
-----2!?brode2qK
r P1 Série-N.° 251

1V» e ^roíectos, Limitada.
’Li^tada.

D ARIO DA REPÚBLICA
°RGAO OFICIAL DA REPÚBLICA

DE ANGOLA

^^correspondência, quer oficial, quer 

j a anúncio e assinaturas do «Diário 
pública», deve ser dirigida à Imprensa 

•j| - E.P., em Luanda, Rua Henrique de 

ion.°2, Cidade Alta, Caixa Postal 1306, 

3prensanacional.gov.ao - End. teleg.:

sisa».______________________ _____

reço deste número - Kz: 550,00
O preço de cada linha publicada nos Diários 

da República l.1 e 2.a série é de Kz: 75.00 e para 

a 3.’ série Kz: 95.00, acrescido do respectivo 

imposto do selo, dependendo a publicação da 

3.a série de depósito prévio a efectuar na tesouraria 

da Imprensa Nacional - E. P.

A
Assinatura "

As três séries
Ano

A 1? série
.................  otl 799.50

A 2.’série
..............  joi 2/0.00

A 3? série
....................... 107 IjU.OO

.........................Kz: 150111.00

SUMÁRIO
IEL&SALVADOR — Empreendimentos, Limitada.
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-Viana, Comércio e Indústria, Limitada.

[Mados, Limitada.

ICris, Limitada.

^Comercial, Limitada.

UCRUZ & CRUZ — Gestão de Empreendimentos, Limitada, 

à, Limitada.

MesAImego Chahua, Limitada.

^-Soluções (SU), Limitada.

We Angola, Limitada.

Limitada.

®«ltex, Limitada.
^'(SU), Limitada.

Limitada.

... bócios, Limitada.
^"•itada.

imitada.

çu . n^an®u Daniel, Limitada.
Ul"itada.

^ÇÕEs SAI. & MARIA — Prestação de Serviços,

Construções, Limitada.
Ma COMERCIAL— Importação e Exportação. Limitada. 

Limitada.
imitada.

tihj. Orn,^«ca, Livraria e Serviços (SU). Limitada. 

Limitada.
tn'SCServiÇ°s, Limitada.

^‘“-"anda Hotel, S.A.

,L ditada.
in,i'ada.

Prominence Group, Limitada.
Farmácia D. Chipaca (SU), Limitada.
PILATOS — Glamour (SU), Limitada.
4JV—Agricultura, Comércio e Indústria Transformadora, Limitada. 
By Point, Limitada.
ORGANIZAÇÕES KUSCANDA — Construção e Comércio Geral, 

Limitada.
INFORMÁTICA—Bravos (SU), Limitada.
Sildmar (SU), Limitada.
Masilvia & Filhos, Limitada.
Zilver, Limitada.
Isaac’s Learning Center, Limitada.
NDB_ New Day Business, Limitada.
Conservatória do Registo Comercial da 2.* Secção do Guiché único

da Empresa.
«LUÍS ANTÓNIO — Comércio a Retalho e Prestação de Serviços».

«MANUEL FRANCISCO NETO — Comércio a Grosso, Avicultura 

e Prestação de Serviços».
«Y.M.VJ. — Formação e Prestação de Serviços».
«D. M. A. D. — Comércio a Grosso e Prestação de Serviços». 

Conservatória do Registo Comercial de Luanda.

«J.P. RIBEIRO —Comercial».

MIGUEL & SALVADOR
— Empreendimentos, Limitada

Certifico que, por escritura de 17 de Dezembro de 2015, 
lavrada com início a folhas 55 do livro de notas para escri
turas diversas n,° 441, do Cartório Notarial do Guiché Único 
da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires da 
Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:

Primeiro: — Armando Francisco Salvador, solteiro, 
maior, natural do Cazenga, Província de Luanda, onde reside 
habitualmente, no Município do Cazenga, Bairrc Hoji-ya- 

-Henda, casa s/n.“, Zona 17;
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| Segundo: — Cláudio Salvador Miguel, solteiro, maior, 
I natural do Cazenga, Província de Luanda, onde reside habi- 
| tualmente, no Município do Cazenga, Bairro Cazenga, Casa 
I! n.° 12, Zona 18;
I Uma sociedade comercial por quotas de responsabi- 
| lidade limitada, que se regerá nos termos constantes dos 
I artigos seguintes.

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

Luanda, 17 de Dezembro de 2015. — O ajudante, ilegível.

|ii ESTATUTOS DA SOCIEDADE
f" MIGUEL & SALVADOR —

EMPREENDIMENTOS, LIMITADA
ARTIGO l.°

A sociedade adopta a denominação social de, «MIGUEL 
. & SALVADOR — Empreendimentos, Limitada», com

sede social na Província de Luanda, Município e Bairro do 
Cazenga, Rua do Patrício, Casa n.° 12, podendo transferi-la 
livremente para qualquer outro local do território nacional, 
bem como abrir filiais, sucursais, agências ou outras formas 
de representação dentro e fora do País.

ARTIGO 2.°

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

ARTIGO 3.°

A sociedade tem como objecto social a prestação de 
serviços, comércio geral a grosso e a retalho, empreitadas 
de construção civil e obras públicas, fiscalização de obras 
públicas, venda de equipamentos dos serviços de segu
rança privada, prestação de serviços de segurança privada, 
infantário, importação e comercialização de medicamentos, 
produtos hospitalares, equipamentos laboratoriais diver
sos, fabrico e distribuição de medicamentos, equipamentos 
e produtos hospitalares, manutenção e assistência a equipa
mentos diversos, educação, ensino geral, escola de línguas, 
desporto e cultura, escola de condução, informática, tele
comunicações, hotelaria e turismo, restauração, casino, 
indústria pesada e ligeira, pescas, agricultura, agro-pecuária, 
indústria de panificação, camionagem, transitários, cabota
gem, rent-a-car, compra e venda de viaturas novas e usadas, 
transporte de passageiros, transporte de mercadorias, ofi
cina auto, oficina de frio, venda de material de escritório 
e escolar, venda e instalação de material industrial, venda 
e assistência a viaturas, comercialização de material de 
construção, comercialização de lubrificantes, serviços de 
cabeleireiro e barbearia, botequim, comercialização de gás 
de cozinha, petróleo iluminante, peças sobressalentes, perfu
maria, artigos de toucador e higiene, serviços de ourivesaria 
e relojoaria, agenciamento de viagens, exploração de par
ques de diversão, exploração mineira e exploração florestal,

--------------------- ------------------- -----------

exploração de bombas de combustíveis estaea 
representações comerciais, serralharia ’ cam Servi?o 
naria, importação e exportação, podendo S 
qualquer outro ramo do comércio ou indústr ’
sócios acordem e seja permitido por lei. em que os

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

mtegralmente realizado em dinheiro, dividido Wa"Zas) 
tado por (2) quotas iguais de valor nominal de Kz' 

(cinquenta mil kwanzas), cada uma pertencentes / ’00
Armando Francisco Salvador e Cláudio Salvador 
respectivamente. Miguel,

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 fora dele, activa e passi
vamente, incumbe a ambos os sócio, que ficam desde já 
nomeados gerentes, com dispensa de caução, sendo necessá
rias as duas assinaturas para obrigar validamente a sociedade.

1. Os gerentes poderão delegar num dos sócios ou mesmo 
em pessoa estranha à sociedade, parte dos seus poderes de 
gerência, conferindo para o efeito, o respectivo mandato.

2. Fica vedado aos gerentes obrigarem a sociedade em 
actos e contratos estranhos aos negócios sociais da socie
dade, tais como letras de favor, fiança, abonações ou actos 
semelhantes.

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

registadas, dirigidas aos sócios com, pelo menos, 30 (trin 
dias de antecedência, isto quando a lei não prescreva 
lidades especiais de comunicação. Se qualquer 
estiver ausente da sede social a comunicação 
com tempo suficiente para que possa comparec

ARTIGO 8.° ida a per-

Os lucros líquidos apurados, depois de de uzi^ 
centagem para fundos ou destinos espe: $propor.
Assembleia Geral, serão divididos pe uportadas

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

ARTIGO 9.° impedi*611'0

A sociedade não se dissol verá ^rfncis

de qualquer dos sócios, sócio ,
sobrevivo e herdeiros ou repi „ todos reP
interdito, devendo estes nome 
enquanto a quota se mantive nOs

ARTIGO 10- dos sócio* ,e

Dissolvida a sociedadeP"liqurf»* f,|t. 
demais casos legais, todos * 
liquidação e partilha realiz»'-5'

4

íi
4
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Colégio Ngongo, Casa n° li nnH .
mente para qualquer outro lora’i transferi-|a livre- 
corno abrir filiais, sucursais aaê °teiTltÓrÍ0 nacional> bem 
representação dentro e fora do País $ °“ de

DE 20IS

ese algum deles „pretender!erâoici.v
■ t„ Mocó com obngaçSo do p.s,“ 

‘d0 ao sócio que melhor preço

(je condições.

ARTIGO 11.»

sociedade reserva-se o direito de amortizar a quota de 
i^er sócio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou 
idência cautelar.

ARTIGO 12.°

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

ARTIGO 13.°

Os balanços serão dados em 31 de Dezembro de cada ano, 
endo estar aprovado até 31 de Março do ano imediato.

ARTIGO 14.°

\’o omisso regularão as deliberações sociais, as dispo- 
:es da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, que é a Lei das 
iedades Comerciais e demais legislação aplicável.

(15-20758-L02)

Dalnake, Limitada

Certifico que, por escritura de 21 de Dezembro de 2015, 
■Jdacom início a folhas 92, do livro de notas para escri- 
sdiversas n.° 441, do Cartório Notarial do Guiché Único 
Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires da 

Licenciado em Direito, foi constituída entre.
Primeiro: — Rafael Manuel Constantino, casado com a 
Jnda outorgante, sob regime de comunhão de adquiridos, 
®>1 do Dondo, Província do Kwanza-Norte, residente 
cimente em Luanda, no Município de Belas, Ba 

casa sem número, Zona 3;
W/oz—DanyGisela D’Alva dos Santos Cons a ,
•da com o primeiro outorgante, sob regime acima m 
’ "aturai da Maianga, Província de Luanda, °n 
'Mmente, no Distrito Urbano e Bairro da Ingombota, 

Missão, n.° 47, Apartamento 62;
sociedade comercial por quotas d q

^os constantes do documento em anex

stâ conforme. , . , pmOresa, em
artório Notarial do Guiché Ún^° __q ajudante,

aos 21 de Dezembro de 20

ESTATUTOS ^f^DA^
dalnake, limitada

ARTIGO i.° , de «Dalnake,
Niedade adopta a denontinaçã^ de Luanda, 

com sede social na P M Rua
C|Pio de Belas, Bairro Mont

ARTIGO 2.°

ARTIGO 3.”

A sociedade tem como objecto social a prestação de ser
viços, agricultura e pecuária, avicultura, aquicultura, pesca 
agro-mdustna, serviços de transportes públicos e priva
dos não regulares, serviços de agenciamento e transitário, 
serviços de representação, consultoria financeira, contabili
dade e auditoria, gestão de empreendimentos, promotora de 
investimentos e participações, produtos químicos e farma
cêuticos, serviços de saúde, importação e comercialização 
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, fiscalização de obras públicas, venda de equipa
mentos dos serviços de segurança privada, prestação de 
serviços de segurança privada, manutenção e assistência 
a equipamentos diversos, educação, ensino geral, serviços 
infantários, desporto e cultura, informática, telecomunica- 
ções, serviços de hotelaria e turismo, restauração, indústria 
pesada e ligeira, indústria de panificação, pastelaria, gela
daria e gelo, transitários, cabotagem, rent-a-car, compra e 
venda de viaturas novas e usadas, transporte de passagei
ros transporte de mercadorias, oficina auto, oficina de frio, 
venda de material de escritório e escolar, decoração de; inte
riores e exteriores, venda e instalação de matenal mdustaah

de lubrificantes,c0 comercialização de perfil-
iluminante, peças ’ e barbearia> agenciamento de
mes, serviços de c , de diversão, exploração flo-
viagens, exploraç*> «T ’ de eombustiveis, estação de 
restai, exploração de bomi * iodustriais, serviços
serviço, representações c , serviços de limpeza,
de serralharia, <^int^aoeexp0rtação,podende.ainda 
saneamento básico, impoÇ £ çomércio ou industria 

integralmente sendo i pin
tado por 2 ( 80.000,00 (oitenta '" outra quota no
nominal de • Manuel Constan perten
ce ao sóc.0 Raf (vmte nul Constantino,
»lorn»""“líí0is.|.»-Al,,d“W 

cente à sócia 
respectivamente-
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ARTIGO 5.°

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

quiser fazer uso.
K ARTIGO 6.°
■ A gerência e administração da sociedade, em todos os 
I seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e pas-
■ sivamente, incumbe ao sócio Rafael Manuel Constantino,
■ que fica desde já nomeado gerente, com dispensa de caução,  
M bastando a assinatura do gerente para obrigar validamente a

9

■ sociedade.
B 1. O gerente poderá delegar no outro sócio ou mesmo em 
■/! pessoa estranha à sociedade parte dos seus poderes de gerên- 
■0 cia, conferindo para o efeito o respectivo mandato.
[’• 2. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos
l| e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 
l| como letras de favor, fiança, abonações ou actos semelhantes. 
| ARTIGO 7.°

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

ARTIGO 8.°

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

ARTIGO 9.°

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

ARTIGO 10.°

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

ARTIGO 11.°

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

ARTIGO 12.°

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

ARTIGO 13.»
Os balanços serão dados em 31 de Dez 

ano, devendo estar aprovados até 31 de M^. de cada 
diato. Março do ano inie.

