, 
maior, natural da Ingombota, Província de Luanda, residente 
em Luanda, no Distrito Urbano da Maianga, Bairro Prenda, 
Rua dos Sertanejos, Lote 4,3.° andar, Apartamento A;

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

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

Luanda, aos 19 de Agosto de 2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
TEHENDRY COMERCIAL, LIMITADA

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

Comercial, Limitada», com sede social na Província de 
Luanda, Município do Cacuaco, na Centralidade do Sequele, 
no Bloco n.° 1, Prédio n.° l-A, 4.° andar, Porta 401, podendo

transferi-la livremente para qualquer outro local do 
rio nacional, bem como abrir filiais, sucursais ag^nda^' 
outras formas de representação dentro e fora do País °U

ARTIGO 2.°

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

ARTIGO 3.°

A sociedade tem como objecto social, prestação de ser
viços, consultoria financeira e jurídica, contabilidade e 
auditoria, gestão de empreendimentos, promotora de inves
timentos e participações, agricultura e pecuária, avicultura, 
aquicultura, pesca, agro-indústria, comercialização e ges
tão de imóveis, venda de mobiliário, serviços de transportes 
públicos e privados não regulares, serviços de agenciamento 
e transitário, serviços de representação, produtos químicos e 
farmacêuticos, serviços de saúde, importação e comercializa
ção de medicamentos, produtos hospitalares, equipamentos 
laboratoriais diversos, fabrico e distribuição de medicamen
tos, equipamentos e produtos hospitalares, comércio geral a 
grosso e a retalho, empreitadas de construção civil e obras 
públicas, venda de equipamentos dos serviços de segu
rança privada, prestação de serviços de segurança privada, 
serviços infantários, manutenção e assistência a equipa
mentos diversos, educação, ensino geral, escola de línguas, 
desporto e cultura, serviços de condução, informática, tele
comunicações, serviços de hotelaria e turismo, restauração, 
casino, indústria pesada e ligeira, indústria de panificação, 
pastelaria, geladaria e gelo, transitários, cabotagem, rent-a- 

-car, compra e venda de viaturas novas e usadas, transportes 
marítimo, fluvial, aéreo e terrestre, transporte de passagei 
ros, transporte de mercadorias, oficina auto, oficina de frio, 
fiscalização de obras públicas, venda de material de escri 
tório e escolar, decoração de interiores e exteriores, ven 
e instalação de material industrial, assistência a viaturas, 
comercialização de material de construção, comercialização 
de lubrificantes, comercialização de gás de cozinha, Petr 
iluminante, peças sobressalentes, comercialização de per 
mes, serviços de cabeleireiro e barbearia, artigos de touca 
e higiene, agenciamento de viagens, exploração de par 
de diversão, exploração florestal, exploração de bom a 
combustíveis, estação de serviço, representações come 
e industriais, serviços de serralharia, carpintaria, ma & 
ria, serviços de limpeza, saneamento básico, *nc’ner^^rjo, 
objectos sólidos, assistência técnica, venda de mo 
importação e exportação, podendo ainda dedicar se 
quer outro ramo do comércio ou indústria em que os 
acordem e seja permitido por lei.

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

integralmente realizado em dinheiro, dividido e 
tado por duas quotas, sendo uma quota no va or^ceJ1(e u 
de Kz: 70.000,00 (setenta mil kwanzas), Pert®lnljnal de 
sócia Taciana Evaristo e a outra quota no valor sóci° 
Kz: 30.000,00 (trinta mil kwanzas), pertencente

► Hendrik Duval Evaristo Vaz, respectivamente.

a qual' 
; SÓCÍOS

mil kwanzas) 
represo'1' 
nomina' 

- a
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ARTIGO 5.°

A cessão de quotas a estranhos fica dependente do con

sentimento da sociedade, à qual é sempre reservado o direito 

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 aos sócios Taciana Evaristo e Hendrik 

Duval Evaristo Vaz, que ficam desdejá nomeados gerentes 

com dispensa de caução, bastando uma assinatura dos geren

tes para obrigar validamente a sociedade.

1. Os gerentes poderão 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 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.
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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 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.

(15-13889-L02)

ARTIGO 7.°

A Assembleia Geral será convocada por simples cartas 

registadas dirigidas aos sócios com pelo menos 30 dias de 

antecedência, isto quando a lei não prescreva formalidades 

especiais de comunicação. Se qualquer dos sócios estiver 

ausente da sede social a comunicação deverá ser feita co 

tempo suficiente para que possa comparecer.

ARTIGO 8.°
Os lucros líquidos apurados, depois de deduzid 

centagem para fundos ou destinos especiais cri 
Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na 

Ção das suas quotas, e em igual proporção serão P 

as perdas se as houver.

ARTIGO 9.° edimento
A sociedade não se dissolverá por morte oih °

de qualquer dos sócios, continuando a sua exis oU

sobrevivo e herdeiros ou representantes do soc ^presente, 
interdito, devendo estes nomear um que 3 to 

enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO10-0 sócios e nos
Dissolvida a sociedade por acor o~ . idatários e a 

Ornais casos legais, todos os sócios serã efn. Na falta 
iiquidação e partilha realizar-se-á como ac ° aCt,v0 social 

de acordo, e se algum deles o pretender se passivo 
l,citado em bloco com obrigação do Paga e(. em igua1' 

e adjudicado ao sócio que melhor preço 
dade de condições.

ARTIGO H-° mnrtizar a quOta , 
A sociedade reserva-se o direito de t0, penhora ( 

qua,quer sócio, quando sobre ela recaia 

Pr°vidência cautelar.

TIAN Y1 HE — Pescas, Limitada

Certifico que, por escritura de 17 de Agosto de 2015, 

lavrada com início a folhas 94, do livro de notas para escri

turas diversas n.° 421, do Cartório Notarial do Guiché Único 

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

Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre: Azevedo 
Celso de Vasconcelos Tadeu, solteiro, maior, natural do 

Huambo, Província do Huambo, residente habitualmente em 
Luanda, no Município de Luanda, Distrito Urbano e Bairro 
da Ingombota, Rua Rainha Ginga, casa sem número, que 

outorga neste acto por si individualmente e em representa
ção de sua filha menor, Franceline Isabel do Amaral Tadeu, 
de I (um) ano de idade, natural de Luanda e consigo convi

vente;Uma sociedade comercial por quotas de responsabi- 
Jidade limitada, que se regera nos temos constantes dos 

artigos seguintes.

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

Luanda, aos 17 de Agosto de 2015. - O ajudante, ,/eg.vel.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
TIAN YI HE —PESCAS, LIMITADA

ARTIGO l.°A sociedade adopta a denominação social de «TIAN YI 
HE — Pescas, Limitada», com sede social na Província de 
Luanda, Município de Viana, Bairro de Viana - Pólo Industrial 

na Via Catete - Luanda, próximo a Damazé, 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, contando-se o 
início da sua actividade, para todos os efeitos legais, a partir 

da data da celebração da presente escritura.
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ARTIGO 3.°

A sociedade tem como objecto social a prestação de 
serviços, exploração de pesca marítima e fluvial, servi
ços de conservação e distribuição, consultoria, consultoria 
financeira e jurídica, contabilidade e auditoria, gestão de 
empreendimentos, promotora de investimentos e participa
ções, aencultura e pecuária, avicultura, aquicultura, pesca, 
agro-indústria, comercialização e gestão de imóveis, venda 
de mobiliário, serviços de transportes públicos e privados 
não regulares, serviços de agenciamento e transitário, ser
viços de representação, produtos químicos e farmacêuticos, 
serviços de saúde, importação e comercialização de medi
camentos, produtos hospitalares, equipamentos laboratoriais 
diversos, fabrico e distribuição de medicamentos, equipa
mentos e produtos hospitalares, comércio geral a grosso e 
a retalho, empreitadas de construção civil e obras públicas, 
venda de equipamentos dos serviços de segurança privada, 
prestação de serviços de segurança privada, serviços infan
tários, manutenção e assistência a equipamentos diversos, 
educação, ensino geral, desporto e cultura, instrução auto
móvel, serviço informático, telecomunicações, hotelaria e 
tunsmo, restauração, indústria pesada e ligeira, indústria de 
panificação, pastelaria, geladaria e gelo, transitários, cabota-

ART1GO 5.°
cessã0 de quotas a estranhos fica dependente do con- 

timento da sociedade, à qual é sempre reservado o direito dTpreferência deferido aos sócios se a sociedade dele não 

quiser fazer uso.

ARTIGO 6.°

A gerência e administração da sociedade, em todos os 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passi
vamente, incumbe ao sócio Azevedo Celso de Vasconcelos 
Tadeu, 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. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos 
e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 
como letras de favor, fiança, abonações ou actos semelhantes.

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

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

gem, rent-a-car, compra e venda de viaturas novas e usadas, 
transportes marítimo, fluvial, aéreo e terrestre, transporte de 
passageiros, transporte de mercadorias, exploração de ofi
cina auto, oficina de frio, fiscalização de obras públicas, 
venda de material de escritório e escolar, decoração de inte
riores e exteriores, venda e instalação de material industrial, 
assistência a viaturas, comercialização de material de cons
trução, comercialização de lubrificantes, comercialização 
de gás de cozinha, petróleo iluminante, peças sobressalen
tes, comercialização de perfumes, serviços de cabeleireiro 
e barbearia, artigos de toucador e higiene, agenciamento 
de viagens, exploração de parques de diversão, exploração 
florestal, exploração de bombas de combustíveis, estação 
de serviço, representações comerciais e industriais, ser
viços de serralharia, carpintaria, marcenaria, serviços de 
limpeza, saneamento básico, incineração de objectos sóli
dos, assistência técnica, venda de mobiliário, 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), 
íntegralmente 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, Azevedo Celso de Vasconcelos Tadeu e a 
outra quota no valor nominal de Kz: 10.000,00 (dez mil 
kwanzas), pertencente à sócia Franceline Isabel do Amaral 
Tadeu, respectivamente.

ARTIGO 8.°
centappm *íq^dos aPurados, depois de deduzida a per- 
Assemhl •PUnd°S °U destinos especiais criados em 
cão d? ’ Serã0 divididos Pelos sócios na propor- 
as np d SUaS qUOtaS’ e em ProPorÇão serão suportadas 
as perdas se as houver.

ARTIGO 9.°
de SOC’edade nao se dissolverá por morte ou impedimento 
sobr qUer dos sócios, continuando a sua existência com o 

eviv° e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou
ito, devendo estes nomear um que a todos represente, 

enquanto a quota se mantiver indivisa.
D. . ARTIGO 10.°isso vida a sociedade por acordo dos sócios e nos 

lim >|,S ‘aS0S todos os sócios serão liquidatários e a 
de 1 a<\ao e Partdha realizar-se-á como acordarem. Na falta 
jicf °’ e se a^um deles o pretender será o activo social 

e ad H-em b,0C0 com obrigação do pagamento do passivo 
d lcad0 ao sócio que melhor preço oferecer, em igual

dade de condições.
ARTIGO II.°sociedade reserva-se o direito de amortizar a quota de 

quer sócio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou 

Providência cautelar.

para lodas artigo I2.°Quer entre os só ^UeSt^es emergentes do presente contrato, 
entre eles e a SCUS herdeiros °u representantes, q"er 

Comarca de °^'a Soc,edade, fica estipulado o Foro da 

outro. Uan a’ com expressa renúncia a qualqu?r
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ARTIGO 13.°

Os balanços serão dados em 31 de Dezembro de cada 

ano, devendo estar aprovados até 31 de Março do ano ime

diato.
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ARTIGO 14.°

Mo 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.

(15-13733-L02)

Angogarcia (SU), Limitada

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

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

Certifico que Adilson Adérito Garcia Barros, solteiro, 

maior, de nacionalidade angolana, natural da Maianga, 

Província de Luanda, residente em Luanda, Município de 

Luanda, Distrito Urbano da Maianga, Bairro Alvalade, Rua 

Cabral Moncada, casa sem número, constituiu uma socie

dade unipessoal por quotas denominada, «Angogarcia (SU), 

Limitada», registada sob o n.° 4.407/15, que se vai reger 

pelo disposto nos termos seguintes.

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

do Guiché Único da Empresa, em Luanda, aos 17 de Agosto 

de 2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
ANGOGARCIA (SU), LIMITADA

ARTIGO l.° 
(Denominação c sede)

A sociedade adopta a denominação de «Ango& 
(SU), Limitada», com sede social na Província de Lu 

Município de Luanda, Distrito Urbano e Bairro da aia = > 
Rua Cabral Moncada, Casa n.° 199, podendo transT ,

fremente para qualquer outro local do território 

bem como abrir filiais, sucursais, agencias ou ou 

de representação dentro e fora do País.

ARTIGO 2.”
(Duração) ontando-se o

A sua duração é por tempo indeterminado, . a partjr 

início da sua actividade, para todos os e eito 

do respectivo registo.

artigo 3.°
(ObjCC'0’ al a pr£Staça°

A sociedade tem como objecto soei servlÇos de ser- 
Serviços, comércio geral a grosso e a reta ’ agro-pecuaria’ 

ra|haria, caixilharia de alumínios, avlCU . ’ de informa- 
lndústria, pesca, hotelaria e turismo, s (ruçã0 civil e 
tlca e telecomunicações, publicidade, cOmerc.a-

°i)ras públicas, consultoria, expl°ra9

de mater al “ aUt°mÓVeÍS’ eon“»ionária
de matenal e peças separadas de transporte, fabricação de 

blocos e vigotas, comercialização de medicamentos, mate

nal cirúrgico, gastável e hospitalar, produtos químicos e 

farmacêuticos, serviços de saúde, plastificação de documen

tos, venda de material de escritório e escolar, decorações, 

serigrafia, impressões, serviços de cabeleireiro, boutique, 

agência de viagens, perfumaria, relações públicas, paste

laria, geladaria, panificação, representações comerciais e 

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

meios industriais, realizações de actividades culturais e des

portivas, manutenção de espaços verdes, segurança de bens 

patrimoniais, educação e ensino, importação e exportação, 

podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo do comér

cio ou indústria em que o sócio decida e seja permitido por 

lei.

ARTIGO 4."
(Capital)

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

zas) integralmente realizado em dinheiro, representado por 

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

mil kwanzas), pertencente ao sócio-único Adilson Adento 

Garcia Barros.
ARTIGO 5.° 

(Cessão dc quotas)
A cessão da quota implica a saída do sócio cedente ou a 

transformação da mesma em sociedade plunpesso .

ARTIGO 6.° 
(Gerência)

A gerência e adm'n^^0°egradeie,acúvaepassiva- 

Seus actos e cont^’ j Lnic0) bastando a sua assinatura 

mente, incumbem a jedade.
para obrigar validament. a sociedade em actos
P , Fica vedado ao o da sociedade, tais

e contratos estranhos aos g actos semelhantes.

comO ^^^úrdeo pod^ me r P^03631^*13 aS0C'e" 

dade para assum

(D:Xa.^ îàsde,ibera-

ele assinadas aW-|GOS.'
morte ou impedimento
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ARTIGO 9.°
(Liquidação)

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

ARTIGO 10.°
(Balanços)

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

ARTIGO 11.°
(Omisso)

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

(15-13734-L02)

Malange Beutino Couma, Limitada

Certifico que, por escritura de 17 de Agosto de 2015, 
lavrada com início a folhas 23, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 286-A, do Cartório Notarial do Guiché 
Único da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires 
da Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:

Primeiro: — Alberto Fernando Gamboa, solteiro, maior, 
natural de Marimba, Província de Malanje, onde reside habi
tualmente, no Município de Marimba, Bairro Manguangua, 
casa sem número;

Segundo: — Marcelina Rabiato Mavambu, solteira, 
maior, natural da Samba, Província de Luanda, onde reside 
habitualmente, Distrito Urbano do Sambizanga, Bairro 
Sambizanga, Casa n.° 1-MO-l 18;

Terceiro: — Idrissa Diallo Mavambu, casada, natural 
da Guiné-Conakry, de nacionalidade guineense, residente 
habitualmente em Luanda, Distrito Urbano do Sambizanga, 
Bairro Sambizanga, Casa n.° 1-MO-l 18, que outorga neste 
acto em nome e representação de sua filha menor Mariam 
Diallo Mavambu, de 15 anos de idade, natural da Samba, 
Província de Luanda e consigo convivente;

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

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

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

úmero, podendo transferi-la livremente para qualquer nU|ocal 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, comércio geral a grosso e a retalho, serralharia, cai
xilharia de alumínios, avicultura, agro-pecuária, indústria, 
pesca, hotelaria e turismo, informática, telecomunicações, 
publicidade, construção civil e obras públicas, consultoria, 
exploração florestal, comercialização de telefones e seus 
acessórios, transporte marítimo, camionagem, agente des
pachante e transitários, promoção e mediação imobiliária,
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, comercialização 
de medicamentos, material cirúrgico, gastável e hospita
lar, produtos químicos e farmacêuticos, serviços de saúde, 
plastificação de documentos, venda de material de escritó
rio e escolar, decorações, serigrafia, impressões, serviços 
de cabeleireiro, boutique, agência de viagens, perfumaria, 
relações públicas, pastelaria, geladaria, panificação, repre
sentações comerciais e industriais, venda de gás de cozinha, 
desporto e recreação, meios industriais, realizações de acti
vidades culturais e desportivas, manutenção de espaços 
verdes, segurança de bens patrimoniais, educação e ensino, 
importação e exportação, podendo ainda dedicar-se a qual
quer outro ramo de comércio ou indústria em que os sócios 
acordem e seja permitido por lei.