ARTIGO 14.°
No omisso regularão as deliberações sociai. 

sições da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro que é d'Sp°‘ 
Sociedades Comerciais, e demais legislação aplicáveV*

(15-20835-LQ2)

VCI — Viana, Comércio e Indústria, Limitada

Dorina Ferreira da Conceição, Notaria de 3? C|asse 
do Cartório Notarial da Loja dos Registos e Notariado do 
Cassenda.

Certifico que, de folhas 66 seguinte do livro de notas 
para escrituras diversas n.° 1-B, do Cartório Notarial da Loja 
dos Registos e Notariado do Cassenda, a cargo da Notária 
se acha exarada uma escritura do teor seguinte.

Alteração parcial do pacto social, que se opera na socie
dade que gira sob a denominação «VCI — Viana, Comércio 
e Indústria, Limitada», com sede em Luanda.

No dia 3 de Dezembro de 2015, nesta Cidade de Luanda
e na Loja dos Registos e Notariado do Cassenda, a cargo 
de, Dorina Ferreira da Conceição, Notária de 3.a Classe, 
do referido Cartório, compareceram como outorgante 
Jacinto Emanuel Vasques Araújo, solteiro, maior, natu
ral do Sumbe, Província do Kwanza-Sul, titular do Bilhete 
de Identidade n.° 000116061KS018, emitido em Luanda e 
Alberto Serafim Araújo, divorciado, natural do Sambizanga, 
Província de Luanda, titular do Bilhete de Identidad 
n.° 0001065447LA017, emitido em Luanda, onde residem, 

intervêm no presente acto em representação da 
Limitada», com sede em Luanda, no Município da Ing ° 

Bairro Ilha do Cabo, Avenida Murtala Mohame 
Apartamento 2, titular do NIF. 5401132085.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pe^0 certjfico a 
cionados documentos de identificação, bem c confornie 
qualidade e a suficiência de poderes paia este 
documentos que no fim arquivo e mencl0’1°-0 aCima indl"

E, por eles outorgantes e em represe 
cada, foi dito: , ilT)jtada»>e Dan\e.

Que, a sua representada, «Gedres, ctuajs sócios 
Carlos Dinis de Abel Traça são os único _ Via* ’ 
sociedade que gira sob a ^maça > ^da,^
Comércio e Indústria L,m,tada>\ doPolo dev‘a" ’ cOm 
Município de Viana, Rua P,°jec a u de 2007> ^Lversa3 
tituída por escritura de 19 e para escr>^^esa,
início a folhas 60, do hvro e hé [jnico <• fegis-
n.° 20, do Cartório Notarial do devida,ne. | sob 0 Contribuinte Fiscal n° 54!700 ^^^c.al 
tada na Conservatória do

outro.



io0.o7/0704 19 com o capital social de Kz- 400 nnn ™ 
>°s mil kwanzas), integralmente reallt ’ 
J), representado e divido em duas quotas da s em 

jira;urna quota do x/alornomínaí de Kz: 380 oqq^q^1^6 
)seoitenta m.l kwanzas), pertencente à sócia «Ged 
|ada>>, e outra do valor nominal de Kz: 20.000 00 fvint 
Uas), pertencente ao sócio Daniel Carlos Dini de 
Traça, respectivamente. c

por deliberação tomada em acta da Assembleia 
ide sócios, realizada na sede da sociedade no dia 26 
utubro de 2015, os sócios deliberaram a destituição dos 
|is gerentes concretamente nos seus pontos primeiro 
ld0, terceiro, quarto, quinto e sexto, nomeando Jacinto 
„uel Vasques Araújo e Alberto Serafim Araújo como 
§ gerentes da sociedade.
in função do operado, altera-se parcialmente 0 pacto 
il, somente 0 seu artigo 7.°, que passa a ter a nova e
inte redacção:

ARTIGO 7.°

A sociedade é administrada e representada por 
dois gerentes, que podem ser escolhidos de entre 
pessoas estranhas à sociedade, eleitos por delibera
ção de Assembleia Geral, vinculado-se a sociedade 
com assinatura de ambos.

Os restantes artigos do pacto social mantêm-se 
em plena vigência.

tssim 0 disseram e outorgaram, 
nstruem o acto os seguintes documentos:

a) Acta de Assembleia Geral;
b) Fotocópia da procuração;
c) Certidão comercial e fotocópias dos passaportes.^ 

tos outorgantes, fiz em voz alta, a leitura e explicaçã 

Weúdo desta escritura.
tosinados: Jacinto Emanuel Vasques Araújo e A e 

Araújo. — A Notária de 3.a Classe, Doi ina Fe

Qtlceição,

Certidão que fiz extrair e vai conforme 0 origina a qu 

cPorto, . . jn
^ório Notarial da Loja dos Registos

*nda> aos 26 de Novembro de 20I5(15_20867.l01) 
ferreira cia Conceição. —
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Lu.nd°aÍ“.26L*dN°’”b'0 Ml5. "«<• cidade d. 

a cargo de D°S?gIstos e Nanado do Cassenda, 
de 3 ’ clsse do'nar 7ira Concei’âo’ Notária 
outomanÍ 1 end0 CartÓri°’ como

organte Jacinto Emanuel Vasques Araújo solteiro 
W do R-ír'? Sumbe’ Província d0 Kwanza-Sul, titu- 

do Bilhete de Identidade n.» 000116061KS018, emitido 

em Luanda e Alberto Serafim Araújo, divorciado, natu
ral do Sambizanga, Província de Luanda, titular do Bilhete 
de Identidade n.» 0001065447LA017, emitido em Luanda, 

onde residem, intervêm no presente acto em represen- 
tação da «Gedres, Limitada», com sede em Luanda, no 
Município da Ingombota, Bairro Ilha do Cabo, Avenida 
Murtala Mohamed, 2.° andar, Apartamento 2, titular do 
NIF 5401132085.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos seus men
cionados documentos de identificação, bem como certifico a 
qualidade e a suficiência de poderes para este acto, conforme 
documentos que no fim arquivo e menciono.

E, por eles outorgantes e em representação acima indi
cada, foi dito:

Que, a sua representada, «Gedres, Limitada», e Daniel 
Carlos Dinis de Abel Traça são os únicos e actuais sócios 
da sociedade que gira sob a denominação de «Prémoldados, 
Limitada», com sede em Luanda, no Município de Viana, 
Estrada do Zango, constituída por escritura de 17 de Maio 

de 9010 lavrada com início a folhas 21, do livro de notas para 
escrituras diversas n.» 10-A, do Cartório Notarial do Guiché 
^Empresa,ContribuinteFiscídn-5417097780,dev1. 

damente registada na Conservatória do Reg.sto Comercia 
b n" 973-10/100518, com o cap.tal somai de 

v 5 000 000 00 (cinco milhões de kwanzas), integralmente 
Kz. 5.000.000, t renresentado e divido em duas quo- 
realizado em dinhei , va]or nominal de
tas da seguinte maneira, um e cinquenta

mil kwanzas), Pertenc ,50000,00 (duzentos e cin-

1

Prémoldados, Limitada

Sa Ferreira da Conceição, Notária de 3.’ Classe 

Notarial da Loja dos Registos e Notar

LCntUras diversas n.° 1-B, do Cartono da Notária, 
(>tos e Notariado do Cassenda, a carg 

9 tarada uma escritura do teor segu
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■ ARTIGO II.0
■ A sociedade é administrada e representada por
■ dois gerentes, que podem ser escolhidos de entre
■ pessoas estranhas à sociedade, eleitos por delibera-
| Ção de Assembleia Geral, vinculando-se a sociedade
I com assinatura de ambos.
I Os restantes artigos do pacto social mantêm-se
|í[ em plena vigência.

Assim o disseram e outorgaram.
b . Instruem o acto os seguintes documentos:
| a) Acta de Assembleia Geral;

b) Fotocópia da procuração;
c) Certidão comercial e fotocópias dos passaportes.

Aos outorgantes, fiz em voz alta, a leitura e explicação
[ do conteúdo desta escritura.

Assinados: Jacinto Emanuel Vasques Araújo e Alberto 
Serafim Araújo. —A Notária de 3.a Classe, Dorina Ferreira 
da Conceição.

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

Cartório Notarial da Lojas dos Registos e Notariado do 
Cassenda, 26 de Novembro de 2015. — A Notária, Dorina 

Ferreira da Conceição. (15-20868-L01)

Mar & Cris, Limitada

Certifico que, por escritura de 17 de Dezembro de 2015, 
lavrada com início a folhas 58 do livro de notas para escri
turas diversas n.° 310-A, do Cartório Notarial do Guiché 
Único da Empresa, a cargo da Notário, Lúcio Alberto Pires 
da Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:

Primeiro: — Maximiana Lacerda Ângelo Garcês da 
Silva, casada com Luís Mourão Garcês da Silva, sob o 
regime de comunhão de adquiridos, natural da Maianga, 
Província de Luanda, onde reside habitualmente, no Distrito 
Urbano da Maianga, Bairro Maianga, Rua Marien Ngouaby, 
Casan.°96, L° andar;

Segundo: — Joyce Lídia Gaspar Fortes, solteira, maior, 
natural da Ingombota, Província de Luanda, onde reside 
habitualmente, no Distrito Urbano da Maianga, Bairro 
Maianga. Rua Marien Ngouaby, Casa n.° 96, l.° andar;

Terceiro: — Luís Mourão Garcês da Silva, casado com 
Maximiana Lacerda Ângelo Garcês da Silva, sob o regime de 
comunhão de adquiridos, natural do Sambizanga, Província 
de Luanda, onde reside habitualmente, no Distrito Urbano 
da Maianga, Bairro Maianga, Rua Marien Ngouaby, Casa 
n.°96, l.°andar;

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

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

Luanda, aos 21 de Dezembro de 2015. - O ajudante, 
ilegível.

----------------------

ESTATUTOS DA SOCIEDADP 
mar &CR1S, limitada E

artigo l.°
A sociedade adopta a denominação Socia| H 

Cns, Limitada», com sede social na Província a <<Mar & 

Município de Luanda, Distrito Urabano d i Luanda> 
Bairro Praia do Bispo, Rua Coordenador L gOn,bota> 
-Dúnem, n.° 31, rés-do-chão, Zona 2 podend^"1'6' Van' 
livremente para qualquer outro local do territóri^"^'13 
bem como abrir filiais, sucursais, agências ou outras?"’1’ 
de representação dentro e fora do País. Fmas

ARTIGO 2.°

A sua duração é por tempo indeterminado, contando 
início da sua actividade, para todos os efeitos legais, a part 
da data da celebração da escritura. Ir

ARTIGO 3.°

A sociedade tem como objecto social a prestação de 
serviços, gestão de equipamentos sociais, consultoria, conta
bilidade e auditoria, gestão de empreendimentos, comércio 
geral a grosso e a retalho, empreitadas de construção civil 
e obras públicas, fiscalização de obras, gestão, venda de 
equipamentos dos serviços de segurança privada, prestação 
de serviços de segurança privada, exploração de serviços 
de infantários, importação e comercialização de medica-
mentos, produtos hospitalares, equipamentos laboratoriais 
diversos, fabrico e distribuição de medicamentos, equipa
mentos e produtos hospitalares, manutenção e assistência 
a equipamentos diversos, educação, ensino geral, escola de 
línguas, desporto e cultura, serviços de condução, informá
tica, telecomunicações, publicidade e marketing, serviços 
de hotelaria e turismo, restauração, casino, indústria pesada 
e ligeira, pescas, aquicultura, agro-pecuária, agio indús ■> 
indústria de panificação, pastelaria, geladaria e gel0’.^ 
tários, cabotagem, rení-a-ow, compra e venda evi 
novas e usadas, transporte de passageiros e em 
oficina auto, oficina de frio, fiscalização e 0 jnstala- 
venda de material de escritório e escolar, ven 
ção de material industrial, manutenção e ass cornercja|jza- 
comercialização de material de constuç abe]eireim 
ção de lubrificantes, exploração de serviço 
e barbearia, botequim, comerciahzaçao => conierCjaliza- 
petróleo iluminante, peças sobressa e serviç°s de 
ção de perfumes, artigos de toucador e h . prOdu- 

ourivesaria e relojoaria, agenciam expl°raÇ
tos químicos e farmacêuticos se^os °
de parques de diversão, exploraça) ° de
florestal, exploração de petrdeo,,P com
combustíveis, estação d® se^’carpin^ 
e industriais, serviços d desportivaS qll9l-
nana, realização de ai„d.
importação e exportação, po Hint em q
quer outro ramo de «rmérc.» ■ 
acordem e seja permitido por
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ocapital social é de Kz; 100.000,00 (cem miI kwanzas) 
linente realizado em dinheiro, dividido e repZ 

; 3 (três) quotas, sendo duas quotas iguais de valor 
de Kz: 40.000,00 (qum„K mi, kw„ * 

gentes as somas Maximiana Lacerda Ângelo Garcês 
Silva e Joyce Lídia Gaspar Fortes, e outra quota de valor 

■nal de Kz: 20.000,00 (vinte mil kwanzas);
^io Luís Mourão Garcês da Silva.

ARTIGO 5.’

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

ARTIGO 6.°

1. A gerência e administração da sociedade, em todos os 
áactos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passiva- 
aite, incumbe à sócia Maximiana Lacerda Ângelo Garcês 
Silva, que fica desde já nomeada gerente, com dispensa 
caução, bastando a sua assinatura, para obrigar valida
de a sociedade.
2. A gerente poderá delegar num dos sócios ou mesmo 
ipessoa estranha à sociedade parte dos seus poderes de 
lência, conferindo para o efeito o respectivo mandato.
3. Fica vedado à gerente obrigar a sociedade em actos e 
iiratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 
•no letras de favor, fianças, abonações ou actos seme
ies.

ARTIGO 7.°
As Assembleias Gerais serão convocadas por simples 

tos registadas, dirigidas aos sócios com, pelo menos, 
|nta) dias de antecedência, isto quando a lei nào pres
sa formalidades especiais de comunicação. Se qualqu~ 
sócios estiver ausente da sede social, a comun' ç 

?,erá ser feita com tempo suficiente para que possa c 
íecer.

ARTIGO 8.°
°s lucros líquidos apurados, depois de de uzi 

para fundos ou destinos
>leia Geral, serão divididos pelos soci^
11 das suas quotas e em igual proporç 
^das se as houver.

artigo 9.’ ou impedimento 
Sociedade não se dissolverá por m°^ . têncja com os 

..^•quer dos sócios, continuando a su faiecido
'ev'Vos e herdeiros ou representan $ repre-

fertito, devendo e«

«quanto a quota semanlW"

ARt,goI0'° dos sócios e nos 
•i Solvida a sociedade por ad°r - liquidatáriosea 
S casos legais, todos os ^acordarem.Na 

i Ma«o e partilha verificar-se- c q aCtlVo socia 
'•«k>esealgumdel«»Pre"nd

•'citado em globo com obrigação do
e adjudicado ao sócio que mefht P agament0 do Pa^ivo 

dade de condições. °^erecer>em igual-

ARTIGO II,0

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

quer entre os somos, 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.

(15-20877-L02)

Alfmega Comercial, Limitada

Certifico que, por escritura de 18 de Dezembro de 2015, 
lavrada com início a folhas 82 do livro de notas para escri- 
turas diversas n.’ 310-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: - João Manuel Pedro, solteiro, maior, natural 
de Porto Amboim, Província do Kwanza-Sul, residente em 
Luanda, no Distrito Urbano da Samba, Bairro Gamek, Casa

blindo- - António Francisco Domingos, casado 

& L Muhongo Manuel Domingos, sob reg.me

Está conforme. únic0 da Empresa, em
Cartório Notarial __ 0 ajUdante, ilegível.

ESTATUTOS jjqauUMITAO* 
alfmeoacomekcia
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Pedro de Castro Vandunen «Loy», Rua do Ifal, Casa n.° 205, 
como abrir filiais, sucursais, agências ou outras formas de 
representação dentro e fora do País.

ARTIGO 2.°

B 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.°

H A sociedade tem como objecto social, prestação de ser- 
B viços, consultoria, contabilidade e auditoria, gestão de
M empreendimentos, comércio geral a grosso e a retalho, ser- 
B viços de serralharia, caixilharia de alumínios, marcenaria, 
m avicultura, agro-pecuária, indústria, pesca, serviços de hote- 
I laria e turismo, restauração, informática, telecomunicações, 
|| publicidade e marketing. construção civil e obras públicas, 
l| fiscalização de obras, exploração florestal, comercialização 
l| de telefones e seus acessórios, transporte marítimo, fluvial, 
H aéreo e terrestre, agente despachante e transitários, cabo

tagem, 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, medicamentos, material 
cirúrgico, gastável e hospitalar, produtos químicos e farma
cêuticos, serviços de saúde, comercialização de perfumes, 
plastificação de documentos, venda de material de escritó
rio e escolar, decorações, serigrafia, impressões, serviços 
de cabeleireiro, boutique, agenciamento de viagens, pro
moção e mediação imobiliária, relações públicas, indústria 
de pastelaria, panificadora, geladaria e gelo, representações 
comerciais e industriais, venda de gás de cozinha, desporto e 
recreação, vídeo clube, discoteca, meios industriais, realiza
ções de actividades culturais e desportivas, manutenção de 
espaços verdes, segurança de bens patrimoniais, serviços de 
infantário, educação e ensino geral, importação e exporta
ção, saneamento básico, 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 1 (uma) quota no valor nominal 
de Kz* 55.000,00 (cinquenta e cinco mil kwanzas), perten
cente ao sócio João Manuel Pedro e a outra quota no valor 
nominal de Kz: 45.000,00 (quarenta e cinco mil kwanzas), 
pertencente ao sócio António Francisco Domingos, respec- 
tívamente.

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 P 

seus actos e contratos, em juízo e fora dele acti Os 
mente, incumbe ao sócio João Manuel pedroC 6 Passiva’ 
já nomeado gerente, com dispensa de cauçãoU 
(uma) assinatura do gerente para obrigar v?!-?5'3"00 1 
sociedade. va'idamente a

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

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

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 falecid 
interdito, devendo estes nomear um que a todos represe 
enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 10.° . e nos
Dissolvida a sociedade por acoídoados sóc . sea 

demais casos legais, todos os sócios seião falta
liquidação e partilha verificar-se-á como acor sociai 
de acordo e se algum deles o pretender, ser do paSSivo 
licitado em globo com obrigação do Pa^ em igual- 
e adjudicado ao sócio que melhor preço o 

dade de condições.
ARTIGO 11.° qUota de

A sociedade reserva-se o direito de amort w
qualquer sócio, quando sobre ela recaia arres

providência cautelar.
artigo 12.” te c°ntrat ’

Para todas as questões emergentes^ representant*da 
quer entre os sócios, seus l'erde,ro estipulado » F ,quer 
entre eles e . própria socredad ; fi- 

Comarca de Luanda, com P

outro.
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ARTIGO 13.”

os anos sociais serão os civis e os balanços serão dad 
c'd‘,no>

ARTIGO 14.°

omisso regularão as deliberações sociais as dfcnn 
jes da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, que é a Lei das 
■iedades Comerciais, e demais legislação aplicável.

____________ (I5-20878-L02)

LUENA CRUZ & CRUZ — Gestão 
de Empreendimentos, Limitada

Certifico que, por escritura de 16 de Dezembro de 2015, 
iada com início a folhas 45, do livro de notas para escri- 
3$diversas n.° 441, do Cartório Notarial do Guiché Único 
Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires da 

sta, Licenciado em Direito, foi constituída entre:
Primeiro: — Bráulio Emanuel Catrongo da Cruz, sol- 

io, maior, natural da Maianga, Província de Luanda, onde 
íidente habitual mente, no Município de Cacuaco, Bairro 
iiiaco, Casa n.° 79-A;
Segundo: — Mara Raquel de Arcanjo Janga, solteira, 

sor, natural de Benguela, Província de Benguela, resi
ste habitualmente em Lisboa, Portugal;
Terceiro: — Leandra Marisa Cercal Kibala, solteira, 

sor, natural do Huambo, Província do Huambo, residente 
íitualmente em Luanda, no Município de Belas, Bairro 
ífica, casa sem número;
Uma sociedade comercial por quotas que se regerá nos 

^nos constantes dos artigos em anexo.
£stá conforme.
Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, em 
®da, 21 de Dezembro de 2015. - O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS SOCIAIS DA SOCIEDADE 
LUENA CRUZ & CRUZ — GESTÃO 

DE EMPREENDIMENTOS, LIMITADA

ARTIGO l.°
(Firma e duração)

11Ã sociedade adopta a denominação «LUENA CRUZ 

__ Gestã0 de Empreendimentos, Limitada».
A sociedade é constituída por tempo indetermiri , 

.. n<io-se o início da sua actividade, para to os °s e 
’S’a Partir da data da celebração da presente escr 

artigo2’(Sede e formas de representaç }

1her outro local dentro do território
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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 dentro e fora do País.

ARTIGO 3.”
(Capital social e prestações)

1 ■ O capital social, integralmente subscrito e realizado, 
é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), e está represen
tado por três quotas, uma no valor nominal de Kz: 75.000,00 
(setenta e cinco mil kwanzas), pertencente ao sócio Bráulio 
Emanuel Catrongo Cruz, e uma no valor nominal de 
Kz: 15.000,00 (quinze mil kwanzas), pertencente à sócia 
Maria Raquel de Arcanjo Janga, e outra no valor nominal 
de Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas), pertencente à sócia 
Leandra Marisa Cercal Kibala.

2. A celebração de contratos de suprimentos, de pres
tações acessórias e de prestações suplementares entre a 
sociedade e os sócios está sujeita à prévia deliberação 
da Assembleia Geral, que fixará também as respectivas 
condições, não podendo ser estabelecidas condições discri
minatórias para algum ou alguns sócios, salvo as decorrentes 
da proporção da respectiva participação no capital social.

ARTIGO 4.°
(°bi««o social e participações)
viços ^cÍT P°r °bjeCt° S°CÍal a prest^° de ser- 

Ç s, a enaçao e comercialização de industrialização de

“ der, «.dos, preduçSo, w.sftan.çte, „„ tomfcio 
produtos alimentares, criação, compra e venda de animais embalagem de agua enganafar, a construção civil e obras’ 

públicas, o comércio geral a grosso e a retalho, comércio de 
electrodomésticos, equipamento electrónico, têxteis e ves- 
tuário, têxteis-lar, calçado, produtos alimentares, mobiliário, acessórios para o lar, bebidas, detergentes, artigos de higiene,' 

plásticos, embalagens, comércio de materiais de construção 
civil, comércio de máquinas industriais, comércio de óleo, 
lubrificantes, combustíveis e derivados, comércio de veículos 
automóveis, motorizadas e peças, acessórios e pneumáticos 
para viaturas e máquinas, comércio de produtos alimentares 
e bebidas, fabrico de materiais de construção civil, fabrico 
de betão e artefactos de cimento, exploração e comércio 
de inertes, prestação de serviços, publicidade e marketing, 
comércio de imóveis, móveis, mobiliário e artigos de deco

ração, hotelaria, turismo, restauração, indústria, agricultura, 
prestação de serviços, consultoria de gestão e de assistência 
empresarial, aproveitamento florestal, agro-pecuána, pro
dutos agrícolas, cereais, indústria generalizada, exploração 
mineira diversificada, incluindo petróleos e seus derivados,

snack-bar, restauração, pamticaça ,
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ções para eventos (catering), despachantes e transitários e 
toda e qualquer actividade por lei permitida.

2. A sociedade pode dedicar-se a qualquer outro tipo de 
actividade comercial ou industrial, por si ou por associa
ções ou participações com outras empresas ou sociedades, 
desde que permitidas por lei e mediante a deliberação da sua 
Assembleia Geral.