. ARTIGO 4.°
intp a^lta* soc*al é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), 
tado^ 3 m^ntC rea^2a<^° em dinheiro, dividido e represen-

50 0 9uotas, sendo uma no valor nominal de 
sóci airGGQ (c’nquenta mil kwanzas), pertencente ao 

erí0 ^ernando Gamboa, uma no valor nominal 
sóci m 0 000’00 (quarenta mil kwanzas), pertencente à 
nal d arCe0*na Rabiato Mavambu e outra no valor nomi- 

z. 10.000,00 (dez mil kwanzas), pertencente à sócia 

^DiaUo Mavambu. respectivamente.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
MALANGE BEUTINO COUMA, LIMITADA

ARTIGO 1.°

A sociedade adopta a denominação social de «Malange 
Beutino Couma, Limitada», com sede social na Província de 
Luanda, Município de Luanda, Distrito Urbano do Kilamba 
Kiaxi, Bairro Calemba II, Rua Direita do Calemba II, casa

A ce ARTIGO 5.°sentimento d ^U°taS ã estranhos fica dependente do con

de preferê 3 S°C,e<^a^e’ a qual é sempre reservado o direito 
quiser fazer us aos s^c,os se a sociedade dele não

, A gerência erp ART,GO6°Seus actos e con Presentação da sociedade, em todos os 

vamente, incumb™108' em ^u,zo e f°ra dele, activa e passi- 

e a° sócio Alberto Fernando Gamboa, que
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fica desde já nomeado gerente, com dispensa de caução, bas

tando I (uma) assinatura do gerente para obrigar validamente 

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

em pessoa estranha à sociedade parte dos seus poderes de 

gerência, conferindo para o efeito o respectivo mandato.

3. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos 

e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 

como letras de favor, fiança, abonações ou actos seme

lhantes.

ARTIGO 7.°

As Assembleias Gerais serão convocadas por simples 

cartas registadas, dirigidas aos sócios com pelo menos 

30 (trinta) dias de antecedência, isto quando a lei não pres

creva formalidades especiais de comunicação. Se qualquer 

dos sócios estiver ausente da sede social, a comunicação 

deverá ser feita com tempo suficiente para que possa com

parecer.

ARTIGO 8.°

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per- 

centagem para fundos ou destinos especiais criados em 

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

as perdas se as houver.

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

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

interdito, devendo estes nomear um que a todos represente, 

enquanto a quota se mantiver indivisa.

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

demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários 

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

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

licitado em globo com obrigação do pagamento do p 

e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, e g 

dade de condições.

ARTIGO 1L° uotade
A sociedade reserva-se o direito de amortizara 

qualquer sócio, quando sobre ela recaia arresto, P 

Providência cautelar.

ARTIGO 12.° sente contrato,

Para todas as questões emergentes o p tantes, quer 
quer entre os sócios, seus herdeiros ou repr ja

entre eles e a própria sociedade, fica estip & qUajquer 
C°marca de Luanda, com expressa renun 

outro.
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artigo 14»

(15-13838-L02)

G.B.C.M.  (SU), Limitada

Bárbara Celeste Ferreira Gamboa, Conservadora-Adjunta 

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

do Guiché Único da Empresa.

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre

sentada sob o n.° 64 do livro-diário de 18 de Agosto do 

corrente ano, à qual fica arquivada nesta Conservatória.

Certifico que Gilberto Hipólito Manuel da Cunha, solteiro, 

maior, natural do Rangel, Província de Luanda, residente 

habitualmente em Luanda, no Município de Luanda, Distrito 

Urbano do Rangel, Bairro Nelito Soares, Rua B-C, Casa 

n.° 12, Zona 11, constituiu uma sociedade unipessoal por quo

tas denominada «G.B.C.M. (SU), Limitada», com sede em 

Luanda, no Município de Luanda, Distrito Urbano da Samba, 

Bairro Morro Bento, Rua 21 de Janeiro, Casa n.° 506, regis

tada sob o n.° 4.432/15, que se vai reger pelo disposto no 

documento em anexo.

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

do Guiché Único da Empresa, em Luanda, aos 18 de Agosto 

de 2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 

G.B.C.M. (SU), LIMITADA

ARTIGO i.° 
(Denominação c sede)

■ a de adopta a denominação de «G.B.C.M.
A sociedade P provincia de Luanda,

(SU), Limitada», com da Bairr0

Município de Luanda, 506, Luanda .

Morro Bento, Rua , |jvremente para qualquer outro 
Angola, podendo transfen abrir filiais> SUCur-

|0Cal do território nac^ representação dentro e

sais, agências ou outras 

fora do Pais. aRtiGO2.’

to „sp««í"“'sl“-
ARTIGO3’
,objK“” cia, a prestação de

artigo 13.’ serão dados

Os anos sociais serão os civis e os er)Cerrar a 31 
^31 de Dezembro de cada ano, devendo 

Mar9o imediato.



16114
2^!22arepúBL1ca

ria de mão de obras, comércio geral a grosso e a retalho, 
serviços de serralharia, caixilharia de alumínios, avicul
tura, agro-pecuária, indústria, pesca, serviços de hotelaria 
e turismo, restauração, serviços de informática e telecomu
nicações, publicidade e marketing, construção civil e obras 
públicas, consultoria, contabilidade e auditoria, gestão, ges
tão de empreendimentos, exploração florestal, transportes 
marítimo, fluvial, aéreo e terrestre, camionagem, agente 
despachante e transitários, promoção e mediação imobi
liária, cabotagem, rent-a-car, compra e venda de viaturas, 
novas ou usadas e seus acessórios, reparação de veículos 
automóveis, concessionária de material e peças separadas de 
transporte, fabricação de blocos e vigotas, comercialização 
de medicamentos, material cirúrgico, gastável e hospita
lar, produtos químicos e farmacêuticos, serviços de saúde, 
plastificação de documentos, venda de material de escritó
rio e escolar, decorações, serigrafia, impressões, boutique, 
agenciamento de viagens, comercialização de perfumes, 
relações públicas, indústria de 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 geral, serviços de infantário, importação e expor
tação podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo de 
comércio ou indústria em que o sócio decida 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 
uma (1) quota no valor nominal de Kz: 100.000,00 (cem 
mil kwanzas), pertencente ao sócio-único Gilberto Hipólito 
Manuel da Cunha.

ARTIGO 5 o
(Cessão de quotas)

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

ARTIGO 6.°
(Gerência)

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

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

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

ARTIGO 7.°
(Decisões)

As decisões do sócio-único de natureza igual 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 imn^-
. , . ■ i . ““Peoimentodo sócio-umco, continuando a sua existência com os herd ‘ 

ros ou representantes do sócio falecido ou interdito devend 
estes nomear um que a todos represente, enquanto a quota s 
mantiver indivisa.

ARTIGO 9.°
(Liquidação)

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

ARTIGO 10.°
(Balanços)

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

ARTIGO 11.°
(Omisso)

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

(15-13840-L02)

GSAPP — Softwares, Limitada

• ertifico que, por escritura de 19 de Agosto de 2015, 
tnrac ?.COm ,n,c,° a bolhas 57, do livro de notas para escri- 
I I * jVeISaS 0 286-A, do Cartório Notarial do Guiché 

nico a mpresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires 
osta> icenciado em Direito, foi constituída entre: 
rimeiro. Dilson Nogueira de Sousa, solteiro, maior, 

a ura a Ingombota, Província de Luanda, onde reside 
habítualmente, no Distrito Urbano da Ingombota, Bairro 
ngombota, Rua Dona Antónia Saldanha, n.° 25, Zona 5;

egundo. Aziz de Jesus Cardoso Jacinto, solteiro, 
maior, natural da Ingombota, Província de Luanda, residente 
ja itualmente em Luanda, Maianga, Bairro Alvalade, Rua 
Kateculo Mengo;

Terceiro: Bruno Francisco Afonso, solteiro, maior,
natura da Ingombota, Província de Luanda, onde reside 
a itualmente, no Distrito Urbano da Ingombota, Bairro 

Azul, Rua Francisco Soto Mayor, n.° 56;
Uma sociedade comercial por quotas que se regerá nos 

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

uanda, aos 19 de Agosto de 2015. — O ajudante, ilegível-

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
GSAPP —SOFTWARES, LIMITADA

ARTIGO I.» rsAPP
A sociedade adopta a denominação social de « 
Softwares, Limitada», com sede social na ProvinC 

Luanda, Município de Luanda, Distrito Urbano e Baif
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Ingombota, Rua Dona Antónia Saldanha, n.° 25, podendo 

transferida 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, prestação de servi

ços, incluindo consultoria e desenvolvimento de softwares, 

serviços de informática, 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: 102.000,00 (cento e dois mil 

kwanzas) integralmente realizado em dinheiro, dividido 

e representado por três quotas iguais no valor nominal de 

Kz: 34.000,00 (trinta e quatro mil kwanzas) cada uma, per

tencente aos sócios Aziz de Jesus Cardoso Jacinto, Dilson 

Nogueira de Sousa e Bruno Francisco Afonso, respectiva

mente.
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as perdas se as houver. Pr°P°rÇa° SUportadas

ARTIGO 9.°
de 17CÍeda? "ã° dÍSS°'Verá P°r mOrte OU imP«<™ento 

qualquer dos socios, 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 11.0

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

providência cautelar.

ARTIGO I2.°

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

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

em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar a 3 

de Março imediato.
artigo 14.”

No omisso regularão as deliberações sociais as d.spo- 
■ T e n » 7/04 de 13 de Fevereiro, que e a Le. das

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 aos sócios Aziz de Jesus Cardoso Jac 

Dilson Nogueira de Sousa, que ficam desde já nom 
gerentes, com dispensa de caução, bastando duas assi

dos gerentes para obrigarem validamente a sociedad

2. Os gerentes poderão delegar num dos sócios o 

em pessoa estranha à sociedade parte dos seus P 
gerência, conferindo para o efeito, o respectivo m

3. Fica vedado aos gerentes obrigarem a socie 

actos e contratos estranhos aos negócios so 
dade, tais como, letras de favor, fiança, abonaço 

semelhantes.
ARTIGO 7.°As Assembleias Gerais serão convocadas por simples 

c^rtas registadas dirigidas aos sócios com pelo menos 
dias de antecedência, isto quando a lei não prescreva for- 
idades especiais de comunicação. Se qualquer dos sócios 

Estiver ausente da sede social a comunicação deverá ser feita 

c°m 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 

SFOH — Sociedade de Fiscalização de Obras 

Hoteleiras, Limitada

Certifico que, por escritura de 14 de Agosto de 2015, 
lavrada com início a folhas l do livro de notas para escri
turas diversas n.° 286-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: — Adriano Supuleta Tchimuenho, solteiro, 

maior, natural da Caála, Província do Huambo, residente em 
Luanda, no Município do Cazenga, Bairro Hoji-ya-Henda, 
Rua Jardim do Mar, casa sem número, que outorga neste 
acto como mandatário de João Manuel Lourenço, casado 
com Júlia Carla da Costa Pick, sob o regime de comunhão 
de adquiridos, natural da Ingombota, Província de Luanda, 
residente em Luanda, no Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi, 

Bairro Neves Bendinha, Rua da Gabela, Casa n. 11,
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s do: _ Maria de Fátima Correia, solteira, maior, 

natural do Namibe, Província do Namibe, residente em 

Luanda, no Município de Viana, Bairro Km 12, casa sem 

número, uma sociedade comerciai por quotas que se regera 

nos termos constantes dos artigos seguintes;

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

Luanda, aos 17 de Agosto de 2015. - O ajudante, ilegível. 

PACTO SOCIAL SFOH — SOCIEDADE 
DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 

HOTELEIRAS, LIMITADA

ARTIGO l.°
A sociedade tem a forma de sociedade por quotas de 

responsabilidade limitada e adopta a denominação de 

«SFOH — Sociedade de Fiscalização de Obras Hoteleiras, 

Limitada», e rege-se pelos presentes estatutos e pela legis

lação aplicável.
1. A sociedade tem a sua sede social em Luanda, 

Município de Luanda, Distrito Urbano da Ingombota, Bairro 

da Ingombota, Rua Major Kanhangulo, n.° 6, podendo, por 

simples deliberação da Assembleia Geral, transferir ou des

locar a sede social dentro da mesma província ou província 

limítrofe, bem como estabelecer delegações, filiais, sucur

sais, agências ou outras formas de representação no País ou 

no estrangeiro, nos termos em que tal lhe for permitido por 
lei.

ARTIGO 2.° 
(Duração)

A sociedade tem duração por tempo indeterminado.

ARTIGO 3.° 
(Objecto)

1. A sociedade tem por objecto social a fiscalização de 

obras hoteleiras, consultoria, assessoria técnica jurídica, ges

tão de recursos humanos, comércio geral, a grosso e a retalho, 

importação, exportação, indústria ligeira e pesada; prestação 

de serviços de consultoria e estudos de impacto ambiental; 

arquitectura, construção civil e obras públicas, supervisão 

e fiscalização de obras, compra e venda de materiais para a 

construção civil, canalização, electricidade, sistemas contra 
incêndios e sistemas de refrigeração (frio e calor); presta

ção de serviços à indústria petrolífera e seus segmentos, 

serviços logísticos, engenharia, distribuição, comercializa

ção de combustíveis, lubrificantes e óleos, exploração de 
bombas de combustível e estações de serviço, venda de gás 

de cozinha; agricultura, pecuária, pesca, exploração flores

tal, transformação e comercialização de madeira, serviços 

de hoteleira, turismo, gestão de hotéis e similares, serviços 

de lavandaria, indústria pasteleira, geladaria e panificação, 

catenng, produção e comercialização de gelo, transporte de 

passageiros e carga por via terrestre, aérea e marítima, ges
tão de frotas, agente despachante, agenciamento de viagens

e transitário e aluguer de viaturas com ou sem condutor 

intermediação, aquisição, arrendamento, comercialização’ 

gestão e promoção imobiliária compra e venda de Imobiliá’ 

rio e mobiliário; saneamento básico, urbanismo, manutenção 

de espaços verdes e jardinagem, importação e exportação de 

alimentos, cosméticos, estética, limpeza, produtos quími

cos, farmacêuticos, prestação de serviços informáticos tais 

como a manutenção e assistência técnica, prestação de ser

viços em administração de sistemas, serviços de consultoria 

independentes em infra-estruturas de tecnologia de ponta em 

processamento, bem como, a realização de quaisquer outras 

actividades acessórias e complementares da actividade prin

cipal gestão e exploração de empreendimentos imobiliários, 

gestão e comercialização de máquinas e equipamentos, 

logística, representações comerciais com respectiva impor

tação e exportação e prestação de serviços em geral, bem 

como o desenvolvimento de actividades conexas às anterior

mente mencionadas, podendo dedicar-se ainda a qualquer 

outro ramo de comércio ou indústria permitidas por lei em 

que os sócios venham acordar.
2. A sociedade fica desde já autorizada a aceitar ou a 

adquirir, sem limites, participações ou de qualquer forma 

colaborar com outras sociedades, mesmo que reguladas por 
leis especiais, com objecto social igual ou diverso do seu e/ 

ou em agrupamentos de empresas e/ou em associações sob 

qualquer forma não proibida por lei, bem como participar, 

directa ou indirectamente em projectos de desenvolvimento 
que de alguma forma concorram para o objecto social da 

sociedade.

ARTIGO 4.° 
(Capital)

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 

Kz: 50.000,00 (cinquenta mil kwanzas) cada uma, perten- 

centes aos sócios, Maria de Fátima Correia e João Man 

Lourenço, respectivamente.

ARTIGO 5.° 
(Cessão dc quotas)

, • a livre contudo
A cessão de quotas entre os socios eu ’ ern prj~ 

quando a cessão envolva um terceiro, a sociedade de 

meiro lugar e aos sócios em segundo, gozarão do 

preferência.

ARTIGO 6.°
(Fiscalização) t .

. ~ . nm Fiscal'
A sociedade poderá deliberar a eleição

Único e de um fiscal suplente, por períodos de doi

ARTIGO 7.°
(Órgãos da sociedade)

Os órgãos da sociedade são:
a) A Assembleia Geral de sócios; e

b) A gerência.
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ARTIGO 8.°
(Assembleia Geral de Sócios)

1. A Assembleia Geral de Sócios é o órgão supremo da 

sociedade e é composta por todos os sócios.

2. Os sócios que tenham algum impedimento e que por 

isso não possam comparecer à Assembleia, podem fazer- 

-se representar por meio de um documento escrito enviado 

ao Presidente da Mesa, nos termos da Lei das Sociedades 

Comerciais.

3. O Presidente preside às Assembleias e é nomeado 

pelos sócios em Assembleia Geral por um período máximo 

de quatro anos, renovável por iguais períodos. O Presidente 

não terá voto de qualidade.

4. A Assembleia Geral ordinária de sócios deverá reu

nir-se pelo menos uma vez por ano, devendo a reunião 

efectuar-se nos primeiros três meses de cada ano.