3. A sociedade pode adquirir e alienar participações em 
sociedades, de direito nacional ou estrangeiro, com o objecto 
igual ou diferente do seu, bem como associar-se com outras 
pessoas jurídicas para, nomeadamente, constituir novas 
sociedades, agrupamentos de empresas, consórcios, conta 
em participação e associações em participação.

ARTIGO 5.°

(Cessão de quotas)1. A cessão de quotas, total ou parcial, entre sócios é 

livre, sendo, igualmente, dispensado o consentimento da 
sociedade das divisões para tal necessárias.

2. Quando feita a estranhos à sociedade, a cessão e divi
são de quotas obedecerá às seguintes condições:

a) O sócio que pretende alienar a sua quota, notificará 
por escrito à sociedade da sua intenção mencio
nando e identificando o respectivo cessionário e 
as condições da cessão;

b) De seguida, no prazo de trinta dias, reunir-se-á a 
Assembleia Geral da sociedade e nessa reunião 
será decidido exercer o direito de preferência 
a favor de todos os sócios, na proporção das 
suas quotas e quando alguém não quiser usar 
tal direito, será o mesmo reservado aos outros 
sócios, na mesma proporção;

c) Caso não haja interesse dos sócios em exercer o 
direito de preferência, poderá então a quota ser 
alienada a terceiros.

ARTIGO 6.°
(Amortização de quotas)

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

a) Por acordo com o seu titular;
b) Quando recaia sobre a quota penhora, arresto ou 

arrolamento e ainda, por qualquer outro motivo, 
tenha de proceder-se à sua venda judicial ou 
arrematação em processo judicial, administra
tivo ou fiscal.

2 Os casos de amortização previstos na alínea b) supra, 
a contrapartida da amortização será o valor que para a quota 
resultar do balanço especialmente elaborado para o efeito, 
com referência à data do facto que der lugar à amortizaçao.

3 No caso previsto na alínea b) do número anterior a 
deliberação de amortização deve ser tomada no prazo de 
doze meses a contar o momento em que a sociedade ou qual
quer dos seus sócios, tome conhecimento da situação que 

Irmite a amortização ou, tratando-se de facto continuado, 
no prazo de seis meses após este cessar.

sócios,

ARTIGO 7.° 
(Assembleia Geral)

1. A Assembleia Geral da sociedade é consf 
sócios, sendo que a Mesa da Assembleia Geral - Pe'°s 
tituída por um presidente e, por deliberação3/6^ C°nS' 
poderá ser ainda nomeado um secretário. °S

2. Os sócios poderão fazer-se representar nas
da Assembleia Geral por outros sócios ou por outr reUn'Ôes 
mediante carta dirigida ao Presidente da Mesa da Ass PeSS°a’ 
Geral, ainda que tais reuniões se realizem sem obs//016'3 
das formalidades prévias. ancia

2. O mandato conferido nos termos do número anter' 
pode vigorar por tempo, indeterminado. er'Or

ARTIGO 8.°
(Gerência)

1. A gerência e a administração da sociedade em todos os 
actos e contratos em juízo e fora dele, activa e passivamente 
será exercida por um ou mais gerentes, conforme for delibe
rado a Assembleia Geral podendo ser sócios ou estranhos à 
sociedade, os quais serão eleitos em Assembleia Geral.

2. Caso a gerência seja constituída por dois ou mais 
gerentes, a gerência pode delegar num gerente delegado ou 
numa comissão executiva a gestão corrente da sociedade.

3. A sociedade vincula-se com a intervenção ou assina
tura, isoladamente, de um gerente.

4. A gerência pode delegar em terceiras pessoas, estra
nhos à sociedade, toda ou parte dos seus poderes de gerência, 
conferindo para o efeito o respectivo mandato.

5. Ficam vedados aos gerentes obrigar a sociedade em 
actos e contratos estranhos aos negócios sociais, tais como 
letras de favor, fianças, obrigações e quaisquer outros actos 
de natureza semelhante.

6. Os gerentes terão ou não direito à remuneração, 
podendo esta consistir, total ou parcialmente, em Part'clPa’ 
ção nos lucros, conforme o deliberado em Assembleia

7. Ficam desde já nomeados gerentes:
a) Bráulio Emanuel Catrongo Cruz, solteira, > 

natural de Maianga, Município de Luari , 
do Bilhete de Identidade n.° 00273928^ 

emitido em 27 de Dezembro de - ~ jan0 
até 26 de Dezembro de 2017, com re 
Bairro 4 de Fevereiro, Cacuaco, 
Município de Luanda.

artigo 9.°
(Contas e lucros) serãoelab°'

1. Os anos sociais são os civis e os bala'9 de cada an°’

rados com efeitos a trinta e ■« de d0 mês
devendo estar aprovados e assinados *

Março do ano seguinte. cMirtrio «• " ’ ,2. Com ressalva d» prev.sto emr « ded« *

lucros apurados em cada “'““^(uiçlo "“'^ure"’ 
percentagem legal necessar oqueford'1* dosc 
ção da reserva legal, lerdo a aphcM*£ „t»s em"
Assembleia Geral, por maioria srmples
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feição a qualquer limite mínimo de distribuição aos 

JSOS sócios poderão deliberar procede .

iOj à reahzaçao de antecipação de dividendT ° 
pelos limries legais. °s, com

ARTIGO 10.° 
(Dissolução e liquidação)

| A sociedade nao se dissolve por morte ou interdição 
alquer dos sócios continuando com os sócios sobre 

com os herdeiros ou representantes do interdito 
líndo estes nomear um que a todos represente na socie- 
^enquanto a quota estiver indivisa.
dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos 

jais casos legais, todos os sócios serão liquidatários e 
jeder-se-á à liquidação e partilha como então acordarem. 
1 Na falta de acordo ou se algum dos sócios o preten

do activo social será licitado entre eles; como obrigação 
pagamento do passivo e adjudicação ao sócio que melhor 

sço oferecer, em igualdade de condições.
ARTIGO ll.°

(Foro)

Para todas as questões emergentes deste contrato fica 
apulado 0 Foro do Tribunal de Luanda, com expressa 
:úncia a qualquer outro.

ARTIGO 12.° 
(Lei aplicável)

No omisso regularão este contrato e as leis em vigor em 
‘gola.

(15-20896-L02)

Padielisa, Limitada

Edifico que, por escritura de 18 de Dezembro de 2015, 
'rada com início a folhas 78, do livro de notas para escri- 

<as ^versas n.° 310-A, do Cartório Notarial do Guiché 
’lc° da Empresa, a cargo da Notário, Lúcio Alberto Pires 
Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre: 
Cimeiro: — Panzo Filipe Gomes, solteiro, maior, natu- 
,(io Kilamba Kiaxi, Província de Luanda, onde reside 
i^almente, no Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi, Bairro 

’anca.Rua 12, Casan.0 51;
^gundo: — Dialundama Filipe Gomes, solteiro, maior, 
^al do Palanca, Província de Luanda, onde reside a 
Ste, no Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi, Baitro 

aflCa> Rua 12, Casan.051; . ,
^ce/ro; _ EHsa Dimba Gomes, solteira, maior 

3,latiba Kiaxi, Província de Luanda, onde res 
Jente, Kilamba Kiaxi, Bairro Palanca’ ’ r’gerá 

sociedade comercial por quotas de que
^ntios constantes do documento em an

^'á conforme. , da Empresa, em
, artório Notarial do Guich ajudante,f*. aos 21 de OeeemOro de 2015- - °

A Piedade adopta aZiG01’ 
^a», com sede s^Z  ̂

Município de Luanda, DistÍ Uh de Luanda. 

Bairro Palanca, Rua l2 °n«'° Kilamba Kiaxi, 

hvremente para qualquer outm u , ’ P°dendo Uansferi-la 
bem como abrir filiais sucurs • ” d°terntório nac'onal, 

representação dentm e fom dò pZ^ °U

ARTIGO 2."

da data da celebração da escritura. P

ARTIGO 3.°

A sociedade tem como objecto social a prestação de 

serviços, comércio geral a grosso e a retalho, serviço de 
serralharia e caixilharia de alumínios, avicultura, agro- 
-pecuána, indústria, pesca, hotelaria e turismo, informática, 
telecomunicações, publicidade, construção civil e obras 
públicas, consultoria, exploração florestal, comercializa- 
ção de telefones e seus acessórios, transporte marítimo, 
camionagem, agente despachante e transitários, cabotagem, 

rent-a-car, compra e venda de viaturas, novas ou usadas e 
seus acessórios, venda e reparação de veículos automóveis, 
concessionária de material e peças separadas de transporte, 
fabricação de blocos e vigotas, comercialização de medica
mentos, material cirúrgico, gastável e hospitalar, produtos 
químicos e farmacêuticos, serviços de saúde, plastificação 
de documentos, venda de material de escritório e escolar, 
decorações, serigrafia, exploração de serviços de cabelei
reiro, boutique, agenciamento de viagens, comercialização 
de perfumes, relações públicas, pastelaria, geladaria, panifi
cação, representações comerciais e industriais, venda de gas 
de cozinha, desporto e recreação, meios industriais, realiza- 
ções de actividades culturais e desportivas, manutenção de 

sócios acordem e seja permitido por lei.

ARTIGO 4.’
, • 1 á de Kz-100.000,00 (cem mil kwanzas),

O capital social e de • dividido e represen. 
integralmente reahzado em • nQ ya|or nominal
tado por 3 (três) quotas,do pertencente ao
de KZP 50.000,00 

sócio Panzo Filipe Goinc0 mil kwanzas) cada
* KK 25 000 W , Filipe .

Elisa Dimba Gomes, P 

de preferência, defend» 
quiser fazer uso-
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M ARTIGO 6.°

■ 1. A gerência e representação da sociedade, em todos os
■ seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passi- 
lí vamente, incumbe ao sócio Panzo Filipe Gomes, que fica 
II desde já nomeado gerente, com dispensa de caução, bas- 
II. tando a assinatura do gerente para obrigar validamente a 
|l| sociedade.
| 2. O gerente poderá delegar num dos sócios ou mesmo
| em pessoa estranha à sociedade parte dos seus poderes de 
I gerência, conferindo para o efeito o respectivo mandato.

3. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos
< e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 

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

ARTIGO 7.°

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

ARTIGO 8.°

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

ARTIGO 9.°

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

ARTIGO 10.°

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

ARTIGO II.’

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

ARTIGO I2.°

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

outro.

ARTIGO 13’
Os anos sociais serão os civis e os balanços serão dados 

em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar a 31 
de Março imediato.

artigo 14.’
No omisso regularão as deliberações sociais, as disp<. 

, i aí n ° 1/04, de 13 de Fevereiro, que é a Lei das slÇOeS, comerciais e demais legislação aplicável. 
Sociedades Comercais, (15-20897-L02)

10-

Organizações Almego Chahua, Limitada

Certifico que, por escritura de 18 de Dezembro de 2015 
lavrada com início a folhas 3, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 311-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: — Almeida Kapango Tomás, solteiro, maior, 
natural do Luena, Província do Moxico, residente habi
tualmente em Luanda, no Município do Cazenga, Bairro 
Hoji-ya-Henda, Rua Ribeira Bravo, Casa n.° 9;

Segundo: — Benedito de Sousa Tomás, menor, natural 
de Viana, Província de Luanda, residente habitualmente em 
Luanda, no Município do Cazenga, Bairro Hoji-ya-Henda, 
Rua Ribeira Bravo, Casa n.° 9;

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 22 de Dezembro de 2015. — O ajudante, 

ilegível.