5. Os sócios serão convocados para a Assembleia Geral 

Extraordinária por escrito pelo Presidente da Assembleia 

Gerai, devendo as convocatórias serem enviadas por correio 

com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência sobre a 

data prevista para a realização da Assembleia.

ARTIGO 9.° 
(Gerência)

1. A administração da sociedade e a sua representação, 

em juízo ou fora dele, activa e passivamente, compete ao 

sócio, João Manuel Lourenço e Paulo Quinanga Pembele, 

que ficam desde já nomeados gerentes, dispensados de 

prestarem caução, sendo remunerada ou não conforme for 

deliberado em Assembleia Geral.

2. A sociedade pode constituir mandatários/procuradores 

da própria sociedade e os gerentes, nas suas ausências ou 
impedimentos, podem delegar alguns dos seus poderes de 

gerência noutro sócio ou em terceiro.
3. A sociedade vincular-se-á legalmente pelas assinatu 

ras dos 2 (dois) gerentes.
4. Os gerentes e mandatários estarão proibidos de co 

prometerem a sociedade em actos ou contratos estranho 

objecto social, designadamente, em fiança ou aval.

ARTIGO io.° 
(Ano financeiro)

O ano financeiro da sociedade significa o ano c 

tico da sociedade começando a cada ano no ia 
e terminando no dia 31 de Dezembro, P(o da socie- 

um ano abreviado que começara a da 
dade e terminando no 31 de Dezembro seguinte.

ARTIGO ll.°
(Distribuição de dividendos) *

Os lucros líquidos da sociedade, d^P [ega|, e quaisquer 

Percentagem prevista na lei para a r~se^ uina reServa espe- 

outras percentagens para constituição divididos
ciai de fundos estabelecidos em Asse ™ aS’ serão divididas 

Pelos sócios, assim como quaisquer 

da mesma maneira.
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ARTIGO 12.» 
(Exclusão dc sócios)

Em caso de exclusão ou morte de n„ai

OU excluído X a representantes ,e§aís do sócio falecido

ent e'° SÓCÍ° devera'° es“lh- 
ntre eles um para representá-los na sociedade enquanto a 

quota nao for dividida.

ARTIGO 13.° 
(Liquidação)

Se a sociedade for dissolvida por acordo de todos os 

sócios, ou em outros casos legais, todos os sócios serão 

liquidatários e procederão à distribuição dos bens como 

acordarem. Na eventualidade de não haver acordo e se 

algum dos sócios assim o desejar, todos os bens da socie

dade serão leiloados em conjunto, sendo vendidos ao mais 

alto licitador, com base em iguais condições para todos, e 

recaindo as responsabilidades sobre o mais alto licitador.

ARTIGO 14.° 
(Omissões)

No omisso, regularão as disposições sociais tomadas 

em forma legal, as disposições da Lei n.° 1/04, de 13 de 

Fevereiro, e qualquer legislação adicional aplicável.

ARTIGO 15.° 
(Registo)

1 Enquanto a sociedade não se encontrar devidamente 

registada, a gerência fica autorizada a celebrar quaisquer 

negócios jurídicos em nome da sociedade, que os assumira 

como seus logo que se encontre registada.
2 A sociedade poderá proceder ao levantamento das 

, d caDjta| que se encontrem depositadas, mesrn 
síiX’——«r*-* 

sas de constituição, de publicação e registo■

Decorafrica, Limitada

Certifico que, por escritura de 12 de Agosto de 2015, 
lavrada com inicio a folhas 25 do livro de notas para escri
turas diversas n.° 285-A, do Cartório Notarial do Guiché 
Único da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires 
da Costa, realizaram alteração parcial do pacto social da 

sociedade «Decora frica, Limitada».Primeiro: — PauloAlexandre de Oliveira Correia, casado 
com Maria Clara de Almeida Correia da Silva, sob o regime 
de comunhão de adquiridos, natural da Maianga, Província 
de Luanda, onde reside habitualmente, no Município de 
Luanda, Distrito Urbano da Maianga, Bairro Alvalade, Rua 
Comandante Gika, n.° 185, 5.° andar, Apartamento E;

Segundo: — Sandra Mónica Santos da Costa, casada 
com Sílvio Pereira da Costa, sob o regime de comunhão 
de adquiridos, natural da Gabela, Província do Kwanza- 
Sul, residente habitualmente em Luanda, no Município de
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Luanda, Distrito Urbano do Rangel, Bairro Vila Alice, Rua 
Eueénio de Castro, Casa n.° 178,

''Terceiro: — Nelson Pinto Correia Loureiro, solteiro, 
maior, natural do Cuito, Província do Bié, residente habi
tualmente em Luanda, no Município de Luanda, Distrito 
Urbano do Rangel, Bairro Nelito Soares, Avenida Hoji-ya- 
-Henda, ITorre, 12.° andar, Apartamento C;

Declaram os mesmos:
Que, o primeiro e a segunda outorgante, são os únicos e 

actuais sócios da sociedade comercial por quotas denominada 
«Decorafrica, Limitada», com sede em Luanda, no Município 
de Luanda, Distrito Urbano e Bairro da Ingombota, Rua Joaquim 
Kapango, n.° 59, rés-do-chão, constituída por escritura pública 
datada de 24 de Maio de 2013, lavrada com início a folha 91, 
do livro de notas para escrituras diversas n.° 309, deste Cartório 
Notarial, registada na Conservatória do Registo Comercial de 
Luanda, 2.a Secção do Guiché Único da Empresa, sob o n.° 1618-13, 
titular do Número de Identificação Fiscal 5417225193, com o 
capital social de Kz: 2.880.000,00 (dois milhões oitocentos e 
oitenta mil kwanzas), integralmente realizado em dinheiro, divi
dido e representado por duas quotas iguais no valor nominal de 
Kz: 1.440.000,00 (um milhão quatrocentos e quarenta mil kwan
zas) cada uma, pertencentes aos sócios, Paulo Alexandre de 
Oliveira Correia e Sandra Mónica Santos da Costa, respectiva
mente;

Que, pela presente escritura e conforme deliberado por 
acta de Assembleia Geral datada de 16 de Julho de 2015, 
o primeiro outorgante, divide a sua quota no valor nomi
nal de Kz: 1.440.000,00 (um milhão quatrocentos e quarenta 
mil kwanzas), em duas novas quotas, sendo uma quota no 
valor nominal de Kz: 1.296.000,00 (um milhão duzentos e 
noventa e seis mil kwanzas) que cede a segunda outorgante 
e outra quota no valor nominal de Kz: 144.000,00 (cento 
e quarenta e quatro mil kwanzas), que cede ao terceiro 
outorgante, pelo seu respectivo valor nominal, valor este já 
recebido pelo cedente que aqui lhe dá a respectiva quitação, 
apartando-se deste modo definitivamente da sociedade, nada 
mais tendo dela a reclamar;

Que, a segunda e o terceiro outorgante aceitam a refe
ridas cessões nos precisos termos exarados e a segunda 
outorgante unifica a quota que já detinha na sociedade com 
a que lhe foi cedida numa quota única no valor nominal de 
Kz: 2.736.000,00 (dois milhões setecentos e trinta e seis 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 o terceiro outorgante como sócio;

Em função dos actos praticados altera-se a redacçâo do 
artigo 5.° do pacto social que passa a ser a seguinte: 

quota no valor nominal de Kz: 144.000,00 (cento 
e quarenta e quatro mil kwanzas), pertencente ao 
sócio, Nelson Pinto Correia Loureiro.

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 Unico da Empresa, em 

Luanda aos 17 de Agosto de 2015. - O ajudante, ilegível. LU ’ (I5-13736-L02)

Conservatória Registo Comercial do Huambo-----SIAC

CERTIDÃO

Daniel Silvestre Dias

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 0001.150706
em 2015-07-06;

c) Que foi extraída dos registos respeitantes à socie
dade comercial denominada Daniel Silvestre 
Dias, com a Identificação Fiscal 2125001411;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta conservatória.

Matrícula Inscrições — Averbamentos — Anotações 
Daniel Silvestre Dias;
Identificação Fiscal: 2125001411;
AP. 1/2015-07-06 Matrícula
Registo
Daniel Silvestre Dias, solteiro, maior, de nacionalidade 

goiana, residente habitualmente no Huambo, Bairro São 
oão, casa s/n. , exerce as actividades de comércio a reta- 
o de acessórios de viaturas, comércio a retalho de bens 

a imentares e prestação de serviços, usa a sua firma o seu 
próprio nome acima identificado, tem o seu escritório e esta- 

elecímento comercial localizado no Huambo, Bairro São
João, Rua Teixeira de Sousa.d- . Ser verd;|de se passa a presente certidão, que depois 

de r*vlsta e consertada assino.ao. r°.nTyatÓrÍa Regist0 Comercial do Huambo SIAC, 
Feln ç 6 20 * 5. — O Conservador-Adjunto, Alfredo
^oSachUiva. (Í5-I3758-LI3)

Ha
Conservatória do Registo Comercial do Huam

CERTIDÃO
ARTIGO 5.°

Representado por 2 (duas) quotas, sendo uma 
no valor nominal de Kz: 2.736.000,00 (dois milhões 
setecentos e trinta e seis mil kwanzas), pertencen
tes â sócia Sandra Mónica Santos da Costa e outra

Nelson Esperança Salvador Gabriel

. pstá conf°rrne
a) Que a cópia apensa a esta certidão

o original; ° ni01/,5°2°9;
b) Que foi requerida sob Apresentação n. I 0
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Que foi extraída do registo respeitante ao comer
ciante em nome individual Nelson Esperança 
Salvador Gabriel, com o NIF 2127049764, 
registada sob o n.° 2015/10010100158;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(rn) 
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula —Averbamentos — Anotações
Nelson Esperança Salvador Gabriel - Venda de Bens 

Alimentares;
Identificação Fiscal: 2127049764;
Nelson Esperança Salvador Gabriel, solteiro, maior, resi-
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Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 
2.a Secção do Guiché Único—ANIFIL, em Luanda, aos 18 de 

Agosto de 2015. — A conservadora de 3.a Classe, ilegível.

(15-I3830-L03)

Conservatória do Registo Comercial da 2." Secção 

do Guiché Único da Empresa

CERTIDÃO

dente no Huambo, Município do Huambo, Bairro São Pedro, 

Rua Xavier Samacau, casa s/n.°, que usa a firma o seu nome, 

exerce actividade de quitandeira - venda de bens alimenta

res, tem o escritório e estabelecimento denominado «Nelson 

Esperança Salvador Gabriel - Venda de Bens Alimentares 

— Comercial», situado no Huambo, Município do Huambo,

C. C. N. S. — Prestação de Serviços

Bárbara Celeste Ferreira Gamboa, Conservadora-Adjunta 

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

do Guiché Único da Empresa.

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre

sentada sob o n.° 61 do livro-diário de 17 de Agosto do

Bairro Sassonde.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial do Huambo, aos 9 

de Fevereiro de 2015. — O conservador, ilegível.

(15-13776-L13)

Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 
2.a Secção Guiché Único — ANIFIL

CERTIDÃO

LúWAVVA MUANA MATONDO MPUTO — Comércio 

a Retalho

Leandra Augusto Sumbo de Almeida Gomes, Licenciada

Direito, Conservadora de 3.a Classe da Conservatória 

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

Único da Empresa — ANIFIL.
Satisfazendo ao que me foi requerido em petição ap 

sentada sob o n.° 15, do livro-diário de 18 de Agosto do 

corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservató

Certifico que, sob o n.° 127/15, se acha matricula o o 

comerciante em nome individual, Luwavva Muana M 

Mputu, solteiro, maior, residente em Luanda, M“n'C'P'° 

Cazenga, Bairro Hoji-ya-Henda, Rua 
n-« 38, Zona 17, que usa a firma «L exerce a 
MATONDO MPUTO - Comercio a Re‘a " . nã0 

actividade de comércio a retalho em estaa|jmen. 

especificados, com predominância estabelecímento 

lar, bebidas ou tabacos, tem escritÓ atoNDO MPUTO 

denominados «LUWAWA MUANA Jdo(joniicílio- 
^-Comércio a Retalho», situados no local d

corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.
Certifico que, sob o n.° 5.440/15, se acha matriculada a 

comerciante em nome individual Carla Cristina Neto e Silva, 
solteira, maior, residente em Luanda, Município de Belas, 

Bairro de Talatona, no Condomínio Pérola, Casa n.° 2, que 

usa a firma «C. C. N. S. — Prestação de Serviços», exerce 
a actividade de prestação de serviços, tem escritório e esta
belecimento denominados «SILCRIS» situados em Luanda, 

Município de Belas, Bairro de Talatona, no Condomínio 

Pérolas, Casa n.°27 B;
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, 17 de Agosto de 

20(5._ _ A conservadora-adjunta, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial da 2.* Secção 

oo Guiché Único da Empresa

CERTIDÃO

R. F. Z. — Comércio a Grosso e a Retalho

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

do Guiché Único da Empresa.Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre
sentada sob o n.° 46 do livro-diário de 18 de Agosto do 
corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.

Certifico que sob o n.° 5.441/15, se acha matriculada a 
comerciante em nome individual Rita Francisco Zilio, sol
teira, maior, residente em Luanda, Município de Viana, 
Bairro Km 9, casa sem número, que usa a firma «R. F. Z. 
_ Comércio a Grosso e a Retalho», exerce a actividade de 
comércio a grosso e a retalho, tem escritório e estabeleci

mento denominados «R. F. Z. — Comércio a Grosso e a
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Retalho», situados em Luanda, Município de Viana, Bairro 
Grafanil, Rua da Combal, casa sem número.

Por ser verdade se passa a presente certidão que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda, da 2.a Secção 
do Guiché Único da Empresa, 18 de Agosto de 2015. — A 
conservadora-adjunta, ilegível.

(15-13863-L02)

Consenatória do Registo Comercial da Secção do 
Guiché Único da Empresa

CERTIDÃO

JOVITA ANGELINA KELEKETA —Comércio a 

Jorge João Kutaca, casado, residente em Luanda, Distrito 
Urbano da Ingombota, Bairro Maculusso, Rua Che Guevara 
n.° 78, de nacionalidade angolana, ramos de actividades 
comércio por grosso n. e., outras actividades de serviços 
prestados principalmente às empresas diversas n. e., 
escritório e estabelecimento denominado «JORGE JOÃO 
KUTACA — Prestação de Serviço», situado em Luanda, 
Rua Pedro de Castro Van-Dúnen “Loy”, Casa n.° 36, S-B, 
Município de Belas, Comuna e Bairro Talatona.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda, em 
Luanda, aos 8 de Agosto de 2015. — O conservador, 
ilegível. (I5-13819-L07)

Grosso e a Retalho

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

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre
sentada sob o n.° 44, do livro-diário de 18 de Agosto do 
corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.

Certifico que, sob o n.° 5.434/15, se acha matriculada a 
comerciante em nome individual Jovita Angelina Keleketa, 
casada com Billy Paul Anania Bilibela, sob o regime de 
comunhão de adquiridos, residente em Luanda, Município 
de Luanda, Distrito Urbano da Samba, Bairro Samba, casa 
sem número, Zona 3, que usa a firma «JOVITA ANGELINA 
KELEKETA — Comércio a Grosso e a Retalho», exerce 
a actividade de comércio a grosso e a retalho de produtos 
alimentares, bebidas ou tabaco, tem escritório e estabele
cimento denominados «Chitende Business», situados em 
Luanda, Município de Luanda, Distrito Urbano da Samba, 
Bairro Samba Grande, Rua Santa Teresa, casa sem número.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Consenatória do Registo Comercial de Luanda, da 
2? Secção do Guiché Único da Empresa, 18 de Agosto de 
2015. — A conservadora de 3.a classe, ilegível.

(15-13864-L02)

Conservatória do Registo Comercial de Luanda

CERTIDÃO
JORGE JOÃO KUTACA — Prestação de Serviço

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.° 2 do livro-diário de 8 de Agosto do corrente 
ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.

Certifico que, sob o n.° 3212, a folhas 162 verso do livro 
B-6, se acha matriculado o comerciante em nome individual

Conservatória do Registo Comercial da 2.a Secção 
do Guiché Único da Empresa — Nosso Centro

CERTIDÃO

M.G.D.C. — Comércio a Retalho

Natacha Garcia António dos Santos Garcia, Conser- 
v^adora-Adjunta da Conservatória do Registo Comercial da
2.a Secção do Guiché Único da Empresa — Nosso Centro.

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre
sentada sob o n.° 4 do livro-diário de 11 de Agosto do 
corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.