A „ . , ARTIGO 1»

A sociedade adoota a wnizações Almeeo Ch denominação social de «Orga- 
Província de Lua a Ua’ c°m sede social na
Rua da Sapú ° un'c,P'° de Viana, Bairro Estalagem,
mente nara à C^Sa Sem n^mero’ podendo transferi-la livre- 
como abrir °Ulro ^oca^ do território nacional, bem 
represento - 'fS’ sucursa's> agências ou outras formas de

Presentaçao dentro e fora do País.
A ARTIGO 2.°inicia ^Ura^° ® P°r tempo indeterminado, contando-se o

j . SUa act'v'dade, para todos os efeitos legais, a partir

data da celebração da presente escritura.
ARTIGO 3.’sociedade tem como objecto social a prestação de ser- 

viços, comércio geral a grosso e a retalho, empreitadas de 
construção civil e obras públicas, promoção e mediaÇ^ 
imobiliária, venda de equipamentos dos serviços de segu
rança privada, prestação de serviços de segurança Pr,ya
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Jtos hospitalares, equipamentos laboratorLT7°S’ 

. fabrico e distribuição de medicamentos em d 
>s hospi'a'a"s- ma™“«°'

d,versos, educaçao, ensino gcral. ’ P’-
*•«« e cullura, escola de condução, i„fomatica 8“ ’ 
>caçSes hotel.™ e turismo, resta„Iaçâo f ‘ 
Mia pesada e ligeira, pescas, agricultura, agro-pecuária’ 
Jústria de panificação, camionagem, transitários, cabota’ 
^■ent-a-car, compra e venda de viaturas novas e usadas 
aporte de passageiros, transporte de mercadorias, oficina 
jo, oficina de frio, fiscalização de obras públicas, venda de 
jterial de escritório e escolar, venda e instalação de mate- 
jlindustrial, venda e assistência a viaturas, comercialização 
.material de construção, comercialização de lubrificantes, 
■30 de cabeleireiro, barbearia, botequim, comercialização 
i sás de cozinha, petróleo iluminante, peças sobressalen- 
5, perfumaria, artigos de toucador e higiene, ourivesaria, 
tojoaria, agência de viagens, farmácia, centro médico, 
jiica geral, geladaria, exploração de parques de diver- 
jj,exploração mineira, exploração florestal, exploração de 
mbas de combustíveis, estação de serviço, representações 
merciais, serralharia, carpintaria, marcenaria, importação 
exportação, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro 
mo de comércio ou indústria em que os sócios acordem e 
japermitido por lei.

ARTIGO 4.°

0 capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), 
:egralmente representado em dinheiro, totalmente reali
zo em dinheiro, dividido e representado por (2) quotas 
•ado uma no valor nominal de Kz: 80.000,00 (oitenta mil 
'anzas), pertencente ao sócio Almeida Kapango Tomás e 
•to quota no valor nominal de Kz: 20.000,00 (vinte mil 
'anzas), pertencente ao sócio Benedito de Sousa Tomás.

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

Wiento da sociedade, à qual é sempre reservado o direito 
Referência, deferido aos sócios se a sociedade dele não 

Afazer uso.
4 ARTIGO 6.°

gerência e administração da sociedade, em todos os 

9ctos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passi- 

{ eníe> incumbe ao sócio Almeida Kapango Tomás, que 

escfe já nomeado gerente, com dispensa de caução, bas- 

Q a sua assinatura para obrigar validamente a sociedade. 

'0 gerente poderá delegar num dos sócios ou mesmo 

^pessoa estranha à sociedade parte dos seus poderes de 

conferindo para o efeito o respectivo mandato.

3 Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos 

>tos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 

ktras de favor, fiança, abonações ou actos seme-

ARTIGO 7.» regittadí dirSdGeral C°nV0Cada P°r simPles cartas 
di! T ’ d *8 d aos SOC1OS com Pel° menos 30 (trinta) 
dias de antecedência, isto quando a lei não prescreva forma- 
lidades especiais de comunicação. Se qualquer dos sócios 
estiver ausente da sede social, a comunicação deverá ser 
feita com tempo suficiente para que possa comparecer.

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

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

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

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

ARTIGO 10.”

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

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

providência cautelar.
ARTIGO 12.°

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

outro.
ARTIGO 13.°

Os balanços serâo dados em 31 de Dezembro de cada 

ano, devendo estar aprovado até 31 de Março do ano ime

diato.
ARTIGO 14.”

No omisso regularão as deliberações sociais, as dispo

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

Sociedades Comerciais, e demais legislação aplicável.

(15-20898-L02)

Z. A. G. — Soluções (SU), Limitada 

Bárbara Celeste Ferreira Gamboa, Conservadora de 3 a Classe 

da Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 2a Secção do 

Guiché Único da Empresa.Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre

sentada sob o n.° 8, do livro-diário 22 de Dezembro do 

ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.

corrente
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Certifico que Gomes André Zua, solteiro, maior, natural 
de Cacuaco, Província de Luanda, residente habitualmente 
na Província de Luanda, no Município de Luanda, Distrito 
Urbano da Ingombota, Bairro Ilha do Cabo, Rua Murtala 
Mohamed, n.os 49/51, constituiu uma sociedade unipes
soal por quotas denominada «Z.A.G. — Soluções (SU), 
Limitada», Município de Luanda, Distrito Urbano da 
Ingombota, Bairro Azul, Rua Comandante Dake Doy, Casa 
n.° 81-A, registada sob o n.° 6.806/15, 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 22 
de Dezembro de 2015. — O ajudante, ilegível.

|í ESTATUTOS DA SOCIEDADE
II Z. A. G. — SOLUÇÕES (SU), LIMITADA
II ARTIGO l.°[f (Denominação e sede)

A sociedade adopta a denominação de «Z. A. G. _
| Soluções (SU), Limitada», com sede social na Província 
I de Luanda, Município de Luanda, Distrito Urbano da
I Ingombota, Bairro Azul, Rua Comandante Dake Doy, Casa

n.° 81-A, podendo transferi-la livremente para qualquer 
outro local do território nacional, bem como abrir filiais, 

l sucursais, agências ou outras formas de representação den- 
I tro e fora do País.

ARTIGO 2.°
(Duração)

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

ARTIGO 3.°
(Objecto)

A sociedade tem como objecto social comércio geral a 
grosso e a retalho, prestação de serviços, consultoria, audi
toria, construção civil e obras públicas, fiscalização de obras, 
serralharia, carpintaria, produção e venda de caixilharia de 
alumínio, promoção e mediação imobiliária, informática, 
telecomunicações, electricidade, hotelaria, turismo, restau
ração, agenciamento de viagens, transportes aéreo, marítimo 
e terrestres, transporte de passageiros ou de mercadorias, 
camionagem, transitários, despachante, rent-a-car, explora
ção mineira, oficina auto, agro-pecuária, pescas e aquicultura, 
indústria de lacticínios, venda de material de escritório e 
escolar, serviços de cabeleireiro, modas e confecções, bote
quim, serviços de saúde, comercialização de medicamentos, 
material e equipamentos hospitalar, perfumaria, serviços de 
ourivesaria e relojoaria, pastelaria, panificação, geladaria, 
exploração de parques de diversões, realização de eventos 
culturais, recreativos e desportivos, exploração mineira e flo
restal, exploração de bombas de combustíveis ou estação de 
serviço, comercialização de petróleo e seus derivados, repre-

sentaçoes comerciais, ensino geral, infantário im 
exportação, podendo ainda dedicar-se a qualo.’ POrta«o e 
do comércio ou indústria em que os sóciosT ?tr° ra,11« 
permitido por lei. acordem e Seja

ARTIGO 4.”
(Capital)

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem m i u 
zas), integralmente realizado em dinheiro represe t a 
uma (1) quota no valor nominal de Kz: 100 000 00 í 
kwanzas), pertencente ao sócio-único Gomes André

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 seme
lhantes.

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

ARTIGO 7.°
(Decisões)

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

ARTIGO 8.° 
(Dissolução)

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedi01 e 
do sócio-único, continuando a sua existência com os 
ros ou representantes do sócio falecido ou interdito, 
estes nomear um que a todos represente, enquan 
mantiver indivisa.

ARTIGO 9°
(Liquidação) das

A liquidação da sociedade far-se-á nos termo 
Sociedades Comerciais.

ARTIGO io.°
(Balanços) s serão dadoS

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

artigo 11°
(Omisso) as dispo31'

No omisso regularão as P05^
ções da Lei n.° 19/12, de 11 de Junho3 de Feve 
Lei das Sociedades Comerciais, n. 1/04.



Kingalfmore Angola, Limitada

Certifico que, por escritura de 18 de Dezemk J 
f(adacom início a folhas 98, do livro de notasoa 5’ 
diversas n.» 310-A, do Cartório Notarial d0 GuiÍ 
•cOda Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto ^ 

|C0Sta, Licenciado em Dire.to, foi constituída entre 
?riineiro: - Mano Alberto Ferreira Moreno’ sol 

maior, natural da Ingombota, Província de Luand 
de reside habitualmente, no Município de Belas Ba 
(nfica, Condomínio Lar do Patriota, casa sem número- 
Seêundo: - Cehna Patrícia Tiago, solteira, maior 

jurai do Sambizanga, Província de Luanda, onde reside 
iitualmente, no Distrito Urbano e Bairro da Ingombota 
jdoaquim Kapango, Prédio n.° 83,4° andar, Apartamento D; 
Uma sociedade comercial por quotas de que se regerá 

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

janda, aos 21 de Dezembro de 2015. — O ajudante,

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
KINGALFMORE ANGOLA, LIMITADA 

ARTIGO l.°

A sociedade adopta a denominação social de «Kingal- 
^ore Angola, Limitada», com sede social na Província 
‘ Luanda, Município de Luanda, Distrito Urbano do 
Mbizanga, Bairro Valódia, Rua Gil Liberdade, Casa n.° 62, 
tfendo transferi-la livremente para qualquer outro local do 
^tório nacional, bem como abrir filiais, sucursais, agên- 
48 ou outras formas de representação dentro e fora do País.

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

^cio da sua actividade, para todos os efeitos legais, a partir 

^ata da celebração da escritura.
artigo 3.° _

sociedade tem como objecto social a pres: ç 
^'Ços, comércio geral a grosso e a retalho, seira & 

de alumínios, avicultura, agro-pecuana,’ 
hotelaria e turismo, informática, te «0— 

«So civil . «x; “ .

«ploração florestal, a-Mago»,
; acessórios, transporte mantim t.a.car, com- 
^achante e transitários, cabotage.m’eus acessórios,

Venda de viaturas, novas ou usa a concessionária 
J e reparação de veíc“*°S .““^sportê, fabricação de 
1 ^aterial e peças separadas medicamentos, mate- 
í°s e vigotas, comercialização produtos químicos e 
Jc'rúrgico, gastável e hospital ’ tfficação de documen- 
Ncêuticosj serviços de saud®.P escolar, decorações, 
^nda de material de escntóno e
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d' 
de Perfijmes, relações núblic 6 Vla8ens’ comerciaiização 
c^o, representações com ge,adaria> P^- 

de cozinha, desporto e recreaZ de gás
Ções de actividades cultural; * ndustriais-realiza-

espaços verdes, segurança de beneSP0rt.'Vas’ manutenÇâo de 
ensino, importação P^moniais, educação e
a qual u" outm ramo ainda dedi—

ARTIGO 4.° 

kwanzasTTtS0CÍal ' 200-000’00 {d“ mil
kwanzas), mtegralmente realizado em dinheiro, dividido 

representado por 2 (duas) quotas, sendo uma no valor 
nominal de Kz: 190.000,00 (cento e noventa mil kwanzas), 
pertencente ao sócio Mário Alberto Ferreira Moreno e outra 
no valor nominal de Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas), per- 
tencente ao sócio Celina Patrícia Tiago.

ARTIGO 5.°

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

ARTIGO 6.°

1. A gerência e representação da sociedade, em todos os 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passi
vamente, incumbe ao sócio Mário Alberto Ferreira Moreno, 
que fica desde já nomeado gerente, com dispensa de caução, 
bastando a sua assinatura para obrigar validamente a socie

dade.
2. O gerente poderá delegar num dos sócios ou mesmo 

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

3 Fica vedado ao gerente obngar a sociedade em actos 
e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, ta.s 

* r™ ■b“5Õts “

ARTIGO 7.°
■ Gerais serão convocadas por simples 

As Assembleia com peio menos
cartas registadas, ding'“ ist0 quando a lei não pres- 

30 (trinta) dias de antece: comunieaçào. Se qualquer
creva formalidades esp a comunicação

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
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n1

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

enquanto a quota se mantiver indivisa.
ARTIGO 10.°

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

ARTIGO 11.°

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

ARTIGO 12.°

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

; ■ 

f

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.

(15-20924-L02)

Redimagem, Limitada

Certifico que, por escritura de 21 de Dezembro de 2015, 
lavrada com início a folhas 3 do livro de notas para escrituras 
diversas n.° 442, do Cartório Notarial do Guiché Único da 
Empresa, a cargo do Notário Lúcio Alberto Pires da Costa, 
Licenciado em Direito, foi constituída entre Henrique Poea 
Ponge, solteiro, natural de Cabinda, Província de Cabinda, 
residente em Luanda, Distrito Urbano da Ingombota, 
Bairro Ingombota, Rua Mama Tita, Prédio n.° 57, 2. andar, 
Apartamento 4, que outorga neste acto por si individual
mente e em nome representação de Edmundo Fernandes 
Badizila Santiago, solteiro, natural de Cabinda, Província 
de Cabinda, onde residente em Luanda, no Município de 
Cabinda, Bairro A Resistência, casa sem número;

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 22 da Dezembro de 2015. - O ajudante, 
ilegíveL

-------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
REDIMAGEM, LIMITADA

ARTIGO 1.»