Certifico que, sob o n.° 841/15, se acha matriculado o 
comerciante em nome individual Manuel Generoso Damião 
da Costa, solteiro, maior, residente em Luanda, Município 
de Luanda, distrito da Maianga, Bairro Prenda, Rua 3 B, 
Casa n.° 7, Zona 6, que usa a firma «M.G.D.C. — Comércio 
a Retalho», exerce a actividade de comércio a retalho, tem 
escritório e estabelecimento denominado «No Generoso», 
situado em Luanda, Município de Luanda, Distrito da Maianga, 
Bairro Cassenda, Rua B, Travessa 14 B, Casa n.° 14, Comuna 
Sagrada Esperança.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda da 2.a Secção 
do Guiché Único da Empresa — Nosso Centro, aos 11 de Agosto 
de 2015.— a conservadora-adjunta, ilegível.(15-13960-LI5)

Conservatória do
Registo Comercial — BUE Huambo

CERTIDÃO

AssunÇao Angela Sassoma Cantina 

c^pia apensa a esta certidão está conforma 

0 °nginal;ú e foi requerida sob Apresentação n.° 0003.120621:



Hl SÉRIE —N° 168 —DE 31 DE AGOSTO DE 2015

16121
C) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual «Assunção Angela 

Sassoma — Cantina», com o NIF 2127000641 

registada sob o n.° 2012.376;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 

o selo branco desta Conservatória;

Matrícula — Averbamentos — Anotações

Assunção Angela Sassoma — Cantina;

Identificação Fiscal: 2127000641;

AP.3/2012-06-21 Matrícula

Assunção Angela Sassoma, solteira maior, residente no 

Huambo, Bairro São Luís, Zona A, exerce a actividade de 

comércio a retalho (cantina), tem o seu escritório e estabe

lecimento comercial no Huambo, Bairro São Luís, Zona A, 

usa a sua firma denominada «Assunção Angela Sassoma — 

Cantina».

Dande (Caxito)

Luzia Mário da Silva Júnior

QUe a cópia apensa a esta certidão está conforme 

o original;

6JQue foi requendasob Apresentação n.°l8OIOI/l 50623;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Luzia Mário da Silva 

Juniór, com o NIF 2464038024, registada sob o 

n.° 2015/18010100018;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações

Luzia Mário da Silva Juniór

Identificação Fiscal: 2464038024;

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial - BUE, Huambo, 

aos 21 de Junho de 2012. — O Conservador, Faustino 
Yulombo. (15-I3766-L13)

Conservatória do Registo Comerciai de Bengo — BUE 
de Dande (Caxito)

Fernanda Carlos Miguel

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;
b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180101/15062-?,

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer
ciante em nome individual Fernanda Carlos 

Miguel, com o NIF 2464037016, registada s 

o n.° 2015/18010100017;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, 1

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações

Femanda Carlos Miguel
Identificação Fiscal: 2464037016,

AP. 180101/150623 Matrícula ridente em
Femanda Carlos Miguel, SolteirO^a^’mal°\icen0? casa 

Bengo, Município de Dande (Caxito), airr 

s/n», que usa a firma o seu alimentares, tem
cionada com Quitandeira-venda «FERNANDA
o escritório e estabelecimento denomin situado

caklosm.ouel-v-^-^^
em Bengo, Município de Dano i

Quipiri, s/n.° certidão, que depois
Por ser verdade se passa P

de revista e consertada assino. Bengo — BL,E

de Dande (Caxito), aos 23

Conservador/a, ilegível.

AR180I0I/I50623 Matrícula

LUZIA MÁRIO DA SILVA JUNIÓR, Solteiro(a), maior, 

residente em Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro 

Mifuma, casa s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce a 

actividade relacionada com Quitandeira-venda de bens ali

mentares, tem o escritório e estabelecimento denominado 

«LUZIA MÁRIO DA SILVA JUNIÓR - Venda de bens ali

mentares», situado em Bengo, Município de Dande (Caxito), 

Bairro Porto Quipiri, s/n.°
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depofs 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Bengo - BUE 

de Dande (Caxito), aos 23 de Junho de 2015. 

Conservador/a, ilegível. _____

Conservatória do Registo Comercial de Bengo - BUE 

de Dande (Caxito)

Maria Salvador Gaspar Bernardo

co o pçta certidão está conforme 
a) Que a cópia apensa a esta cento

nar Bernardo, com o N 
u n «9015/18010100007;

S folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
^QUe°XcX Conservatória.

MatnC a r Gaspar Bernardo
MarÍaSalVa0 Fiscal 2464038245;

AP^S'^23^^, maior,
Maria Salvador Gaspa B (Caxit0), Ba.rro

residente em Bengo. u g 0 seu 

^^comQmtandeira-vendad
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mentares, tem o escritório e estabelecimento denominado 
«MARIA SALVADOR GASPAR BERNARDO — Venda 
de bens alimentares», situado em Bengo, Município de 
Dande (Caxito), Bairro Quitonhi, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — 
BUE de Dande (Caxito), aos 23 de Junho de 2015. — A/O 
Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Caxito)

Luís, com o NIF 2464038105, registada sob o 

n.o 2015/18010100008;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 

o selo branco desta Conservatória.

Matricula - Averbamentos — Anotações

Antonica Simão Luís

Identificação Fiscal: 2464038105;

AP. 180101/150623 Matrícula

Antonica Simão Luís, Solteiro(a), maior, residente em 
Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro Mabubas, casa 
s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade rela
cionada com Quitandeira-venda de bens alimentares, tem

Fernanda Baptista Gomes Semedo
o escritório e estabelecimento denominado «ANTONICA 
SIMÃO LUÍS — Venda de bens alimentares», situado em

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180101 /150623;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Femanda Baptista 
Gomes Semedo, com o NIF 2464038148, regis
tada sob o n.° 2015/18010100023;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Femanda Baptista Gomes Semedo
Identificação Fiscal: 2464038148;
AP. 180101/150623 Matrícula
Femanda Baptista Gomes Semedo, Solteiro(a), maior, 

residente em Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro 
Kissoma, Casa n.° 3, que usa a firma o seu nome, exerce 
a actividade relacionada com Quintandeira-venda de 
vestuário, tem o escritório e estabelecimento denominado 
«FERNANDA BAPTISTA GOMES SEMEDO — Venda 
de vestuário», situado em Bengo, Município de Dande 
(Caxito), Bairro Porto Quipiri, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Caxito), aos 23 de Junho de 2015. — A/O 
Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Caxito)

Antonica Simão Luís

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180101 /150623;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Antonica Simão 

Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro Porto Quipiri, 
s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Caxito), aos 23 de Junho de 2015. — A/O 
Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Caxito)

Ana Pereira dos Santos Van-Duném

o) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180101 /150623;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer-

ciante em nome individual Ana Pereira dos 
Santos Van-Duném, com o NIF 2464038229, 
registada sob o n.° 2015/18010100012;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Ídentífi reÍra d°S Sa'lt0S Van-Duném
'denpficaçao Fiscal: 2464038^9-
^■SOlO./lso^ Matrícula 

residente em 'r Sanl0s Van‘Ddnem, Solteiro(a), maior, 

Quijoão Mendes?’ M™ÍCÍpÍ0 de Dande (Caxito), Bairro 
exerce aact’/ asa n- Que usa a firma o seu nome, 
bens alirnen^' re,acíonada corn Quitandeira-venda de 
minado z/ak^5’ íern 0 escr,tório e estabelecimento deno- 

- Ven* ? PERE,RA D0S SANTOS VAN-DUNÉM 
Municín;^ *?enS a*’mentares», situado em Bengo,

Por^erÍ (CaxÍto)’ Bairro Port° QuiPiri- s/n° 

de revkta se Pas^a a presente certidão, que depois

v,siaeconsenada assino.
de Dandp do ^eg*sto Comercial de Bengo —
cvnXuXxr23 * j™'”* m'5- -A/o



Conservatória do Registo Comercial de Bengo_ BUE
de Dande (Caxito)

Madalena Ribeiro Sebastião

а) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;

б) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180101/150623; 

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Madalena Ribeiro 

Sebastião, com o NIF 2464038180, registada 

sob o n.° 2015/18010100022;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula — Averbamentos — Anotações 

Madalena Ribeiro Sebastião

Identificação Fiscal: 2464038180;

AP. 180101/150623 Matrícula

Madalena Ribeiro Sebastião, Solteiro(a), maior, resi

dente em Luanda, Município de Cazenga, Bairro Kijoão 

Mendes, casa s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce a 

actividade relacionada com Quitandeira-venda de bens ali

mentares, tem o escritório e estabelecimento denominado 
«MADALENA RIBEIRO SEBASTIÃO — Venda de bens 

alimentares», situado en Luanda, Município de Dande 

(Caxito), Bairro Porto Quipiri, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo BUE
de Dande (Caxito), aos 23 de Junho de 2015. A

Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 

de Dande (Caxito)

Juelma Francisca Van-Dúnem Paim

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;
b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180101/150623;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer
ciante em nome individual Juelma Francisca 
Van-Dúnem Paim, com o NIF 2464037940, 

registada sob o n.° 2015/18010100016;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula — Averbamentos —Anotações
Juelma Francisca Van-Dúnem Paim
Identificação Fiscal: 2464037940;

AP. 180101/150623 Matrícula
Juelma Francisca Van-Dúnem Paim, Solteiro(a), maior, 

residente em Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro 

Kingungo, Casa n.° 118, que usa a firma o seu nome, exerce
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a actividade relacionada com Quintandeira-venda de ves
tuário, tem o escritório e estabelecimento denominado 

«JUELMA FRANCISCA VAN-DÚNEM PAIM — Venda 
de vestuário», situado em Bengo, Município de Dande 

(Caxito), Bairro Porto Kipiri, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Caxito), aos 23 de Junho de 2015. — A/O 

Conservador/a, Ilegível.

Conservatória do Registo Comerciai de Bengo _ BUE 

de Dande (Caxito)

Eugenia Mateus

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 

o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180101/150623;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao 

comerciante em nome individual Eugenia 

Mateus, com o NIF 2464037796, registada 

sob on.° 2015/18010100019;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula —Averbamentos —Anotações

Eugénia Mateus

Identificação Fiscal: 2464037796;

AP. 180101/150623 Matrícula

Eugénia Mateus, Solteiro(a), maior, residente em Bengo, 

Município de Dande (Caxito), Bairro Kitonhi, casa s/n.°, que 

usa a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada com 

Quitandeira-venda de bens alimentares, tem o escritório e 

estabelecimento denominado «EUGÉNIA MATEUS 

Venda de bens alimentares», situado em Bengo, Município 

de Dande (Caxito), Bairro Porto Quipiri, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo - 

BUE de Dande (Caxito), aos 23 de Junho de 2015. - A/O 

Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 

de Dande (Caxito)

Luzia Salvador Gaspar Bernardo

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180101/150623;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer
ciante em nome individual Luzia Salvador



16124____________________ ________ ______________ —

Gaspar Bernardo, com o NIF 2464037842, 
registada sob o n.° 2015/18010100010;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Luzia Salvador Gaspar Bernardo
Identificação Fiscal: 2464037842;
AP. 180101/150623 Matrícula
Luzia Salvador Gaspar Bernardo, Solteiro(a), maior, 

residente em Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro 
Bairro Quitonhi, casa s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce 
a actividade relacionada com Quitandeira-venda de bens ali
mentares, tem o escritório e estabelecimento denominado 
«LUZIA SALVADOR GASPAR BERNARDO — Venda de 
bens alimentares», situado em Bengo, Município de Dande 
(Caxito), Bairro Porto Kipiri, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — 
BUE de Dande (Caxito), aos 23 de Junho de 2015. — A/O 
Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Caxito)

Diniz Francisco Leonardo

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180101 /150803;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Diniz Francisco Leo
nardo, com o NIF 2464020699, registada sob o 
n.° 2015/18010100105;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Diniz Francisco Leonardo
Identificação Fiscal: 2464020699;
AP. 180101/150803 Matrícula
Diniz Francisco Leonardo, Solteiro(a), maior, resi

dente em Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro 
Quingungo, casa s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce 
a actividade relacionada com Professor e trabalhadores 
similares, tem o escritório e estabelecimento denominado 
«DINIZ FRANCISCO LEONARDO — Serviços de expli
cação», situado em Bengo, Município de Dande (Caxito), 
Bairro Kingongo, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — 
BUE de Dande (Caxito), aos 3 de Agosto de 2015. — A/O 
Conservador/a, ilegível.

______ ______________________D1a^IQDAREPÚBMCa

Conservatória do Registo Comercial de Bengo —- BUE 
de Dande (Caxito)

Isabel Murça Luis

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180101 /150803 •
c) Que foi extraída do registo respeitante ao

comerciante em nome individual Isabel 
Murça Luis, com o NIF 2464018830, regis
tada sob o n.° 2015/18010100110;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Isabel Murça Luis
Identificação Fiscal: 2464018830;
AP.l80101/150803 Matrícula
Isabel Murça Luis, Solteiro(a), maior, residente em 

Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro Quingungu, 
Casa s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade 
relacionada com Fotocopista, tem o escritório e estabeleci
mento denominado «ISABEL MURÇA LUIS — Serviços 
de cópias», situado en Bengo, Município de Dande (Caxito), 
Bairro Quingungu, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo 
BUE de Dande (Caxito), aos 3 de Agosto de 2015. — A/O 
Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo - BUE 

de Dande (Caxito)

Elsa Manuel João Raimundo

) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 
0 original;

b) Que fot requerida sob Apresentação n.° 180101 /150803;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Elsa Manuel João 
Raimundo, com o NIF 2464018899, registada 

s°bon.°20l5/180l0l00l07;d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

atrícula Averbamentos —Anotações
Elsa Manuel João Raimundo
Identificação Fiscal: 2464018899-
AP |8OIOI/I5O8O3 MatrículaElsa Manuel João Raimundo, Solteiro(a), maior, resi- 

ente em Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro 
ma’ casa s/n.°, que Usa a firma o seu nome, exerce a
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actividade relacionada com Fotocopista, tem o escritório 

e estabelecimento denominado «ELSA MANUEL JOÃO 

RAIMUNDO - Serviços de cópias», situado em Bengo 

Município de Dande (Caxito), Bairro Mifuma, s/n

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo - 

BUE de Dande (Caxito), aos 3 de Agosto de 2015 __ A/O

Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Caxito)

Lopes Domingos João Sebastião

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180101/150803;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Lopes Domingos

João Sebastião, com o NIF 2464020710, regis

tada sob o n.° 2015/18010100108;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
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c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Nicolau Francisco 

Pascoal, com o NIF 2464019909, registada sob 

o n.° 2015/18010100109;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula-Averbamentos-Anotações

Nicolau Francisco Pascoal

Identificação Fiscal: 2464019909;

AP. 180101/150803 Matrícula

Nicolau Francisco Pascoal, Solteiro(a), maior, residente 

em Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro Quitonhi, 

casa s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade 

relacionada com Lenhador, tem o escritório e estabeleci

mento denominado «NICOLAU FRANCISCO PASCOAL 

— Prestação de serviços de carvão e afins», situado em 

Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro kitonhe, S/N.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — 

BUE de Dande (Caxito), aos 3 de Agosto de 2015. — A/O 

Conservador/a, ilegível.

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações

Lopes Domingos João Sebastião 

identificação Fiscal: 2464020710;

AP. 180101/150803 Matrícula
Lopes Domingos João Sebastião, Solteiro(a), mai 

residente em Bengo, Município de Dande (Caxito), Ba 

Kitonhi, casa s/n.°, que usa a firma o seu nome, ex 
actividade relacionada com Motorista de ligeiro ’ 

o escritório e estabelecimento denominado «L 

dom INGOS JOÃO SEBASTIÃO — Serviços de con uça 
ligeira», situado em Bengo, Município de Dande 

Bairro Kitonhi, s/n.° . _ o jPnois
Por ser verdade se passa a presente certidão, qu 

de revista e consertada assino. Bengo —
Conservatória do Registo Comercia __

BUE de Dande (Caxito), aos 3 de Agosto 

Conservador/a, ilegível. -—-

_BUE
Conservatória do Registo Comercial de Bengo 

de Dande (Caxito)

Nicolau Francisco Pascoal

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original; 180101/150803;
b) Que foi requeridasobApresentaç

de Dande (Caxito)

Constantino Tarcísio Lopes

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;
b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 1801011150803'

c) Que foi extraida do registo respeitante ao comer-
ciante em nome individual Constantino Tarcísio 

Lopes, com o NIF 2464020761, registada sob o 

n.° 2015/18010100112;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matricula —Averbamentos —Anotações

Constantino Tarcísio Lopes
Identificação Fiscal: 2464020761;

AP.I80I0I/I50803 MatrículaConstantino Tarcísio Lopes, Solteiro(a), maior, resi

dente em Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro B.° 

Quijoão Mendes, Casa s/n.°, que usa a firma o seu nome, 
exerce a actividade relacionada com Fotocopista, tem o 
escritório e estabelecimento denominado «CONSTANTINO 

TARCÍSIO LOPES — Serviços de cópias», situado em 
Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro Kijoao 

Mendes, s/n.°

i
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Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Bengo — 

BUE de Dande (Caxito), aos 3 de Agosto de 2015. A/O 

Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Caxito)

Maria Francisco Napoleâo

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;
b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180101 / 150803;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Maria Francisco 

Napoleâo, com o NIF 2464018970, registada 

sobon.0 2015/18010100113;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações

Maria Francisco Napoleâo

Identificação Fiscal: 2464018970;

AP.180101/150803 Matrícula

Maria Francisco Napoleâo, Solteiro(a), maior, residente 

em Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro Kitonhe, 
Casa s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade 

relacionada com Quitandeira-venda de bens alimentares, 

tem o escritório e estabelecimento denominado «MARIA 
FRANCISCO NAPOLEÂO — Venda de bens alimentares», 

situado em Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro 

Kitonhi, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — 

BUE de Dande (Caxito), aos 3 de Agosto de 2015. — A/O 

Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Caxito)

António João

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;
b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180101 /150803;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao

comerciante em nome individual António 

João, com o NIF 2464019305, registada sob 

o n.° 2015/18010100115;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula — Averbamentos — Anotações 
António João

Identificação Fiscal: 2464019305;

AP.180101/150803 Matrícula

António João, Solteiro(a), maior, residente em Bengo 

Município de Dande (Caxito), Bairro Kitonhi, Casa n.° 145’ 

que usa a firma 0 seu nome, exerce a actividade relacionada 

com Fotocopista, tem 0 escritório e estabelecimento denomi
nado «ANTÓNIO JOÃO — Serviços de cópias», situado em 

Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro Kitonhi, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo __

BUE de Dande (Caxito), aos 3 de Agosto de 2015. —A/O 

Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo— BUE 
de Dande (Caxito)

Francisco João Paulo

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180101 /150803;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Francisco João 

Paulo, com o NIF 2464020400, registada sob 0 

n.° 2015/18010100116;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações 

Francisco João Paulo

Identificação Fiscal: 2464020400;

AP.180101/150803 Matrícula
Francisco João Paulo, Solteiro(a), maior, residente 

em Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro Riceno, 
casa s/n.°, que usa a firma 0 seu nome, exerce a actividade 

relacionada com Motorista de ligeiros, tem o escritó
rio e estabelecimento denominado «FRANCISCO JOAO 

PAULO — Serviços de condução ligeira», situado em 
Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro Lifune - Ana

Passo, s/n.°
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Bengo 

BUE de Dande (Caxito), aos 3 de Agosto de 2015. —- A/O

Conservador/a, ilegível.

____ BUE
Conservatória do Registo Comercial de Bengo

de Dande (Caxito)

Domingas Camões dos Santos

a) Que a cópia apensa a esta certidão está con 

o original; /150803-
h) Que foi requerida sob Apresentação n.° 1801
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c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Domingas Camões 

dos Santos, com o NIF 2464019011, registada 

sob o n.° 2015/18010100117;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações 

Domingas Camões dos Santos 

Identificação Fiscal: 2464019011; 

AP.180101/150803 Matrícula

Domingas Camões dos Santos, Solteiro(a), maior, resi

dente em Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro 

Kijoão Mendes, Casa n.° 231, que usa a firma o seu nome, 

exerce a actividade relacionada com Fotocopista, tem o 

escritório e estabelecimento denominado «DOMINGAS 

CAMÕES DOS SANTOS — Serviços de cópias», situado 

em Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro Kijoão 

Mendes, Casa n.° 231.
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Bengo — 

BUE de Dande (Caxito), aos 3 de Agosto de 2015. —A/O 

Conservador/a, Ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 

de Dande (Caxito)

Teresa Moniz Francisco

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;
b) Que foi requerida sob Apresentação n. 180101/150

c) Que foi extraída do registo respeitante ao co
ciante em nome individual Teresa Moniz 
cisco, com o NIF 2464019437, registada sob o 

n.° 2015/18010100118;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, e

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações

Teresa Moniz Francisco
identificação Fiscal: 2464019437,

AP. 180101 /150803 Matrícula residente
Teresa Moniz Francisco, Solteiro(a), gjssoma, 

ern Bengo, Município de Dande (Caxito , actividade 

Casa n.° 03, que usa a firma o seu nome, ex e estabele- 
relacionada com Confeiteiro tem o escrito 

C1mento denominado «TERESA icípio de Dande

Confeitaria», situado em Bengo, 
(Caxito), Bairro Kissoma, Sem Nome. que depOis

Por ser verdade se passa a presente 

de revista e consertada assino. de Bengo
Conservatória do Registo Comer~ de2015.

BUE de Dande (Caxito), aos 3 de Ago 

Conservador/a, ilegível.

16127

Conservatória doR.

António Gonga Salvador

^QuefoirequeridasobApresentaçãon’180101/150803-

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual António Gonga Sal

vador, com o NIF 2464019836, registada sob o 

n.° 2015/18010100121;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações

António Gonga Salvador

Identificação Fiscal: 2464019836;

AP.180101/150803 Matrícula

António Gonga Salvador, Solteiro(a), maior, residente 

em Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro Kimaria, 

Casa s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade 

relacionada com Recauchutador, tem o escritório e estabe

lecimento denominado «ANTÓNIO GONGA SALVADOR 

_ _  Recauchotagem», situado em Bengo, Município de 

Dande (Caxito), Bairro Sassa Pooação, Sem Nome.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Benj° 

BUE de Dande (Caxito), aos 3 de Agosto de 2015. 

Conservador/a, ilegível. ——

de Dande (Caxito)

Matias Francisco Pascoal

Que a cópia apensa a esta certidão está confome 

o original;b) Que foi roquendasobApresentaçãon.0180I01/J50803;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer
ciante em nome individual Matias Francisco 
Pascoal, com o NIF 2464019542, registada sob 

o n.° 2015/18010100123;d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos—Anotações

Matias Francisco Pascoal
Identificação Fiscal: 2464019542;

AP.180101/150803 MatrículaMatias Francisco Pascoal, Solteiro(a), maior, residente 
em Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro Quitonhe, 
Casa s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade 
relacionada com Lenhador, tem o escritório e estabeleci
mento denominado «MATIAS FRANCISCO PASCOAL
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— Prestação de serviços de carvão e afins», situado em 

Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro Paranhos, s/n.0

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Bengo — 

BUE de Dande (Caxito), aos 3 de Agosto de 2015. — A/O 

Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Caxito)

Ernesto Manuel Bens

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o originai;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180101 /150803;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Ernesto Manuel

Bens, com o NIF 2464020320, registada sob o 

n.° 2015/18010100125;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula — Averbamentos — Anotações
Ernesto Manuel Bens
Identificação Fiscal: 2464020320;
AP. 180101/150803 Matrícula
Ernesto Manuel Bens, Solteiro(a), maior, residente em 

Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro Riceno, casa 
s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade rela
cionada com Fotocopista, tem o escritório e estabelecimento 
denominado «ERNESTO MANUEL BENS — Serviços de 
cópias», situado em Bengo, Município de Dande (Caxito), 
Bairro Riceno, s/n.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo __
BUE de Dande (Caxito), aos 3 de Agosto de 2015. — A/O 
Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 

de Dande (Caxito)

António Diogo André

o) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 

o original;
b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180101 /150803;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual António Diogo
André, com o NIF 2464019518, registada sob o 

n.° 2015/18010100126;
d) Que ocupa as folhas rubrícada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula — Averbamentos — Anotações

António Diogo André

Identificação Fiscal: 2464019518;

AP. 180101/150803 Matrícula

António Diogo André, Solteiro(a), maior, residente em 

Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro Bambuca 

Casa N.° 032, que usa a firma o seu nome, exerce a acti" 

vidade relacionada com Recauchutador, tem o escritório e 
estabelecimento denominado «ANTÓNIO DIOGO ANDRÉ 

— Recauchotagem», situado en Bengo, Município de Dande 

(Caxito), Bairro Bambuca, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo __

BUE de Dande (Caxito), aos 3 de Agosto de 2015. — A/O 

Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Caxito)

Joaquim Domingos Falo

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180101/150807;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Joaquim Domingos 

Falo, com o NIF 2464019569, registada sob o 

n.° 2015/18010100129;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações

Joaquim Domingos Falo

Identificação Fiscal: 2464019569;

AP. 180101/150807 Matrícula
Joaquim Domingos Falo, Solteiro(a), maior, residente 

em Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro Riceno, 
Casa s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade 

relacionada com Motorista de ligeiros, tem o escritório e 
estabelecimento denominado «JOAQUIM DOMINGOS 

FALO — Serviços de condução ligeira», situado em Bengo, 

Município de Dande (Caxito), Bairro Riceno, s/n.
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Bengo 

BUE de Dande (Caxito), aos 7 de Agosto de 2015. 

Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo BUE 

de Dande (Caxito)

Leonardo Domingos da Rocha

«) Que a cópia apensa a esta certidão está confo

0 original; 1/150807;
b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 18010
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c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Leonardo Domingos 

da Rocha, com o NIF 2464020290, registada sob 

o n.° 2015/18010100128;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações

Leonardo Domingos da Rocha

Identificação Fiscal: 2464020290;

AP. 180101/150807 Matrícula

Leonardo Domingos da Rocha, Solteiro(a), maior, resi

dente em Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro 

Bambuca, casa s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce a 

actividade relacionada com Fotocopista, tem o escritório e 

estabelecimento denominado «LEONARDO DOMINGOS 

DA ROCHA — Serviços de cópias», situado em Bengo, 

Município de Dande (Caxito), Bairro Bambuca, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — 

BUE de Dande (Caxito), aos 7 de Agosto de 2015. —A/O 

Conservador/a, ilegível.

16129

Gi> Pedro dos Santos

b) Quefoi requeridasob Apresentação n.» ] 80101/150807- 

} Q 6 f°‘eXtraída do reg 'o  respeitante ao comer’ 

ciante em nome individual Gil Pedro dos San- 

tos, como NIF 2464020176, registada sob o 

n.° 2015/18010100131;

**

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Caxito)

Guilhermina Pedro

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;
b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180101/150807,

c) Que foi extraída do registo respeitante ao
comerciante em nome individual Guilhermina 

Pedro, com o NIF 2464020141, registada sob 

o n.° 2015/18010100130;
Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva m 

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações

Guilhermina Pedro

ldentificação Fiscal: 2464020141;

Ap-180101/150807 Matrícula m
Guilhermina Pedro, Solteiro(a), maior, resii eni 

engo, Município de Dande (Caxito), Bairro 

asa n.° 150, que usa a firma o seu nome, exer g
*,dade ^lacionada com Serralheiro, tem o esc Q 

stabelecimento denominado «GUILHER pande 
J Serralharia», situado em Bengo, Município

a*lt0), Bairro Kingungo, s/n.° e depois

°r ser verdade se passa a presente ce
r^ista e consertada assino. , gengo

B ^Hservatória do Registo Comercial d A/0
Dande (Caxito), aos 7 de Agosto de 201 

°nservador/a, ilegível.

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações

Gil Pedro dos Santos

Identificação Fiscal: 2464020176;

AP. 180101/150807 Matrícula

Gil Pedro dos Santos, Solteiro(a), maior, residente em 

Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro Kingungo, 

Casa n.° 402, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade 

relacionada com Marceneiro e trabalhadores similares, tem 

o escritório e estabelecimento denominado «GIL PEDRO 

DOS SANTOS — Marcenaria e afins», situado em Bengo, 

Município de Dande (Caxito), Bairro Kingungo, s/n.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comerc.ali de Bengo 

BUE de Dande (Caxito), aos 7 de Agosto de -015. 

Conservador/a, ilegível- ________________

de Dande (Caxito)

Francisco Januário Camões

, celtidão está conforme
a) Que a cópia apensa

0 orig'nal;., KAn-sentaçãon.0 ISO1O,/,5(,8O7: 

^Quefoireqoendaso P respeitante ao comer-

Que ocupa as ío^ onservalór,a.

’ o selo branco de' otaçôes

. __ averbamentos
Matricula Camões
Francisco Jan“. .. 2464020966;

Identifica^ '7 Matrícula residente
Ap |80l0i/|3° . Camões,SoHeiro( ’ Kitonhe,

Mun1C P ° n ceu no1116’ e' . o pctabeleci- 
em Be, o que usa a tein 0 escritó"0 ÕES

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comerciai de Bengo — 
BUE de Dande (Caxito), aos 7 de Agosto de 2015. — A/O 
Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Caxito)

Sebastião Pedro Neto

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180101 /150807;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Sebastião Pedro
Neto, com o NIF 2464020583, registada sob o 
n.° 2015/18010100169;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Sebastião Pedro Neto
Identificação Fiscal: 2464020583;
AP. 180101/150807 Matrícula
Sebastião Pedro Neto, Solteiro(a), maior, residente em 

Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro Caxila, casa 
s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade rela
cionada com Lenhador, tem o escritório e estabelecimento 
denominado «SEBASTIÃO PEDRO NETO — Prestação de 
serviços de carvão e afins», situado em Bengo, Município de 
Dande (Caxito), Bairro Lifune Ana Passo, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — 
BUE de Dande (Caxito), aos 7 de Agosto de 2015. — A/O 
Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Caxito)

Celma Campia Manuel Pedro

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180101 /150807;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Celma Campia 
Manuel Pedro, com o NIF 2464019666, regis
tada sobon.° 2015/18010100170;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações 
Celma Campia Manuel Pedro

Identificação Fiscal: 2464019666;
AP. 180101/150807 Matrícula
Celma Campia Manuel Pedro, Solteiro(a), maior, resi

dente em Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro 
BAIRRO QUIJOÃO MENDES, CASA S/N°, que usa a 
firma o seu nome, exerce a actividade relacionada com 
Fotocopista, tem o escritório e estabelecimento denominado 
«CELMA CAMPIA MANUEL PEDRO — Serviços de 
cópias», situado em Bengo, Município de Dande (Caxito), 
Bairro kijõao Mendes, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — 
BUE de Dande (Caxito), aos 7 de Agosto de 2015. — A/O 
Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo— BUE 
de Dande (Caxito)

João Azenaldo Pedro

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180101 /150807;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual João Azenaldo 
Pedro, com o NIF 2464021148, registada sob o 
n.° 2015/18010100172;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
João Azenaldo Pedro
Identificação Fiscal: 2464021148;
AP. 180101/150807 Matrícula
João Azenaldo Pedro, Solteiro(a), maior, residente em 

Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro Kawango, Casa 
s/n. , que usa a firma o seu nome, exerce a actividade rela
cionada com Fotocopista, tem o escritório e estabelecimento 
denominado «JOÃO AZENALDO PEDRO — Serviços de 
cópias», situado em Bengo, Município de Dande (Caxito),
Bairro Kingungo, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que ep 
de revista e consertada assino.
ri C°nservatória d° Registo Comercial de Bengo —

L de Dande (Caxito), aos 7 de Agosto de 2015. — A/O
Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo BUE 

de Dande (Caxito)

João José Segunda

cópía apensa a esta certidão está conforme 

0 onginai;

> Que foi requerida sob Apresentação n.° 180101/150807:
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c) Que foi extraída do registo respeitante ao

comerciante em nome individual João José 

Segunda, com o NIF 2464019623, registada 

sob o n.° 2015/18010100174;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações

João José Segunda

Identificação Fiscal: 2464019623;

AP. 180101/150807 Matrícula

João José Segunda, Solteiro(a), maior, residente em 

Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro Kibonga, casa 

s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade rela

cionada com Lenhador, tem o escritório e estabelecimento 
denominado «JOÃO JOSÉ SEGUNDA — Prestação de ser

viços de carvão e afins», situado em Bengo, Município de 

Dande (Caxito), Bairro Kibonga, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — 
BUE de Dande (Caxito), aos 7 de Agosto de 2015. — A/O 

Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Caxito)
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Conservatória do
Registo Comercial de Bengo — BUE 

de Dande (Caxito)

Inácio Paulo André António

Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 

o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 18010 l/l 50807;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Inácio Paulo André 

António, com o NIF 2464021210, registada sob 

o n.° 2015/18010100178;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações

Inácio Paulo André António

Identificação Fiscal: 2464021210;

AP. 180101/150807 Matrícula

Inácio Paulo André António, Solteiro(a), maior, residente 

em Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro Quijoão 

Mendes, Casa n.° 787, que usa a firma o seu nome, exerce 

a actividade relacionada com Pasteleiro, tem o escritório e 

estabelecimento denominado «INÁCIO PAULO ANDRÉ 

ANTÓNIO — Pastelaria», situado em Bengo, Município de 

Dande (Caxito), Bairro Kingombe, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois

Simão Pereira da Silva

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;
b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180101/150807,

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer
ciante em nome individual Simão Pereira da 

Silva, com o NIF 2464019720, registada sob o 

n.° 2015/18010100176;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações

Simão Pereira da Silva
Identificação Fiscal: 2464019720;

AP. 180101/150807 Matrícula
Simão Pereira da Silva, Solteiro(a), maior, 

ern Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairr 

Mendes,casa s/n.°, que usa a firma o seu n°m^’escntórj0 

actividade relacionada com Fotocopista, qa

e estabelecimento denominado Município
SILVA—Serviços de cópias», situa oe 
de Dande (Caxito), Bairro Kijoão Mendes, depois

de revista e consertada assino. Bengo —
Conservatória do Registo Come ?oj5. — A/O 

bue de Dande (Caxito), aos 7 de Agos o 

Conservador/a, ilegível.