A sociedade adopta a denominação social 
magem, Limitada», com sede social na Provínci <<Redi' 
Município de Luanda, Distrito Urbano da Ingomb LUanda’ 
Patrice Lumumba, Rua Comandante Valódia Cas 
podendo transferi-la livremente para qualquer outro l” 
território nacional, bem como abrir filiais, suciirsais°Cal'd° 
cias ou outras formas de representação dentro e fora dVpafc 

ARTIGO 2.°

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

ARTIGO 3.°

A sociedade tem como objecto social a prestação de ser
viços, comunicação e imagem, comércio geral a grosso e a 
retalho, serviço de serralharia e caixilharia de alumínios, avi
cultura, agro-pecuária, indústria, pesca, hotelaria e turismo, 
informática, telecomunicações, publicidade, construção civil 
e obras públicas, consultoria, exploração florestal, comercia
lização 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, comercialização de medica
mentos, material cirúrgico, gastável e hospitalar, produtos 
farmacêuticos, serviços de saúde, plastificação de documen 
tos, venda de material de escritório e escolar, decorações, 
serigrafia, serviços de cabeleireiro, boutique, agenciamento 
de viagens, comercialização de perfumes, relações públicas, 
pastelaria, geladaria, panificação, representações come 
e industriais, venda de gás de cozinha, desporto erecrea^ ’ 
meios industriais, realizações de actividades cultural* bens 
portivas, manutenção de espaços verdes, seguianç 
patrimoniais, educação e ensino, importação 
podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ram 
cio ou indústria em que os sócios acordem e 

por lei.
artigo 4. kwanzaS)’

o capital social é de Kz: l00-000’00 2do e represen' 
integralmente realizado em dinheiro, va)or nom'na 
tado por 2 (duas) quotas, sendo uma qu pertencente ao 
de Kz: 90.000,00 (noventa mil k« vaior no*' 
sócio Henrique Poea Ponge e outra q ncente ao s° 
de Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas), P 8ineI)t • 
Edmundo Fernandes Badizila Santiag ,

ARTIGO 5.° . nendented°

A cessão de quotas a estra"^°S reservad° °oão 
sentimento da sociedade, à qual del
de preferência, deferido aos sócios 
quiser fazer uso.
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1. A gerência e represe„taçao da 
^.sec«n«os,emJolzoefOTde|eK "toj 
)1*í„“"’e“s“»He„riquep0eaPonge,q”i

já nomeado gerente, comdispe„sa<le ’

g., assinam do gerente p„a obriear „lid,ma] 
jedade.
2. o gerente poderá delegar num dos sócios ou mesmo 

, pessoa estranha a sociedade parte dos seus poderes de 
jência, conferindo para o efeito o respectivo mandato
3. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos 
gratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 
jio letras de favor, fiança, abonações ou actos sème- 

antes.
ARTIGO 7.°

As Assembleias Gerais serão convocadas por simples 
irtas registadas, dirigidas aos sócios com pelo menos 
■Iftrinta) dias de antecedência, isto quando a lei não pres- 
?va formalidades especiais de comunicação. Se qualquer 
s sócios estiver ausente da sede social, a comunicação 
crerá ser feita com tempo suficiente para que possa com- 
iecer.

ARTIGO 8.°

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

ARTIGO 9.°
Asociedade não se dissolverá por morte ou impedimento 

Qualquer dos sócios continuando a sua existência com o 
Revivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou 
írdito, devendo estes nomear um que a todos represente, 

quanto a quota se mantiver indivisa.
ARTIGO 10.°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sóci°S 
*»ais casos legais, todos os sócios serão liqui 
*açã0 e partilha verificar-se-á como-o^Nafelm 

'Acordo, e se algum deles o pretender sera o 
M em globo com obrigação do Paga™e igual- 
>dicado ao sócio que melhor preço oferecer, 

de condições.
ARTIGO 11.°S°c'edade reserva-se o direito de amortizar a quota de 

sócio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou

’^ncia cautelar.

p ARTIGO 12.°ar9 todas as questões emergentes do presente contrato, 

T)|rr entre os sócios, seus herdeiros ou representantes, quer 

Ceíes e a próPría s°ciedade’fica estiPuiado °Foro da 

de Luanda, com expressa renúncia a qualquer

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

em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar a 31 
de Março imediato.

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

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

(15-20925-L02)

Profíconsultex, Limitada

Certifico que, por escritura de 21 de Dezembro de 2015, 
lavrada com início a folhas 18, do livro de notas para escri

turas diversas n.° 311-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 Joaquim, solteiro, maior, natural 

de Malanje, Província de Malanje, residente em Luanda, 

no Distrito Urbano da Maianga, Bairro Prenda, casa sem 

número;

Segundo: — Maria Amália de Fátima Oliveira Andrade, 

solteira, maior, natural de Seles, Província do Kwanza-Sul, 
residente em Luanda, no Distrito Urbano da Maianga, Bairro 

Catambor, casa sem número;
Terceiro: — Nelson João Camatombe, solteiro, maior, 

natural da Samba, Província de Luanda, residente em 
Luanda, no Município de Belas, Bairro Camama, Rua do 

Hotel Futila, Casa n.° 421-ENDE;
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 22 de Dezembro de 2015. - O ajudante, 

ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 

PROFÍCONSULTEX, LIMITADA

CLÁUSULA l.aA sociedade adopta a denominação social «Profíconsultex, 

Limitada».
CLÁUSULA 2,aA sociedade tem a sua sede na Província de Luanda, 

no Município de Belas, Bairro Camama, Rua Direita do 

Camama, junto ao Hotel Futila, Casa n.° 421-ENDE.

CLÁUSULA 3?A sociedade tem por objecto social a elaboração de 

projectos, fiscalização, limpeza e saneamento urbano, con

sultoria, gestão de empreendimentos, prestação de serviços 

nos domínios da construção civil, indústria, transportes,
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I hotelaria, turismo, artes decorativas, educação, cultura, 
I comércio geral, agro-pecuária, bem como a representação 
| de empresas congéneres nacionais e estrangeiras, podendo 
' dedicar-se também a outras actividades conexas.

CLÁUSULA 4.a
(Das filiais)

A gerência pode deslocar a sede social para qualquer 
outro local do território nacional e pode instalar filiais, 
sucursais ou quaisquer outras formas de representação onde 
houver por conveniente.

CLÁUSULA 5."
(Do capital social)

O capital social da sociedade é de Kz: 100.000,00 (cem 
mil kwanzas) integralmente realizado em dinheiro, dividido 
e representado por 3 (três) quotas:

a) Ao sócio António Joaquim, com o valor de 
Kz: 35.000,00 (trinta e cinco mil kwanzas), cor-

£^!22^wúbLica

CLÁUSULA 13? 
(Da gerência)

A gerência e administração da sociedade em t 
seus actos contratos, em juízo ou fora dele, activa d°S °S 
mente incumbe a uma gerência plural, indicada nel PaSS'Va’ 
em Assembleia Geral, que por via das assinaturas08??8 
dos seus membros, obriga validamente a sociedade 6 d°‘S 

CLÁUSULA 14."

Os gerentes poderão delegar entre si ou em 
estranha à sociedade, parte dos seus poderes de gerén? 
conferindo para o efeito o respectivo mandato. nCia’

CLÁUSULA 15?

Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade em actos 
e contratos ilícitos, aos negócios sociais, tais como fianças 
abonações, letras de favor ou actos semelhantes.

CLÁUSULA 16.a
(Do exercício social)

O ano social é o civil.

;5
/

Ji

f
,i

responde 35% do capital social;
b) À sócia Maria Amália de Fátima Oliveira Andrade, 

com o valor de Kz: 35.000,00 (trinta e cinco mil 
kwanzas), corresponde 35% do capital social;

CLÁUSULA 17.a

Os lucros ou prejuízos apurados no balanço a ser reali
zado após o término do exercício social, depois de deduzida 
percentagem para o fundo de reserva legal e quaisquer outros

c) Ao sócio Nelson João Camatombe, com o valor de 
Kz: 30.000,00 (trinta mil kwanzas), corresponde 
30% do capital social.

CLÁUSULA 6?

Não serão exigíveis prestações suplementares de capital 
aos sócios.

CLÁUSULA 7.a

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de 
que ela precisar, de acordo com as condições a serem estipu
ladas em Assembleia Geral.

CLÁUSULA 8?

A sociedade poderá recorrer ao crédito interno e/ou 
externo, nos termos da lei.

CLÁUSULA 9?
(Da transmissão de quotas)

Os sócios poderão ceder ou alienar suas respectivas 
quotas a terceiros, ficando assegurado aos demais sócios a 
prévia aceitação do comprador.

CLÁUSULA 10.”

Fica assegurado aos sócios o direito de preferência no 
caso da cláusula anterior.

CLÁUSULA 11."

A sociedade pode amortizar a quota de qualquer sócio, se 
ela for objecto de penhora, apreensão, arresto, arrolamento, 
arrematação ou adjudicação judiciais.

CLÁUSULA 12."
(Do prazo)

A «xríedrrde durará por rempo «eminado " 
data da sua constituição, autonzada mediante a p deste estatuto, nos termos da legislação em vig 

fundos especiais criados pela Assembleia Geral, serão distri
buídos entre os sócios, de forma directamente proporcional 
à percentagem das quotas de cada um, conforme consta da 
cláusula 5.a

CLÁUSULA 18.a
(Da dissolução da sociedade)

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

quota se mantiver indivisa.
CLÁUSULA 19?

Dissolvida a sociedade por acordo dos socios 
demais casos legais, todos eles serão liquidatários suas 
berão as suas quotas de liquidação na proporça 
quotas no capital social da sociedade.

CLÁUSULA20?
(Disposições gerais) _

Os casos omissos neste instiumento s 
com a observância da Lei n.° 1/04, de 1 ®. ávejS.
outros dispositivos legais que lhes sejam ^20929-^°^

Jociri Comercial (SU), Limi , c)asse

Israel Carlos d= Sousa Nambi. da Conservatória do Registo Comercia 
do Guiché Único da Empresa-

Certifico que Joaquim Ciri , proVínciad0 gairf0 
nalidade angolana, naturalde Qul . ’ de C^c°’ 
residente em Luanda, no Municip-
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, Casa n.° 24 constituiu uma sociedade unipessoal 
Jotas denommada <docin Comerciai (SU), Limitada» 

da sob o n. 6.827/15, que se vai reger pelo disposto 
>os seguintes.
’Está conforme.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda 
,secção do Guiché Umco da Empresa em Luanda, aos 22 
Dezembro de 2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
JOCIRI COMERCIAL(SU), LIMITADA

ARTIGO l.°
(Denominação c sede)

Asociedade adopta a denominação de «Jociri Comercial 
:y), Limitada», com sede social na Província de Luanda, 
j Município de Cacuaco, Bairro Vidrul, Rua Direita de 
•cuaco, Casa n.° 24, podendo transferi-la livremente para 
jlquer outro local do território nacional, bem como abrir 
ais, sucursais, agências ou outras formas de representação 
atro e fora do País.

ARTIGO 2.° 
(Duração)

A sua duração é por tempo indeterminado, contando-se 0 
.cio da sua actividade, para todos os efeitos legais, a partir 

respectivo registo.
ARTIGO 3.°
(Objecto)

A sociedade tem como objecto social a prestação de 
^viços, comércio geral a grosso e a retalho, serviços de se 
feria, caixilharia de alumínios, avicultura, agro pecuá , 
*tria, pesca, hotelaria e turismo, serviços de informa- 
® e telecomunicações, publicidade, construção 

públicas, consultoria, exploração florestal, comerc
io de telefones e seus acessórios, transporte mantmi , 

imagem, agente despachante e translt compra 
■Miação imobiliária, cabotagem, rena^ 

•ida de viaturas, novas ou usaconcessjonária 
i e reparação de veículos au > fabricação de 
J Material e peças separadas de ^n^di^mentos, mate

is e vigotas, comerciahzaçao os quimicos e
al cirúrgico, gastável e hospitade documen- 
^Macêuticos, serviços de sau e, P decorações,
ís,venda de material de escritono e _^_^ boutique- 
>fia, impressões, serviços de paste-
>ia de viagens, perfb"aria’ Ç ões comerciais e 

geladaria, panificação, repm e recreação,
briais, venda de gás de f^^dades culturais edes- 

. "Os industriais, realizações e segUrança de e 
^ivas, manutenção de espaÇ jniportaÇão e exp° 
^moniais, educação e ensm ,
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Podendo ainda dedicar.*.
cio ou indústria em quê o í” ramo do comér' 
lei. m ° S0CI° decida e seja permitido por

ARTIGO 4.° 
(Capital) 

^XinXimeXea?6 J* ,00-000’00 (cem mil kwan‘ 

uma ínZ d° em dinheiro’ representado por 

n°mÍnal de 1 °°W0 (cem mil 
), pertencente ao sócio-único Joaquim Cirilo.