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Bengo — 

BUE de Dande (Caxito), aos 7 de Agosto de 2015. —A/O 

Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 

de Dande (Caxito)

Catarina António Francisco

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 

o original;b) Que foi requerida sobApresentação n.° 18010 l/l50807;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer
ciante em nome individual Catarina António 
Francisco, com o NIF 2464021288, registada 

sob on.° 2015/18010100134;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 

o selo branco desta Conservatória.

itrícula —Averbamentos — Anotações

Catarina António Francisco 
Identificação Fiscal: 2464021288;

AP. 180101/150807 MatriculaCatarina António Francisco, Solteiro(a), maior, residente 
em Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro Kingongo, 
Casa s/n°», que usa a firma o seu nome, exerce a actividade

Mal
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relacionada com Pescador, tem o escritório e estabeleci
mento denominado «CATARINA ANTÓNIO FRANCISCO 
— Pesca», situado en Bengo, Município de Dande (Caxito), 
Bairro Barra do Dande, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — 
BUE de Dande (Caxito), aos 7 de Agosto de 2015. — A/O 
Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Caxito)

Mário Pereira da Silva Manuel

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180101 /150807;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Mário Pereira da 
Silva Manuel, com o NIF 2464020109, regis
tada sob o n° 2015/18010100132;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Mário Pereira da Silva Manuel
Identificação Fiscal: 2464020109;
AP.l 80101/150807 Matricula
Mário Pereira da Silva Manuel, Solteiro(a), maior, 

residente em Luanda, Município de Cazenga, Bairro Hoji- 
-ya-Henda, Casa n.° 53, Zona 16, que usa a firma o seu 
nome, exerce a actividade relacionada com Fotocopista, 
tem o escritório e estabelecimento denominado «MÁRIO 
PEREIRA DA SILVA MANUEL — Serviços de cópias», 
situado em Luanda, Município de Dande (Caxito), Bairro 
Kijoão Mendes, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — 
BUE de Dande (Caxito), aos 7 de Agosto de 2015. — A/O 
Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 

de Dande (Caxito)

José Domingos Pedro dos Santos

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180101 /150807;

C) Que foi extraída do registo respeitante ao comer- C ciante em nome individual José Domingos Pedro 

dos Santos, com o NIF 2464019828, registada 

sobon.0 2015/18010100136;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
José Domingos Pedro dos Santos
Identificação Fiscal: 2464019828;
AP. 180101/150807 Matrícula
José Domingos Pedro dos Santos, Solteiro(a), maior, 

residente em Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro 
Bairro Kijoão Mendes, casa s/n.°, que usa a firma o seu 
nome, exerce a actividade relacionada com Motorista de 
ligeiros, tem o escritório e estabelecimento denominado 
«JOSÉ DOMINGOS PEDRO DOS SANTOS — Serviços 
de condução ligeira», situado en Bengo, Município de 
Dande (Caxito), Bairro Kijoão Mendes, Kijoão Mendes.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — 
BUE de Dande (Caxito), aos 7 de Agosto de 2015. — A/O 
Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo— BUE 
de Dande (Caxito)

Inês Lumingo Icuenda Barros

) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 
o original;

b\ r>Ue requenda sob Apresentação n.° 180101/150807;
c/ Que foi extraída do registo respeitante ao comer- 

Ciante em nome individual Inês Lumingo 
Icuenda Barros, com o NIF 2464020370, regis
tada sob o n.° 2015/18010100135;

) ue ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 
M ° se'° branco desta Conservatória.
Inp T 3 Averbamentos — Anotações
nes Lumingo Icuenda Barros

er,tificaçào Fiscal: 24640^0370*
APJ80101/150807 Matrícula 

dente*cuer|da Barros, Solteiro(a), maior, resi-
e em Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro 

activdd d0383 S/n °’ qUe USa a firma ° SeU no,Tie’ exerce a 
est h |3 6 re'ac,onada com Fotocopista, tem o escritório e 
BARRoq171^0 denorninado <<INÊS LUMINGO ICUENDA 
M , Serviços de cópias», situado em Bengo, 

apio de Dande (Caxito), Bairro Sassa - Povoaçao, s/n. 
or ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de rev,sla e consertada assino.
Ri )p°,nS^rVatoria do Registo Comercial de Bengo — 

de Dande (Caxito), aos 7 de Agosto de 2015. — A/O 

Conservador/a, ilegível.
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ADÃO PEDRO — Serviços de condução ligeira», situado 
em Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro Kijoão

Conservatória do Registo Comercial de Benso — rh 
de Dande (Caxito) E

Afonso Sagueve

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180101/150807;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao

comerciante em nome individual Afonso 
Sagueve, com o NIF 2464019801, registada 
sob o n.° 2015/18010100161;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Afonso Sagueve
Identificação Fiscal: 2464019801;
AP. 180101/150807 Matrícula
Afonso Sagueve, Solteiro(a), maior, residente em Bengo, 

Município de Dande (Caxito), Bairro Açucareira, Casa 
n.° 364, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade 
relacionada com Serralheiro, tem o escritório e estabeleci
mento denominado «AFONSO SAGUEVE — Serralharia», 
situado em Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro 
Açucareira, s/n.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo 
BUE de Dande (Caxito), aos 7 de Agosto de 2015. A/O 
Conservador/a, ilegível.

Mendes, s/n.°
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Bengo — 

BUE de Dande (Caxito), aos 7 de Agosto de 2015. — A/O 
Conservador/a, ilegível.

de Dande (Caxito) § 

Lúcio Paulo Sebastião de Gouveia Leite

Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 

O original;
b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180101/150807-

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Lúcio Paulo Sebas

tião de Gouveia Leite, com o NIF 2464021369, 

registada sob o n.°2OI5/l8OIOlOOI55;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações

Lúcio Paulo Sebastião de Gouveia Leite 

Identificação Fiscal: 2464021369;

AP.I80I0I/150807 Matrícula
Lúcio Paulo Sebastião de Gouveia Leite, Solteiro(a), 

maior, residente em Bengo, Município de Dande (Caxito),

Bairro Kijoão Mendes, R.a Lucrécia Paim Casa n.° 14, que 
usa a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada com 
Motorista de ligeiros, tem o escritório e estabelecimento 
denom inado «LÚCIO PA ULO S EBASTIÃO DE GOU V EI A 

LEITE — Serviços de condução ligeira», situado em Bengo, 
Município de Dande (Caxito), Bairro Kijoão Mendes, R.a 

Lucrécia Paim Casa n.° 14.
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Bengo — 

BUE de Dande (Caxito), aos 7 de Agosto de 2015.—A/O 

Conservador/a, ilegível.

nservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 

de Dande (Caxito)

Armando Adâo Pedro

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;
b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180101/150807;
Çj Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Armando Adão 

Pedro, com o NIF 2464021245, registada sob o 

n.° 2015/18010100159;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula —Averbamentos —Anotações

Armando Adão Pedro
Identificação Fiscal: 2464021245;

AP. 18010l/l 50807 Matrícula
Armando Adão Pedro, Solteiro(a), maior, residente

Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro Sassa 
Povoação, casa s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce 

a actividade relacionada com Motorista de ligeiros, tem o 
escritório e estabelecimento denominado «ARMANDO 

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 

de Dande (Caxito)

Manuel Campos

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 18010 l/l50807;

c) Que foi extraida do registo respeitante ao comer
ciante em nome individual Manuel Campos,
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com o NIF 2464019577, registada sob o 
n.° 2015/18010100153;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Manuel Campos
Identificação Fiscal: 2464019577;
AP.180101/150807 Matrícula
Manuel Campos, Solteiro(a), maior, residente em Bengo, 

Município de Dande (Caxito), Bairro Mabubas, casa s/n.°, 
que usa a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada 
com Motorista de ligeiros, tem o escritório e estabeleci
mento denominado «MANUEL CAMPOS — Serviços de 
condução ligeira», situado em Bengo, Município de Dande 
(Caxito), Bairro Mabubas, S/N.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — 
BUE de Dande (Caxito), aos 7 de Agosto de 2015. — A/O 
Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Caxito)

Antonieta Ferreira Paulo Adão

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180101 /150807;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Antonieta Ferreira 
Paulo Adão, com o NIF 2464020656, registada 
sob o n.° 2015/18010100138;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Antonieta Ferreira Paulo Adão
Identificação Fiscal: 2464020656;
AP.180101/150807 Matrícula
Antonieta Ferreira Paulo Adão, Solteiro(a), maior, resi

dente em Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro 
Kingungo, casa s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce 
a actividade relacionada com Pescador, tem o escritório e 
estabelecimento denominado «ANTONIETA FERREIRA 
PAULO ADÃO — Pesca», situado em Bengo, Município de 
Dande (Caxito), Bairro Kingungo, s/n.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Caxito), aos 28 de Agosto de 2015. — A/O 
Conservador/a, ilegível.

___ _________ DIÁR1° darepúbuCa

Conservatória do Registo Comercial de Bengo__ BUE
de Dande (Caxito)

Maria Zayana Nzuzi

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180101 /150807-
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Maria Zayana 
Nzuzi, com o NIF 2464020184, registada sob 
o n.° 2015/18010100137;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Maria Zayana Nzuzi
Identificação Fiscal: 2464020184;
AP.180101/150807 Matrícula
Maria Zayana Nzuzi, Solteiro(a), maior, residente em 

Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro Quingugo, 
Casa n.° 021, que usa a firma o seu nome, exerce a acti
vidade relacionada com Fotocopista, tem o escritório e 
estabelecimento denominado «MARIA ZAYANA NZUZI 
— Serviços de cópias», situado em Bengo, Município de 
Dande (Caxito), Bairro Quingugo, Casa n.° 021.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo 
BUE de Dande (Caxito), aos 7 de Agosto de 2015. — A/O 
Conservador/a, ilegível.

onservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 

de Dande (Caxito)

Teresa João Alves dos Santos

) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 
0 original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180101/150807;
Ç/ Que foi extraída do registo respeitante ao comer- 

c,ante nome individual Teresa João Alves 
dos Santos, com o NIF 2464020222, registada 

sobon.°20l5/180l0100l40;Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 
0 selo branco desta Conservatória.

rícula Averbamentos — Anotações
Teresa João Alves dos Santos
Identificação Fiscal: 2464020222;
AR,8OJOI/I5O8O7 Matrículad rCFeSa Joào AJves dos Santos, Solteiro(a), maior, resi- 

ente em Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro Sassa
Ção, Casa N 73, que usa a firma o seu nome, exerce
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a actividade relacionada com Quitandeira-venda de bens 

alimentares, tem o escritório e estabelecimento denomi

nado «TERESA JOÃO ALVES DOS SANTOS__ Venda de

bens alimentares», situado em Bengo, Município de Dande 

(Caxito), Bairro Sassa Povoação, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo - 

BUE de Dande (Caxito), aos 7 de Agosto de 2015 __ A/O

Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Caxito)

Esperança Domingos Caetano Bernardo

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180101/150807;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comerciante

em nome individual Esperança Domingos Cae

tano Bernardo, com o NIF 2464021334, regis

tada sob o n.° 2015/18010100152;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações

Esperança Domingos Caetano Bernardo 

Identificação Fiscal: 2464021334;

AP. 180101/150807 Matrícula
Esperança Domingos Caetano Bernardo, Solteiro(a), 

maior, residente em Bengo, Município de Dande (Caxit ), 

Bairro Mifuma, Casa n.° 097, que usa a firma o seu nome, 

exerce a actividade relacionada com Cabeleireiro e 
lares, tem o escritório e estabelecimento denominado 

«ESPERANÇA DOMINGOS CAETANO BERNA 

Cabeleireiro e similares», situado em Bengo, Mu 

Ambriz, Bairro Mifuma, s/n.° . •
Por ser verdade se passa a presente certidão, que 

de revista e consertada assino. R 0 __
Conservatória do Registo Comercial __

BUE de Dande (Caxito), aos 7 de Agosto e - 

Conservador/a, ilegível. — i

Conservatória do Registo Comercial de Bengo BUE 

de Dande (Caxito)

Manuel Santos
a) Que a cópia apensa a esta certidão está confo
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C) QUe f0Í.eXlraida d° registo respeitante ao 

comerciante em nome individual Manuel 

Santos, com o NIF 2464019537, registada 

s°b o n.° 2015/18010100142;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações 

Manuel Santos

Identificação Fiscal: 2464019537;

AP. 18010 l/l 50807 Matrícula

Manuel Santos, Solteiro(a), maior, residente em Bengo, 

Município de Dande (Caxito), Bairro Mifuma, casa s/n.°, 

que usa a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada 

com Motorista de ligeiros, tem o escritório e estabeleci

mento denominado «MANUEL SANTOS — Serviços de 

condução ligeira», situado em Bengo, Município de Dande 

(Caxito), Bairro Mifuma, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo - 

BUE de Dande (Caxito), aos 7 de Agosto de 2015. — A/O 

Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comerciai de Bengo _ 
de Dande (Caxito)

Suzano Fernando Van-Dúnem Fernandes

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;
b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180l01/150807;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer
ciante em nome individual Suzano Fernando 
Van-Dunem Femandes, com o NIF 2464021326, 

registada sob o n.°2OI5/l8OIOIOOI41;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o seio branco desta Conservatória.

Matrícula —Averbamentos —Anotações 
Suzano Fernando Van-Dunem Femandes

Identificação Fiscal: 2464021326;

AP. 18010 l/l 50807 MatrículaSuzano Fernando Van-Dúnem Femandes, Solteiro(a), 
maior, residente em Bengo, Município de Dande (Caxito), 

Bairro Kijoão Mendes, Casa n.° 107, que usa a firma o seu 
nome, exerce a actividade relacionada com Fotocopista, 
tem o escritório e estabelecimento denominado «SUZANO 

FERNANDO VA — Serviços de cópias», situado em Bengo, 
Município de Dande (Caxito), Bairro Sassa povoaçao, s/n.»

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.Conservatória do Registo Comercial de Bengo - 
BUE de Dande (Caxito), aos 1 de Agosto de 2015. — A/O 

Conservador/a, ilegível.
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Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 

de Dande (Caxito)

Eusébio Francisco Xavier

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180101 /150807;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Eusébio Francisco
Xavier, com o NIF 2464020133, registada sob o 
n.° 2015/18010100146;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Eusébio Francisco Xavier
Identificação Fiscal: 2464020133;
AP.180101/150807 Matrícula
Eusébio Francisco Xavier, Solteiro(a), maior, residente 

em Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro Mifuma, 
Casa s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade 
relacionada com Motorista de ligeiros, tem o escritório e 
estabelecimento denominado «EUSÉBIO FRANCISCO 
XAVIER — Serviços de condução ligeira», situado em 
Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro kixiquela, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — 
BUE de Dande (Caxito), aos 7 de Agosto de 2015. — A/O 
Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Caxito)

Valentim de Oliveira Gomes

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180101 /150807;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Valentim de Oliveira 
Gomes, com o NIF 2464020257, registada sob o 
n.° 2015/18010100143;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Valentim de Oliveira Gomes
Identificação Fiscal: 2464020257;
AP.180101/150807 Matrícula
Valentim de Oliveira Gomes, Solteiro(a), maior, residente 

em Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro Quijoão 
Mendes, Casa n,° 39, que usa a firma o seu nome, exerce 
a actividade relacionada com Motorista de ligeiros, tem o 
escritório e estabelecimento denominado «VALENTIM 

de OLIVEIRA GOMES — Serviços de condução ligeira», 

situado en Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro 

Sassa Povoação, s/n.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo - 

BUE de Dande (Caxito), aos 7 de Agosto de 2015. - A/O 

Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Caxito)

André António Capaxi Francisco

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180101 /150807;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual André António 
Capaxi Francisco, com o NIF 2464021237, 
registada sob o n.° 2015/18010100149;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
André António Capaxi Francisco
Identificação Fiscal: 2464021237;
AP.180101/150807 Matricula
André António Capaxi Francisco, Solteiro(a), maior, 

residente em Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro 
Quimaria, Casa s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce 
a actividade relacionada com Motorista de ligeiros, tem 
o escritório e estabelecimento denominado «ANDRE 
ANTÓNIO CAPAXI FRANCISCO — Serviços de con
dução ligeira», situado em Bengo, Município de Dande 
(Caxito), Bairro Quimaria, casa s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo 
BUE de Dande (Caxito), aos 7 de Agosto de 2015. ■ A/O 
Conservador/a, ilegível.

n'atona do Registo Comercial de Bengo — BUE 

de Dande (Caxito)

Titiana Manuel João

Q a cópia apensa a esta certidão está conforme 

° original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180101 /150807; 

foi extraída do registo respeitante ao conier- 
Clanle em nome individual Titiana Manuel
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João, com o NIF 2464019704, registada sob o 
n.o 2015/18010100147;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 
o selo branco desta Conservatória.

— Averbamentos — Anotações
Titiana Manuel João
Identificação Fiscal: 2464019704;
AP.180101/150807 Matrícula
Titiana Manuel João, Solteiro(a), maior, residente em 

Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro Mifuma, Casa 
n.° 191, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade rela
cionada com Fotocopista, tem o escritório e estabelecimento 
denominado «TITIANA MANUEL JOÃO — Serviços de 
cópias», situado em Bengo, Município de Dande (Caxito), 
Bairro Mifuma, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — 
BUE de Dande (Caxito), aos 7 de Agosto de 2015. —A/O 
Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 

de Dande (Caxito)

Moniz António Manuel

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;
b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180101/150807,

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer
ciante em nome individual Moniz António 

Manuel, com o NIF 2464020117, registada sob 

o n.° 2015/18010100148;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações

Moniz António Manuel

Identificação Fiscal: 2464020117;

AP.180101/150807 Matrícula identeem
Moniz António Manuel, Solteiro(a), maior,

Bengo, Município de Dande (Caxito), a actjvidade 

Casa n.° 30, que usa a firma o seu nome, e estabe-

relacionada com Fotocopista, tem 0 MANUEL
lecimento denominado «MONIZ A jvfunicípio de 

Serviços de cópias», situado em
Dande (Caxito), Bairro Açucareira,^ n certidão, que depois 

Por ser verdade se passa a Pre

de revista e consertada assino. ial de Bengo —

Conservatória do Reg|st° AgOSto de 2015. — 

BUE de Dande (Caxito), aos 

Conservador/a, ilegiwd-

em

Conservatória do Registo Comercial de Bengo - BUE 

de Dande (Caxito)

Mateus António Malocola

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180101/150807;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Mateus António 

Malocola, com o NIF 2464019968, registada 

sob o n.° 2015/18010100150;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos —Anotações

Mateus António Malocola

Identificação Fiscal: 2464019968;

AP.180101/150807 Matricula
Mateus António Malocola, Solteiro(a), maior, residente 

Bengo, Município de Dande (Caxito), Baino Mifuma,em
casa s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade 

relacionada com Quitandeira-venda de bens alimentares, 
tem o escritório e estabelecimento denominado «MATEUS 

ANTÓNIO MALOCOLA — Venda de bens alimentares», 
situado em Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro 

Kingungo, s/n.°
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Bengo — 

BUE de Dande (Caxito), aos 7 de Agosto de 2015.— A/O 

Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 

de Dande (Caxito)

João Manuel Lourenço

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180101/150807;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer
ciante em nome individual João Manuel Lou
renço, com o NIF 2464020591, registada sob o 

n.° 2015/18010100156;d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações

João Manuel Lourenço 
Identificação Fiscal: 2464020591;

AP.180101/150807 MatrículaJoão Manuel Lourenço, Solteiro(a), maior, residente 
Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro Quijoão
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Mendes, casa s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce a 
actividade relacionada com Fotocopista, tem o escritó
rio e estabelecimento denominado «JOÃO MANUEL 
LOURENÇO — Serviços de cópias», situado em Bengo, 
Município de Dande (Caxito), Bairro Mifuma, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — 
BUE de Dande (Caxito), aos 7 de Agosto de 2015. — A/O 
Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Caxito)

Graciana Ngueve Marcolino

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180101 /150807;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Graciana Ngueve 
Marcolino, com o NIF 2464020818, registada 
sobon.0 2015/18010100160;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Graciana Ngueve Marcolino
Identificação Fiscal: 2464020818;
AP. 180101/150807 Matrícula
Graciana Ngueve Marcolino, Solteiro(a), maior, resi

dente em Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro 
Mifuma, Casa n.° 299, que usa a firma o seu nome, exerce 
a actividade relacionada com Motorista de ligeiros, tem o 
escritório e estabelecimento denominado «GRACIANA 
NGUEVE MARCOLINO — Serviços de condução ligeira», 
situado en Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro 
Bairro Mifuma, Casa n.° 299.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — 
BUE de Dande (Caxito), aos 7 de Agosto de 2015. — A/O 
Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo— BUE 

de Dande (Caxito)

César Adão Mabiala

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180101 /150807;

Oue foi extraida do registo respeitante ao C comerciante em nome individual César Adão

Mabiala, com o NIF 2464020770, registada 

sob o n.° 2015/18010100162;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim 

o selo branco desta Conservatória.
,eva(m)

Matrícula — Averbamentos — Anotações
César Adão Mabiala
Identificação Fiscal: 2464020770;
AP. 180101/150807 Matrícula
César Adão Mabiala, Solteiro(a), maior, residente em 

Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro Sassa 
Povoação, casa s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce 
a actividade relacionada com Motorista de ligeiros, tem o 
escritório e estabelecimento denominado «CÉSAR ADÃO 
MABIALA — Serviços de condução ligeira», situado en 
Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro Sassa povoa
çao, Direita de Caxito.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — 
BUE de Dande (Caxito), aos 7 de Agosto de 2015. —A/O 
Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo— BUE 
de Dande (Caxito)

Elizar Gedeão Jacinto

tf) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 18010 l/l 50807;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer-

ciante em nome individual Elizar Gedeão 
Jacinto, com o NIF 2464020192, registada sob
On-°20I5/I8010l00164-

Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 
Matrír i° Se ° branco desta Conservatória.

Lunda Nnr?eleã° Jacint0’ Solteiro(a), maior, residente em 

Casa s/n 0 Un,c,p,° de Chitato, Bairro Centro Urbano, 
relacionad 3 f™3 ° SeU nome’ exerce a actividade 

belecímenf3 ^ecauc^utador, tem o escritório e esta- 

— Recauch° enOmínado «^ZAR GEDEÃO JACINTO 

Dande (c Otageni>>’ si^ado em Lunda Norte, Município de

•*<C™»).B.,roAMCareíras/n
de reviQfa F Verdade se Passa a presente certidão, que depois 

Consir6 C°nSertada assino-

BUE Hp n atdr’a do Registo Comercial de Bengo “7 * Ag°s“ A/o



III SÉRIE-N.° 168-DE 31 DE AGOSTO DF.7nl5

16139
relacionada com Motorista de ligeiros, tem o escritó

rio e estabelecimento denominado «JULIETA MARTINS 

SAÍUVA — Serviços de condução ligeira», situado en 

Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro Cabungo, rua 

direita de caxito.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — 

BUE de Dande (Caxito), aos 7 de Agosto de 2015. — A/O 

Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Caxito)

Constância Pedro Mateus

а) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;

б) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180101/150807;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Constância Pedro 

Mateus, com o NIF 2464020680, registada sob 

on.° 2015/18010100171;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) o 

selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações

Constância Pedro Mateus

Identificação Fiscal: 2464020680;

AP. 180101/150807 Matrícula

Constância Pedro Mateus, Solteiro(a), maior, residente 

em Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro Quintonhi, 

casa s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade 

relacionada com Motorista de ligeiros, tem o escritório e 

estabelecimento denominado «CONSTÂNCIA PEDRO 

MATEUS — Serviços de condução ligeira», situado em 

Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro Quintonhi, 

Casa s/n.°

Conservatória do Registo Comercial de Bengo- BUE 

de Dande (Caxito)

Bernarda Domingos Leitão Ribeiro

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180101/150807;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Bemarda Domingos 

Leitão Ribeiro, com o NIF 2464021270, regis

tada sob o n.° 2015/18010100175;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos—Anotações

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.

Bemarda Domingos Leitão Ribeiro 

Identificação Fiscal: 2464021270;

Conservatória do Registo Comercial de Bengo 

BUE de Dande (Caxito), aos 7 de Agosto de 2015. A/O 

Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo— BUE 
de Dande (Caxito)

Julieta Martins Saíuva

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;
b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180101/150807;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer
ciante em nome individual Julieta Martins 

Saíuva, com o NIF 2464020869, registada sob o 

n.° 2015/18010100173;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações

Julieta Martins Saíuva
Identificação Fiscal: 2464020869;

AP. 180101/150807 Matrícula
Julieta Martins Saíuva, Solteiro(a), maior, residente em 

Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro Kat>ung , 

casa s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce a activi

AP.180101/150807 Matrícula
Bemarda Domingos Leitão Ribeiro, Solteiro(a), maior, 

residente em Bengo, Município de Dande (Caxito), 

Bairro Bairro Quijoão Mendes, Casa n.° 1104, que usa a 
firma o seu nome, exerce a actividade relacionada com 
Quitandeira-venda de bens alimentares, tem o escritório e 
estabelecimento denominado «BERNARDA DOMINGOS 
LEITÃO RIBEIRO — Venda de bens alimentares», situado 

en Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro Kijoão

Mendes, s/n.°
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Bengo — 

BUE de Dande (Caxito), aos 7 de Agosto de 2015. — A/O 

Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 

de Dande (Caxito)

Luzia Miguel

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180101/150623;
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c) Que foi extraída do registo respeitante ao
comerciante em nome individual Luzia 
Miguel, com o NIF 2464037923, registada 
sob o n.° 2015/18010100020;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Luzia Miguel
Identificação Fiscal: 2464037923;
AP. 180101/150623 Matrícula
Luzia Miguel, Solteiro(a), maior, residente em Bengo, 

Município de Dande (Caxito), Bairro Mabubas, casa s/n.°, 
que usa a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada 
com Quintandeira-venda de vestuário, tem o escritório e 
estabelecimento denominado «LUZIA MIGUEL — Venda 
de vestuário», situado en Bengo, Município de Dande 
(Caxito), Bairro Porto Quipiri, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — 
BUE de Dande (Caxito), aos 23 de Junho de 2015. — A/O 
Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Caxito)

Sónia Patrícia Paiva Monteiro

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180101 /150728;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Sónia Patrícia Paiva 
Monteiro, com o NIF 2464050245, registada 
sobon.0 2015/18010100084;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matricula — Averbamentos — Anotações
Sónia Patrícia Paiva Monteiro
Identificação Fiscal: 2464050245;
AP. 180101/150728 Matricula
Sónia Patrícia Paiva Monteiro, Solteiro(a), maior, resi

dente em Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro 
Nelito Soares, Rua dos Eucaliptos, Bloco 12 A, que usa a 
firma o seu nome, exerce a actividade relacionada com 
Quitandeira-venda de bens alimentares, tem o escritório e 
estabelecimento denominado «SÓNIA PATRÍCIA PAIVA 
MONTEIRO — Venda de bens alimentares», situado em 
Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro Açucareira, 
s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — 
BUE de Dande (Caxito), aos 28 de Julho de 2015. — A/O 
Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo__ BUE
de Dande (Caxito)

Nyurca Divane Pedro Gama

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180101 /150728;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Nyurca Divane Pedro 
Gama, com o NIF 2464050016, registada sob o 
n.° 2015/18010100090;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Nyurca Divane Pedro Gama
Identificação Fiscal: 2464050016;
AP. 180101/150728 Matrícula
Nyurca Divane Pedro Gama, Divorciado(a), maior, 

residente em Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro 
Açucareira, s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce a 
actividade relacionada com Quitandeira-venda de bens ali
mentares, tem o escritório e estabelecimento denominado 
«NYURCA DIVANE PEDRO GAMA — Venda de bens ali
mentares», situado em Bengo, Município de Dande (Caxito), 
Bairro Açucareira, s/n.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo 
BUE de Dande (Caxito), aos 28 de Julho de 2015. —A/O 
Conservador/a, ilegível.

servatóna do Registo Comercial de Bengo — BUE 

de Dande (Caxito)

Joana Brito Mascarenhas

) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 
0 original;

Cj ?e f°' requeridas°b Apresentação n.° 180101/150728; 
ue ^01 extraída do registo respeitante ao comer- 
ciante em nome individual Joana Brito Masca
renhas, com o NIF 2464050148, registada sob o 

n° 2015/18010100095;J Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 

0 se'° branco desta Conservatória.
. “'a ~ Averbamentos - Anotações
Joana Brito Mascarenhas
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Identificação Fiscal: 2464050148;

AP-180101/150728 Matrícula

Joana Brito Mascarenhas, Solteiro(a), maior, residente 

em Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro Açucareira, 

casa s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade 

relacionada com Quintandeira-venda de vestuário, tem o 

escritório e estabelecimento denominado «JOANA BRITO 

MASCARENHAS — Venda de vestuário», situado em Bengo, 

Município de Dande (Caxito), Bairro Porto Quipiri, s/n.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — 

BUE de Dande (Caxito), aos 28 de Julho de 2015. — A/O 

Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comerciai de Bengo — BUE 
de Dande (Caxito)

Ana Paula Arsénio

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180101/150728;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao

comerciante em nome individual Ana Paula 
Arsénio, com o NIF 2464050210, registada 

sob o n.° 2015/18010100079;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula — Averbamentos — Anotações

Ana Paula Arsénio
Identificação Fiscal: 2464050210;

AP. 180101/150728 Matrícula
Ana Paula Arsénio, Solteiro(a), maior, residente em 

Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro Kijoão 

Mendes, Casa s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce a 
actividade relacionada com Quitandeira-venda de bens ali- 
mentares, tem o escritório e estabelecimento denominado 

«ANA PAULA ARSÉNIO — Venda de bens alimentares», 
situado em Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro 

Porto Quipiri, s/n.°Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de ^en&0 

BUE de Dande (Caxito), aos 28 de Julho de 2015. — 

Conservador/a, ilegível. _____

Conservatória do Registo Comercial de Bengo BUE 

de Dande (Caxito)

Maria Odete Maquisse Barros

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;b) Que foi requerida sob Apresentação n. 180101/1507-8,
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C) Que foi extraída do registo respeitante ao comer- 

ciante em nome individual Maria Odete 

Maquisse Barros, com o NIF 2464050075, 

registada sob o n.° 2015/18010100096;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula — Averbamentos — Anotações

Maria Odete Maquisse Barros 

Identificação Fiscal: 2464050075;

AP. 180101/150728 Matrícula

Maria Odete Maquisse Barros, Solteiro(a), maior, resi

dente em Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro 

Açucareira, S/N, que usa a finna o seu nome, exerce a 

actividade relacionada com Quitandeira-venda de bens ali

mentares, tem o escritório e estabelecimento denominado 

«MARIA ODETE MAQUISSE BARROS — Venda de 

bens alimentares», situado em Bengo, Município de Dande 

(Caxito), Bairro Açucareira, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo - 

BUE de Dande (Caxito), aos 28 de Julho de 2015. — A/O 

Conservador/a, ilegível.

Conse^tória do Registo Comercial de Bengo - BUE 

de Dande (Caxito)

Isabel Amélia Muginga Gomes

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;
b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180101/150728;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer
ciante em nome individual Isabel Amélia 
Muginga Gomes, com o NIF 2464049930, regis

tada sob o n.° 2015/18010100078;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula —Averbamentos —Anotações

Isabel Amélia Muginga Gomes
Identificação Fiscal: 2464049930;

AP. 180101/150728 MatrículaIsabel Amélia Muginga Gomes, Solteiro(a), maior, resi
dente em Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro 

Kimaria, Casa s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce a 
actividade relacionada com Alfaiate, tem o escritório e esta
belecimento denominado «ISABEL AMÉLIA MUGINGA 
GOMES —Alfaiataria», situado em Bengo, Município de 

Dande (Caxito), Bairro acçucareira, S-N.
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.Conservatória do Registo Comercial de Bengo - 
BUE de Dande (Caxito), aos 28 de Julho de 2015. — A/O 

Conservador/a, ilegível.
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Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 

de Dande (Caxito)

Eugénia dos Santos Van-Dúnem Paixão

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;
b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180101/150728;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Eugénia dos Santos 

Van-Dúnem Paixão, com o NIF 2464050059, 

registada sob on.° 2015/18010100087;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações 

actividade relacionada com Quitandeira-venda de bens ali 

mentares, tem o escritório e estabelecimento denominado 

«HELENA MACUNTIMA AFONSO PEDRO — Venda de 

bens alimentares», situado em Bengo, Município de Ambriz 

Bairro Acuçareira, s/n.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo __

BUE de Dande (Caxito), aos 28 de Julho de 2015. — A/O 

Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Caxito)

Eugénia dos Santos Van-Dúnem Paixão

Identificação Fiscal: 2464050059;

AP.l 80101/150728 Matrícula

Eugénia dos Santos Van-Dúnem Paixão, Solteiro(a), 

maior, residente em Bengo, Município de Dande (Caxito), 

Bairro do Kijoão Mendes, casa s/n.°, que usa a firma o seu 

nome, exerce a actividade relacionada com Quitandeira- 

venda de bens alimentares, tem o escritório e estabelecimento 
denominado «EUGÉNIA DOS SANTOS VA — Venda de 

bens alimentares», situado em Bengo, Município de Dande 

(Caxito), Bairro Porto Quipiri, s/n.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — 

BUE de Dande (Caxito), aos 28 de Julho de 2015. — A/O 

Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Caxito)

Helena Macuntima Afonso Pedro

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180101 /150728;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Helena Macuntima 

Afonso Pedro, com o NIF 2464050377, regis

tada sob o n.° 2015/18010100097;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações 

Helena Macuntima Afonso Pedro

Identificação Fiscal: 2464050377;

AP.180101/150728 Matricula

Helena Macuntima Afonso Pedro, Solteiro(a), maior, 

residente em Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro 

Açucareira, casa s/ n.“, que usa a firma o seu nome, exerce a

Laurinda Carlos

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180101 /150728;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao

comerciante em nome individual Laurinda 

Carlos, com o NIF 2464050300, registada 

sob o n.° 2015/18010100088;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações

Laurinda Carlos

Identificação Fiscal: 2464050300;

AP. 180101/150728 Matrícula

Laurinda Carlos, Solteiro(a), maior, residente em 

Luanda, Município de Cacuaco, Bairro Boa Esperança III, 

Casa s/n.° Zona 13, que usa a firma o seu nome, exerce a 
actividade relacionada com Quitandeira-venda de bens ali

mentares, tem o escritório e estabelecimento denominado 

«LAURINDA CARLOS — Venda de bens alimentares», 

situado em Luanda, Município de Dande (Caxito), Bairio 

Porto Quipiri, s/n.
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo —■ 
BUE de Dande (Caxito), aos 28 de Julho de 2015. A/O 

Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo B^E 

de Dande (Caxito)

Francisca Zumbi João
a) Que a cópia apensa a esta certidão está conf

o original; <n7|6;
b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 18010
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c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Francisca Zumbi 

João, com o NIF 2464047708, registada sob o 

n.° 2015/18010100029;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações

Francisca Zumbi João

Identificação Fiscal: 2464047708;

AP. 180101/150716 Matrícula

Francisca Zumbi João, Solteiro(a), maior, residente 

em Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro Mifuma, 

Casa s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade 

relacionada com Quintandeira-venda de vestuário, tem o 

escritório e estabelecimento denominado «FRANCISCA 

ZUMBI JOÃO — Venda de vestuário», situado em Bengo, 

Município de Dande (Caxito), Bairro Porto Quipiri, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo 

BUE de Dande (Caxito), aos 16 de Junho de 2015. — A/O 

Conservador/a, ilegível.
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que depoi

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 

de Dande (Caxito)

Euridice Manuel Lopes Sebastião

o) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 

o original;
Que foi requeridasobApresentaçãon.0180101/150728;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer
ciante em nome individual Euridice Manuel 

Lopes Sebastião, com o NIF 2464049999, regis

tada sob o n.° 2015/18010100086;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos —Anotações

Euridice Manuel Lopes Sebastião 

Identificação Fiscal: 2464049999;

AP. 180101/150728 Matrícula
Euridice Manuel Lopes Sebastião, Casado(a), sob regime 

de comunhão geral, maior, residente em Bengo, Município 

de Dande (Caxito), Bairro Santa-Ana, Rua Cristóvão Falcão 
n.° 23 Z. 10, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade 

relacionada com Quitandeira-venda de bens alimentares, 
tem o escritório e estabelecimento denominado «EURIDICE 

MANUEL LOPES SEBASTIÃO — Venda de bens alimen
tares», situado em Bengo, Município de Dande (Caxito), 

Bairro Santa Ana, S/N.