ARTIGO 5.’ 
(Cessão de quotas)

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

ARTIGO 6.°
(Gerência)

A gerência e administração da sociedade, em todos os 

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

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

lhantes.
2.0 sócio-único poderá nomear pessoa estranha à socie

dade para assumir as funções de gerência.

ARTIGO 7.° 
(Decisões)

As decisões do sócio-único de natureza igual às delibera
ções da Assembleia Geral deverão ser registadas em acta por 

ele assinadas e mantidas em livro de actas.

artigos.’ 
(Dissolução)• a a. nanse dissolverá por morte ou impedimento 

aM00,,
(Liquidação)

• Aode far-se-á nos termos da Lei das 
Aliq.ldw»»*-'*'1’*' 

s««*c-mi“s;níO10,

„ ;1 de

deM.rÇOÍ”'4"”' wiMon.

(Gmisso) dis.

• 0 regularão as delib*'^ni1o e ainda as 
No omisso reg de 11 de J . 1/04>

8 (15.20932-L02>
de 13 de Fevereiro- _
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I Bantu-Chic, Limitada

| Certifico que, por escritura de 8 de Dezembro de 2015, 
I lavrada com início a folhas 35, do livro de notas para escri- 
j turas diversas n.° 308-A, do Cartório Notarial do Guiché 

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

Primeiro: — Isabel R'ukala Gonçalves das Chagas, sol
teira, maior, natural do Maculusso, Província de Luanda, 
onde reside habitualmente, no Distrito Urbano da Maianga’ 
Bairro Alvalade, Rua Comandante Stona, Casa n.° 152;

Segundo: Lucas Eusébio Rangel Guerra, menor,
natural de Venteira - Portugal, residente habitualmente em 
Luanda, no Distrito Urbano da Maianga, Bairro Alvalade, 
Rua Comandante Stona, Casa n.° 152;

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 9 de Dezembro de 2015. — O ajudante, 
ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
j BANTU-CHIC, LIMITADA

ARTIGO I.°

A sociedade adopta a denominação social de «Bantu- 
| -Chie, Limitada», com sede social na Província de Luanda, 

no Município de Luanda, Distrito Urbano da Maianga, 
Bairro Alvalade, Rua Comandante Stona, Casa n.° 152, 
podendo transferi-la livremente para qualquer outro local do 
território nacional, bem como abrir filiais, sucursais, agên
cias ou outras formas de representação dentro e fora do País.

ARTIGO 2.°

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

ARTIGO 3.°

A sociedade tem como objecto social a prestação de ser
viços, incluindo serviços de cabeleireiro e estética, comércio 
geral a grosso e a retalho, serviço de serralharia e caixilha
ria de alumínios, avicultura, agro-pecuária, indústria, pesca, 
hotelaria e turismo, informática, telecomunicações, publi
cidade, construção civil e obras públicas, consultoria, 
exploração florestal, comercialização de telefones e seus 
acessórios, transporte marítimo, camionagem, agente despa- 
chante e transitários, cabotagem, rent-a-car, compra e venda 
de viaturas, novas ou usadas e seus acessórios, venda e repa
ração de veículos automóveis, concessionária de material e 
peças separadas de transporte, fabricação de blocos e vigo- 
US, comercialização de medicamentos, matenal cinurgtw, 
gastável e hospitalar, produtos quírmeos e famaceu''“ê 
trviços de saúde, plaslificação de documentos, venda de 
material de escritório e escolar, decorações, sangrada,

--------------------------- ------------------- ^^ÚBL^ 

tique, agenciamento, comercialização de Derf„ 
públicas, pastelaria, geladaria, panificação meS’ re'a?Ões 
comerciais e industriais, venda de gás de cò7'ePJeSentações 
e recreação, meios industriais, realizações d” desporto 
culturais e desportivas, manutenção de es/ aCt'V'dades 
segurança de bens patrimoniais, educação e ensin°S Verdes’ 
ção e exportação, podendo ainda dedicar-se a ?’ "T’P°rta' 
ramo do comércio ou indústria em que os sócios 
seja permitido por lei.----------------------------------c°rdem e

ARTIGO 4.°
O capital social é de Kz: 50.000,00 (cinquenta •, 

kwanzas) integralmente realizado em dinheiro diX? 
representado por 2 (duas) quotas iguais, de valor nominal / 
Kz: 25.000,00 (vinte e cinco mil kwanzas) cada uma ‘et 

tencentes aos sócios Isabel R'ukala Gonçalves das Chagas è 
Lucas Eusébio Rangel Guerra, 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, ern juízo e fora dele, activa e pas
sivamente, incumbe à sócia Isabel R'ukala Gonçalves das 
Chagas, que fica desde já nomeada gerente, com dispensa de 
caução, bastando a assinatura da gerente para obrigar vali
damente a sociedade.

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

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

ARTIGO 7.°
As Assembleias Gerais serão convocadas por simp^s 

cartas registadas, dirigidas aos sócios com, Pe.° _ 
30 (trinta) dias de antecedência, isto quando a ei na 
creva formalidades especiais de comunicação, e çã0 
dos sócios estiver ausente da sede social, a c° c0IT1- 
deverá ser feita com tempo suficiente para qu 

parecer.
ARTIGO 8.° deduzida a per'

Os lucros líquidos apurados, depois de em
centagem para fundos ou destinos na prOpor-
Assembleia Geral, serão divididos pe supOrtadas
ção das suas quotas, e em igual propor 
as perdas se as houver.

artigo 9.° impedi11161110

A sociedade não se dissolverápor mo * cOrn o
de qualquer dos sócios, cont'"Ua t ntes do sócio fale°' nte, 
sobrevivo e herdeiros ou representa * repre 
interdito, devendo estes nomear 
enquanto a quota se mantiver i



ÍS!t^^^®MBRODE2oi5
24305artigo io.°

pissolvida a sociedade por acordo dos •
> casos legais, todos os sócios serão liquidar "°S 

idação e partilha verificar-se-á como acordarem n°^ * 
acordo, e se algum deles o pretender será o aí ’ ’ * 
.tad0 em globo com obrigação do pagame^X

artigo 11.°

A sociedade reserva-se o direito de amortizar a quota de 
alquer socio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou 
^vidência cautelar.

ARTIGO 12.»

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

ARTIGO 13.°

Os anos sociais serão os civis e os balanços serão dados 
j31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar a 31 
íMarço imediato.

ARTIGO 14.°

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

(15-20443-L02)

STARTUP — Negócios, Limitada

Certifico que, por escritura de 15 de Dezembro de 2015, 
lT&da com início a folhas 65 do livro de notas para escritu 
diversas n.° 37-B, do Cartório Notarial do Guiché Unico 

‘Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto 
«a, licenciado em direito, perante mim Eduardo Sapalo,

!c°nstituída entre: „ . •
Cimeiro: — Octaviano Sérgio e Costa da Cruz 

com Joana da Glória Bent° ^“^bProvíncia 

•^munhão de adquiridos, natura « ç 

^nda, residente habitualmente n n o 96* 
da Maianga, Rua August0 Tade“casadacom 

Joana da Glória Bento da >

^eiro outorgante, sob regime c°^nda> onde reside 
faturai da Maianga, Províncta de^ ment0 1; 
Emente, no Bairro Prenda, Lote » nOs

sociedade comercial por quotas
08 constantes do documento em an

conforme. - . da Empresa, em
.^ório Notarial do Guiché " _ 0 ajudante,
> aos 15 de Dezembro de 2015.

we/

se regerá nos

. . ARTIGO 1?

- 1 * «ARTUR

;==="=SEEE 

representação dentro e fora do País.

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 presente escritura.

ARTIGO 3.°

A sociedade tem como objecto social a prestação de ser
viços, comercio geral a grosso e a retalho, representações 

comerciais e industriais, 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, sen- 
orafia, panificação, produção de gelados, indústria pastele.ra, 
exploração de boutique, exploração de salão de cabele.re.ro, 
agenciamento de viagens, relações públicas, venda de g^ de
a&ei1 exoloração de vídeo clube e
cozinha, despo o e culturais e desportivas,

discoteca, de bens Patrim°-
manUteI1oXoSSrdiin deÍnfânCÍa 6 ATU edUCbÇâ° 6 

niais, exploração o j saneamento básico,
cultura, instrução automo^e venda de 

jardinagem, limpeza, ainda dedicar- se
gelo, importação eexp qu indústria em que os

a qualquer outro «m porlei.

sócios acordem e J
mnOO 00 (dez mil kwanzas), 

O capital social é d  ̂J.^idido e represen- 

°CP « realizado em dmhet , vaiornominal
integralmen sendo uma quo

de Kz' 7 Círnio e Costa da Cruz ^^s), perten- 
Octaviano Se^o (tres „»! W

ce„teà*“,“n à

cabele.re.ro
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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.°

1. A gerência e administração da sociedade, em todos os 
■j seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passi- 
w vamente, incumbem ao sócio Octaviano Sérgio E Costa da 

Cruz Dambi que fica desde já nomeado gerente, bastando a 
SUa ass^na^ra para obrigar validamente a sociedade.

K ~ Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos 
■| e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 
II 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) 
J dias de antecedência, isto quando a lei não prescreva forma- 
K lidades especiais de comunicação. Se qualquer dos sócios 
I: estiver ausente da sede social, a comunicação deverá ser 
l| 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

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 

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

em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar a 31 
de Março imediato.

artigo 14.’
No omisso regularão as deliberações sociais, as disposi- 

. • 01 /na de 13 de Fevereiro, Lei das Sociedades ções da ei m legisiação aplicável. 
Comerciais, e d 5.20553.^

Noponto, Limitada

Certifico que, por escritura de 10 de Dezembro de 2015 
lavrada com início a folhas 40 do livro de notas para escri
turas diversas n.° 440, 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 Manecas André, casado com Elma 
Eduarda Coelho André, sob regime de comunhão de bens 
adquiridos, natural de Quela, Província de Malanje, resi
dente habitualmente em Luanda, no Município de Viana, 
Bairro Zango I, BIoco-2, Prédio 1, Apartamento 404-E;

Segundo: — Elma Eduarda Coelho André, casada com 
Joaquim Manecas André, sob regime de comunhão de bens 
adquiridos, natural de Benguela, Província de Benguela, 
residente habitualmente em Luanda, no Município de Viana, 
Bairro Zango I, Bloco-2, Prédio 1, Apartamento 404-E;

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, 11 de Dezembro de 2015. — O ajudante, ilegive.

ESnopoLtDa S0ciedade 
OPONTO, LIMITADA 

denominação socia^iv ° sociedade Por quotas e a 
na Província de L h °^Onto’ imitada», com sede social 
Condomínio Vid d ^un'c,P'° de Viana, Bairro Zango 1,
4.° Andar Anart 3 Pacífíca’ Zona 3, Bloco 2, Prédio n.° I, 
mente para nu 1 ament0 n’° ^04, podendo transferi-la livre- 
como abrir fj/3 ^Uer ouíro l°cal do território nacional, bem representa- f8’ Sucursais> agências ou outras formas de 

nta^o dentro e fora do País.
Asu d - ARTIGO 2.° inícin 3 Uraçã° d P°r tempo indeterminado, contando-se0 

da, SUa act,vidade> Para todos os efeitos legais, a partir

a celebração da presente escritura.
artigo 3.» .sociedade tem como objecto social 0 comercio gera 

a grosso e a retalho; promoção e mediação imobiliáM 
n a de equipamentos dos serviços de segurança pdva

outro.
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24307^tação de serviços de segurança privada • 
d infantários e creches, importação e com/-'^0^0 
isdicamentos, produtos hospitalares eouin? de ’ 
jtoriais diversos, equipamentos e proJuto T'08 'ab°' 
^tenção e assistência a equipamentos dive^eT’ 

de oficma auto e oficina de frio, educação
<ral, exploração de colégios e escola de líneuaVn 
cultura instrução automóvel, serviço informáticoteZ 
,„nicaçoes, hotelaria e turismo, indústria de paníficX 

^ionagem, transitários, cabotagem, 
venda de v.aturas novas e usadas e seus acessórios e/ou 

sobressalentes, transporte de passageiros, transporte 
, mercadorias, venda de material de escritório e escolar 
;nda e instalação de material industrial, venda e assistência 
viaturas, comercialização de lubrificantes, exploração de 
jlão de cabeleireiro, barbearia e botequim, comercialização 
igás de cozinha, petróleo iluminante, exploração de per- 
jmaria, venda de artigos de toucador e higiene, exploração 
jourivesaria, relojoaria, agência de viagens; farmácia, cen- 
iO médico, geladaria, exploração de parques de diversão, 
jploração florestal, exploração de bombas de combustíveis, 
stação de serviço, representações comerciais, exploração 
2 serralharia, carpintaria e marcenaria, prestação de servi
as, importação e exportação, podendo ainda dedicar-se a 
jalquer outro ramo do comércio ou indústria em que os 
ócios acordem e seja permitido por lei.