Por ser verdade se passa a presente certidão, 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — 
BUE de Dande (Caxito), aos 28 de Julho de 2015. — A/O 

Conservador/a, ilegível.

de Dande (Caxito)

Teresa Aura dos Santos Carlos

QUe aCÓp''a apensa a certidão está conforme 

o original;

b) QUe foi requeridasobApreSentaçãon.’l80i0l/l50778-

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Teresa Aura dos San

tos Carlos, com o NIF 2464050253, registada 

sob o n.° 2015/18010100083;

d) Que ocupa as folhas rubrícada(s) por mim, leva(m) 

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações

Teresa Aura dos Santos Carlos

Identificação Fiscal: 2464050253;

AP. 180101/150728 Matrícula

Teresa Aura dos Santos Carlos, Solteiro(a), maior, resi

dente em Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro 

KM 9, CASA S N°, que usa a firma o seu nome, exerce a 

actividade relacionada com Quitandeira-venda de bens ali

mentares, tem o escritório e estabelecimento denominado 

«TERESA AURA DOS SANTOS CARLOS — Venda de 

bens alimentares», situado em Bengo, Município de Dande 

(Caxito), Bairro Açucareira, s/n.°
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Bengo — 

BUE de Dande (Caxito), aos 28 de Julho de 2015. — A/O 

Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 

de Dande (Caxito)

Rosemary dos Santos Adão

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 18010 l/l50728;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer
ciante em nome individual Rosemary dos Santos 
Adão, com o NIF 2464050040, registada sob o 

n.° 2015/18010100093;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula —Averbamentos —Anotações 

Rosemary dos Santos Adão
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Identificação Fiscal: 2464050040;
AP. 180101/150728 Matrícula
Rosemary dos Santos Adão, Solteiro(a), maior, residente 

em Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro Açucareira, 
S/N, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade rela
cionada com Barbeiro, tem o escritório e estabelecimento 
denominado «ROSEMARY DOS SANTOS ADÃO 
Barbearia», situado em Bengo, Município de Dande 
(Caxito), Bairro Açucareira, S/N.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — 
BUE de Dande (Caxito), aos 28 de Julho de 2015. — A/O 
Conservador/a, Ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Caxito)

Beatriz Bento Agostinho

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180101/150728;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao

comerciante em nome individual Beatriz Bento 
Agostinho, com o NIF 2464050237, registada 
sob o n.° 2015/18010100082;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Beatriz Bento Agostinho
Identificação Fiscal: 2464050237;
AP. 180101/150728 Matrícula
Beatriz Bento Agostinho, Solteiro(a), maior, residente 

em Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro Cawango, 
casa s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade 
relacionada com Quintandeira-venda de vestuário, tem 
o escritório e estabelecimento denominado «BEATRIZ 
BENTO AGOSTINHO — Venda de vestuário», situado em 
Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro Porto Quipiri, 
s/n.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — • 
BUE de Dande (Caxito), aos 28 de Julho de 2015. — A/O 
Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Caxito)

Isabel Jacinto António

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180101 /150716;

_______________________D1ÁR1° DA REPÚRHç^
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual ISABEL JACINTO 
ANTÓNIO, com o NIF 2464047716, registada 
sob o n.° 2015/18010100028;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
ISABEL JACINTO ANTÓNIO
Identificação Fiscal: 2464047716;
AP. 180101/150716 Matrícula
Isabel Jacinto António, Solteiro(a), maior, residente em 

Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro Quintony, 
Casa s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade 
relacionada com Quitandeira-venda de bens alimentares, 
tem o escritório e estabelecimento denominado «ISABEL 
JACINTO ANTÓNIO — Venda de bens alimentares», 
situado em Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro 
Porto Quipiri, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — 
BUE de Dande (Caxito), aos 16 de Julho de 2015. —A/O 
Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Caxito)

Josefa Bernardo Gouveia Pinto

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180101/150728;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Josefa Bernardo 
Gouveia Pinto, com o NIF 2464050164, regis
tada sob o n.° 2015/18010100098;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Josefa Bernardo Gouveia Pinto
Identificação Fiscal: 2464050164;
AP. 180101/150728 Matrícula
Josefa Bernardo Gouveia Pinto, Solteiro(a), maior, resi 

dente em Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairr 
Bambuca, casa s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce 
actividade relacionada com Quitandeira-venda de bens 
mentares, tem o escritório e estabelecimento denonnn 
«JOSEFA BERNARDO GOUVEIA PINTO — 
bens alimentares», situado en Bengo, Município de 
(Caxito), Bairro Porto Kipiri, C/S.
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Por ser verdade se passa a presente certidão, 

de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — 

BUE de Dande (Caxito), aos 28 de Julho de 2015. — A/O 

Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 

de Dande (Caxito)

Catarina Miguel Natal

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;
b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180101 /150623;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Catarina Miguel 

Natal, com o NIF 2464038229, registada sob o 

n.° 2015/18010100009;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula — Averbamentos — Anotações
Catarina Miguel Natal

Identificação Fiscal: 2464038229;

AP. 180101/150623 Matrícula

Catarina Miguel Natal, Solteiro(a), maior, residente em 
Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro Quitonhi, Casa 

n.° 65, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade rela
cionada com Quitandeira-venda de bens alimentares, tem 

o escritório e estabelecimento denominado «CATARINA 
MIGUEL NATAL — Venda de bens alimentares», situado 

em Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro Porto 
Quipiri, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — 
BUE de Dande (Caxito), aos 23 de Junho de 2015. — A 

Conservador/a, ilegível.

Identificação Fiscal: 2464047686;

AP. 180101/150716 Matrícula

Violante Elisa Manuel Pinto, Solteiro(a), maior, resi
dente em Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro 

Kitonhi, Casa s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce a 

actividade relacionada com Quintandeira-venda de ves

tuário, tem o escritório e estabelecimento denominado 

«VIOLANTE ELISA MANUEL PINTO — Venda de ves

tuário», situado em Bengo, Município de Dande (Caxito), 

Bairro Porto Quipiri, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — 

BUE de Dande (Caxito), aos 16 de Julho de 2015. — A/O 

Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Caxito)

Conservatória do Registo Comerciai de Bengo - BUE 

de Dande (Caxito)

Cristina Domingos Garcia

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 

o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 18010 l/l 50728;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Cristina Domingos 

Garcia, com o NIF 2464050270, registada sob o 

n.° 2015/18010100085;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 

o selo branco desta Conservatória.

Matricula —Averbamentos —Anotações

Cristina Domingos Garcia

Identificação Fiscal: 2464050270;

AP. 18010l/l50728 Matricula

Cristina Domingos Garcia, Solteiro(a), maior, residente 

em Luanda, Município de Viana, Bairro Zango, Casa s/n.°, 

que usa a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada 

com Quitandeira-venda de bens alimentares, tem o escritório 

e estabelecimento denominado «CRISTINA DOMINGOS 

GARCIA—Venda de bens alimentares», situado en Luanda, 

Município de Dande (Caxito), Bairro Porto Quipiri, s/n.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois

Violante Elisa Manuel Pinto

a) Que a cópia apensa a esta certidão está confonne

o original;
b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180101/150716;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer
ciante em nome individual Violante Elisa 
Manuel Pinto, com o NIF 2464047686, regis

tada sob o n.° 2015/18010100030;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula —Averbamentos —Anotações 

Violante Elisa Manuel Pinto

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Bengo — 

BUE de Dande (Caxito), aos 28 de Julho de 2015. —A/O 

Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 

de Dande (Caxito)

Natália António Abílio Dobia

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;
b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180101/150623;
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c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer
ciante em nome individual Natália António 
Abílio Dobia, com o NIF 2464037893, regis
tada sob o n.° 2015/18010100014;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Natália António Abílio Dobia
Identificação Fiscal: 2464037893;
AP. 180101/150623 Matrícula
Natália António Abílio Dobia, Solteiro(a), maior, resi

dente em Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro 
Mifuma, casa s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce a 
actividade relacionada com Quitandeira-venda de bens ali
mentares, tem o escritório e estabelecimento denominado 
«NATÁLIA ANTÓNIO ABÍLIO DOBIA —Venda de bens ali
mentares», situado en Bengo, Município de Dande (Caxito), 
Bairro Porto Kipiri, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — 
BUE de Dande (Caxito), aos 23 de Junho de 2015. —A/O 
Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Caxito)

Zenita Santa Garcia de Carvalho Dias

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180101 /150728;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Zenita Santa Garcia de 
Carvalho Dias, com o NIF 2464050091, registada 
sobon.° 2015/18010100091;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matricula — Averbamentos — Anotações
Zenita Santa Garcia de Carvalho Dias 
identificação Fiscal: 2464050091;
AP. 180101/150728 Matricula
Zenita Santa Garcia de Carvalho Dias, Solteiro(a), 

maior, residente em Bengo, Município de Dande (Caxito), 
Bairro Mubungo, Casa n.° 88, que usa a firma o seu nome, 
exerce a actividade relacionada com Quintandeira-venda 
de vestuário, tem o escritório e estabelecimento denomi
nado «ZENITA SANTA GARCIA DE CARVALHO DIAS 
— Venda de vestuário», situado em Bengo, Município de 
Dande (Caxito), Bairro Porto Quipiri, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Caxito), aos 28 de Julho de 2015. — A/O 
Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo__ BUE
de Dande (Panguila)

Eridson do Rosário de Almeida Gonçalves

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180102/150612;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Eridson do Rosário 
de Almeida Gonçalves, com o NIF 2464027138, 
registada sob o n.° 2015/18010200027;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matricula — Averbamentos — Anotações
Eridson do Rosário de Almeida Gonçalves 
Identificação Fiscal: 2464027138;
AP. 180102/150612 Matrícula
Eridson do Rosário de Almeida Gonçalves, Casado(a), 

sob regime de bens adquiridos, maior, residente em Luanda, 
Município de Cacuaco, Bairro Neves Bendinha, Rua de 
Gabela n.° 16, Zona 12, que usa a firma o seu nome, exerce 
a actividade relacionada com Motorista de ligeiros, tem o 
escritório e estabelecimento denominado «ERIDSON DO 
ROSÁRIO DE ALMEIDA GONÇALVES — Serviços 
de condução ligeira», situado em Luanda, Município de 
Cacuaco, Bairro Neves Bendinha, Rua de Gabela n.° 16 
Zona 12.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila), aos 12 de Junho de 2015. — A/O 
Conservador/a, ilegível.

nservatoria do Registo Comercial de Bengo — BUE 

de Dande (Panguila)

Zeferino Jorge Marias

) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 
0 original;

c) f0* S°b APresen^o n.° I80I02/150706;
ue foi extraída do registo respeitante ao comer
ciante em nome individual Zeferino Jorge 

Matias, com o NIF 2464042676, registada sob o 
n-°2015/18010200199;

J Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 
o selo branco desta Conservatória.



III SÉRIE —N.° 168 —DE 31 DE AGOSTO DE 2015

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Zeferino Jorge Matias
Identificação Fiscal: 2464042676;
AP. 180102/150706 Matrícula
Zeferino Jorge Matias, Solteiro(a), maior, residente 

em Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro Barra de 
Dande, casa n.° 75, que usa a firma o seu nome, exerce a 
actividade relacionada com Mensageiro, tem o escritó
rio e estabelecimento denominado «ZEFERINO JORGE 
MATIAS — Serviços de entrega de correios e correspon
dência», situado en Bengo, Município de Dande (Caxito), 
Bairro Panguila, Sector 08.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila), aos 6 de Julho de 2015. — A/O 
Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 

de Dande (Panguila)

Albino Cahango

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180102/150220;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao

comerciante em nome individual Albino 
Cahango, com o NIF 2223456789, registada 
sob o n.° 2015/18010200004;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o seio branco desta Conservatória.

Matrícula —Averbamentos — Anotações
Albino cahango
Identificação Fiscal: 2223456789;
AP. 180102/150220 Matrícula
Albino Cahango, Solteiro(a), maior, residente em 

Luanda, Município de Viana, Bairro Viana, Casa s/n.°, que 
usa a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada com 
Motorista de ligeiros, tem o escritório e estabelecimento 
denominado «ALBINO CAHANGO — Serviços de condu
ção ligeira», situado em Luanda, Município de Viana, Bairro 

Viana, casa s/n.°
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 

de Dande (Panguila), aos 20 de Fevereiro de 2015. — A/O 

Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 

de Dande (Panguila)

Miguel Francisco Samuel

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180102/150825;
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C) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Miguel Francisco 

Samuel, com o NIF 2464059579, registada sob 

on.° 2015/18010200656;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula — Averbamentos — Anotações

Miguel Francisco Samuel

Identificação Fiscal: 2464059579;

AP. 180102/150825 Matrícula

Miguel Francisco Samuel, Solteiro(a), maior, residente 

em Luanda, Município de Cacuaco, Bairro Kikolo, casa s/n.°, 

que usa a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada 

com Confeiteiro, tem o escritório e estabelecimento denomi

nado «MIGUEL FRANCISCO SAMUEL — Confeitaria», 

situado en Luanda, Município de Dande (Caxito), Bairro 

Panguila, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 

de Dande (Panguila), aos 25 de Agosto de 2015. - A/O 

Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila)

Márcia Vanessa Abreu dos Santos

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 

o original;
b) Que foi requerida sob A presentação n.° 180I02/150825;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Márcia Vanessa 
Abreu dos Santos, com o NIF 2464062685, 

registada sob o n.° 2015/18010200652;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula —Averbamentos —Anotações

Márcia Vanessa Abreu dos Santos 

Identificação Fiscal: 2464062685;

A P. 180102/150825 Matrícula
Márcia Vanessa Abreu dos Santos, Solteiro(a), maior, 

residente em Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro 

Ilha do Cabo, Casa n.° 826, Sector n.°l 1, que usa a firma o 
seu nome, exerce a actividade relacionada com Confeiteiro, 
tem o escritório e estabelecimento denominado «MÁRCIA 

VANESSA ABREU DOS SANTOS — Confeitaria», situado 

em Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro Panguila, 

s/n.°
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Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila), aos 25 de Agosto de 2015. — A/O 
Conservador/a, ilegível. .

Conservatória do Registo Comerciai de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila)

Rosa Adriana Ngunza Umba

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180102/150825;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Rosa Adriana Ngunza 
Umba, com o NIF 2464062324, registada sob o 
n.° 2015/18010200653;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos —Anotações
Rosa Adriana Ngunza Umba
Identificação Fiscal: 2464062324;
AP. 180102/150825 Matrícula
Rosa Adriana Ngunza Umba, Solteiro(a), maior, resi

dente em Luanda, Município de Luanda, Bairro Rocha 
Pinto, casa s/n.°, Zona 6, que usa a firma o seu nome, exerce 
a actividade relacionada com Mensageiro, tem o escritório e 
estabelecimento denominado «ROSA ADRIANANGUNZA 
UMBA — Serviços de entrega de correios e correspondên
cia», situado em Luanda, Município de Dande (Caxito), 
Bairro Panguila, Sector s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo_ BUE
de Dande (Panguila), aos 25 de Agosto de 2015._ a/O
Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo__ BUE
de Dande (Panguila)

Jaquelina Tenta

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180102/150825;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao

comerciante em nome individual Jaquelina 
Tenta, com o NIF 2464062197, registada sob 
o n.° 2015/18010200654;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula —Averbamentos — Anotações
Jaquelina Tenta
Identificação Fiscal: 2464062197;
AP. 180102/150825 Matrícula
JaquelinaTenta, Solteiro(a), maior, residente em Luanda, 

Município de Cacuaco, Bairro Catorze, casa s/n.°, que usa 
a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada com 
Mensageiro, tem o escritório e estabelecimento denominado 
«JAQUELIN A TENTA — Serviços de entrega de correios e 
correspondência», situado em Luanda, Município de Dande 
(Caxito), Bairro Panguila, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila), aos 25 de Agosto de 2015. — A/O 
Conservador/a, ilegível.
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