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

fôgralmente realizado em dinheiro, dividido e representado 
or 2 (duas) quotas iguais, no valor nominal de Kz: 50.000,00 
■inquenta mil kwanzas) cada uma, pertencentes aos sócios 
^quim Manecas André e Elma Eduardo Coelho André, res- 

^tivamente.
artigo 5.°

A cessão de quotas a estranhos fica dependente do con
dimento da sociedade, à qual é sempre reservado o dire 
* Preferência, deferido aos sócios se a sociedade

Jlser fazer uso.

>• A gerência e representação ^^^^^siva- 
actos e contratos, em juízo e for .

*, incumbem à sócia Elma Caução, bas-
fade$de já nomeada gerente, com e a sociedade.

uma assinatura para obrigar va ,acJe em actos e
2- Fica vedado a gerente obrigar a letras je
>s estranhos aos negócios 3°^ “
S fiança, abonações ou actos semelhantes

4 ARTIGrâo'convocadas por simples
Assembleias Gerais serão « pei0 menos,

> registadas, dirigidas aos so' o a Iei não pres-
(30) dias de antecedência, is Se qualquer
formalidades especiais de c * comunicaçao

*03 estiver ausente d. « pMS. •
> ser feita com tempo su®”* p

n . artigo 8.°

destinos especiais criados & egal’ para fi)ndos ou

ARTIGO 9°

XZo°de herdr0S °U representantes d° sóci° decido 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 realizar-se-ão, como acordarem. Na 
falta de acordo, e se algum deles o pretender será o activo 
social licitado 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 13.°

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

de Março imediato.
ARTIGO 14.’

„ «. anlicarão as deliberações sociais, as dispo-
siçõesOd°aLein.»l/04,del3de_Fevereim,Lei das Sociedades 

Comerciais, e demais legislação ap ícave

MekKini, Limitada

• 15 de Dezembro de 2015,
Certifico que, Por escnm ivrodenotaspara

lavrada com início a folhas - do Guiche
turas dive^asn.» 31-^^ 

único da Empresa, a caig fo. constituida entre:
da Costa, Licenciado em D

Pn^: - Amand;XiadeMalanje,onde^

-*rM:*u*
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I Segundo: — Jaclecleres Elísio Alfredo de Jesus, solteiro,
■ maior, natural de Malanje, Província de Malanje, onde reside
■ habitualmente, no Município de Malanje, Bairro Ritondo,
■ casa sem número, Zona 14;
■ Uma sociedade comercial por quotas de responsabi-
■ lidade limitada, que se regerá nos termos constantes dos 
I’ artigos seguintes.
I Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, em 
| Luanda, aos 16 de Dezembro de 2015. — O auxiliar, Ue- 
| giveL
I

--------------------------- ^22íí5mica

ARTIGO 4.°
O capital social é de Kz: 60.000,00 (sessenta ■ 

zas), integralmente realizado em dinheiro kwan- 
representado por 2 (duas) quotas iguais, de valo?^0 e 
de Kz: 30.000,00 (trinta mil kwanzas) cada uma nOrn'nal 
tes aos sócios Armando João Simão Gouveia e’ r”encen’ 
Elísio Alfredo de Jesus, respectivamente. aclec*eres

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

sentimento da sociedade, à qual é sempre reservado o dfr0"' 
de preferência, deferido aos sócios se a sociedade delè™0 
quiser fazer uso. nao

■ ESTATUTOS DA SOCIEDADE
■ MEK KIM, LIMITADA
H ARTIGO l.°

I A sociedade adopta a denominação social de «Mek 
li Kim, Limitada», com sede social na Província de Malanje, 
Hl Município de Malanje, Bairro Ritondo, Rua Vasco da Gama, 
||J casa sem número, podendo transferi-la livremente para 
ij qualquer outro local do território nacional, bem como abrir 
i 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 
h início da sua actividade, para todos os efeitos legais, a partir 
1 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, 
l| caixilharia de alumínios, avicultura, agro-pecuária, indús- 
\ tria, pesca, hotelaria e turismo, serviços de informática, 

telecomunicações, electricidade, publicidade, construção 
civil e obras públicas, consultoria, exploração 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, 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, agenciamento, comercialização de 
perfumes, relações públicas, pastelaria, geladaria pamfica- 
ao representações comerciais e industriais, venda de gás 
de cozinha, desporto e recreação, meios industnais, reahza^ 
ções de actividades culturais e desporttvas, manutenção 
espaços verdes, segurança de bens patrimoniais, educação

importação e exportação, podendo amda ded,car-se 
a qZúer outro mmo do comdrcio ou indústria em que os 
sócios acordem e seja permitido por lei.

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 Armando João Simão Gouveia 
e Jaclecleres Elísio Alfredo de Jesus, que ficam desde já 
nomeados gerentes, com dispensa de caução, bastando 2 
(por) 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 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 c 

parecer.
ARTIGO 8.°

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzi a^a 
centagem para fundos ou destinos especiais cri 
Assembleia Geral, serão divididos pelos socios daS 
ção das suas quotas, e em igual proporção sera 
as perdas se as houver.

ARTIGO 9.° impediment0

A sociedade não se dissolverá por morte °“s'tência com o 
de qualquer dos sócios, continuando a sua oU
sobrevivo e herdeiros ou representantes o repreSente, 
interdito, devendo estes nomear um que 
enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 10.” sócioS e nos

Dissolvida a sociedade por acorj°ão°jqUidatárioí: 6^ 
demais casos legais, todos os SÓC'^m0 acOrdarem ^o(,ial 
liquidação e partilha veriíJcar'Se' der será o a^0 
de acordo, e se algum deles o pre



em globo com obrigação do pagamento do passivo 
:il’ dicado a° sócio que melhor Pre9° oferecer, em igual- 
ídecondÍÇÕeS-

ARTIGO 11.°

ciedade reserva-se o direito de amortizar a quota de 
r sócio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou ^dência cautelar.

ARTIGO 12.°

Para todas as questões emergentes do presente contrato 
■jer entre os sócios, seus herdeiros ou representantes quer 
iire eles e a própria sociedade, fica estipulado o Foro da 
jniarca de Malanje, com expressa renúncia a qualquer 
atro.

ARTIGO 13.°

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

ARTIGO 14.°

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

(15-20689-L02)

Organizações Bakingangu Daniel, Limitada

Certifico que, por escritura de 11 de Dezembro de 2015, 
•vrada com início a folhas 55 do livro de notas para escri
bas diversas n.° 309-A, do Cartório Notarial do Guiché 
mco da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto 
fe da Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre 
kyela Bakingangu Daniel, solteiro, maior, natural do 
àquela do Zombo, Província do Uíge, residente habitual- 
^nte em Luanda, no Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi, 
kirro 15 de Fevereiro, Rua 4, Casa n.° 20, que outorga neste 

por si individualmente e em nome e representação de 
filha menor, Mpanda Adelina Ernesto Daniel, de 15 anos 

4 idade, natural da Maianga, Província de Luanda e con

to convivente;Uma sociedade comercial por quotas que se regerá nos 

4feos constantes dos artigos em anexo.
Está conforme., cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, em 

^da, 15 de Dezembro de 2015.-O ajudante,/Zeg/veZ.
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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 uiucwrminado, contando-se o

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

. ARTIGO 3.°

X”2’“"": púb,“-

Lurane» lana’z4Venda equiPamentos d°s serviços de 
segurança privada, prestação de serviços de segurança pri
vada, mfantano, creches, importação e comercialização^e 
medicamentos, produtos hospitalares, equipamentos labo
ratoriais diversos, fabrico e distribuição de medicamentos, 
equipamentos e produtos hospitalares, manutenção e assis
tência a equipamentos diversos, educação, ensino geral, 
desporto e cultura, informática, telecomunicações, hotela
ria e turismo, restauração, casino, indústria pesada e ligeira, 
pescas, agro-pecuária, indústria de panificação, camiona
gem, transitários, cabotagem, rent-a-car, compra e venda 
de viaturas novas e usadas, transporte de passageiros, trans
porte de mercadorias, fiscalização de obras públicas, venda 
de material de escritório e escolar, venda e instalação de 
material industrial, venda e assistência a viaturas, comer
cialização de material de construção, comercialização de 
lubrificantes, salão de cabeleireiro, barbearia, botequim, 
comercialização de gás de cozinha, petróleo iluminante, 
peças sobressalentes, agência de viagens, farmácia, centro 
médico, clínica, geladaria, exploração de parques de diver
são exploração mineira, exploração florestal, exploração de 
bombas de combustíveis, estação de serviço, representações 
comerciais, serralharia, carpintaria, marcenaria, importação 
e exportação, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro 
«mo do comércio ou indústria em que os socos acordem e 

seja permitido por lei.
artigo 4.°

integralmente reah n0 vaiOr nomina| de

tado por (2) quotas, s kwanzas), pertencenteKz: 95.000,00 (noventa e cmco md kwanz ), P* 

ao sócio Mayela mH kwanzas), pertencente

A cessão de,«»“ ' “re'eZ™d" 0

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
ORGANIZAÇÕES BAKINGANGU 

DANIEL, LIMITADA
ARTIGO l.°sociedade adopta a denominação social de «Orga- 

fóes Bakingangu Daniel, Limitada», com sede social 
• j. ^ovíncia de, Município de Belas, Bairro Antigo 

Alheiro, Comuna do Camama, Travessa 4, Casa n°20,
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■ 2. O gerente poderá delegar num dos sócios ou mesmo 
em pessoa estranha à sociedade parte dos seus poderes de 
gerência, conferindo para o efeito o respectivo mandato.

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

H como Ietras de favor, fiança, abonações ou actos seme- 
Ihantes.

H ARTIGO 7.°
■ As Assembleias Gerais serão convocadas por simples 
H cartas registadas, dirigidas aos sócios com, pelo menos,
■ 30 (trinta) dias de antecedência, isto quando a lei não pres- 
K 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- 
■I parecer,

B ARTIGO 8.°

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

ARTIGO 9.°

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

enquanto a quota se mantiver indivisa.
ARTIGO 10.°

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

ARTIGO 11.°

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

artigo 12°

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

ARTIGO 13.”

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

artigo 14.°

S^cíttl^esCornéPdi3'®’e ^ema'S'e^*S*a^a°^j!,20693-L02)

----------------------- ■
Dalinpma, Limitada

Certifico que, por escritura de 17 de Dezemh. í
lavrada com início a folhas 51 do livro de notas n 2°'5’ í 
turas diversas n.» 441, do Cartório Notarial do Guiché <
da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto P -0 í
Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre í > 
Carvalho da Costa, casado com Palmira Reg0 c3nUel *
Alexandre da Costa, sob o regime de comunhão deT6'3 1
adquiridos, natural de Malanje, Província de Malanje oT ’
reside habitualmente, no Município de Malanje Baír 6 j
Campo Aviação, casa sem número, que outorga neste acto ’
por si individualmente e em nome e representação de sua *
filha menor, Manuela da Graça da Costa, de 3 anos de idadT ‘
natural de Malanje e consigo convivente;

Uma sociedade comercial por quotas de responsabi
lidade limitada, que se regerá nos termos constantes dos 
artigos seguintes. 3

Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, em 5 
Luanda, aos 17 de Dezembro de 2015. — O auxiliar, 1 
ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
DALINPMA, LIMITADA

ARTIGO l.°

A sociedade adopta a denominação social de «Dalinpma, 
Limitada», com sede social na Província de Malanje, 
Município de Malanje, Bairro Campo de Viação, Avenida 
Comandante Dangereux, casa sem número, podendo trans- 
feri-Ia 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 

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

artigo 3.° ~ ser_
A sociedade tem como objecto social, prestaç"^ 

viços, consultoria, formação profissiona^coiye^ s, avi- 
grosso e a retalho, serralharia, caixilharia e a turismo, 
cultura, agro-pecuária, indústria, pesca ^nnstruçãoci*’1 
informática, telecomunicações, publicidade, floreStal,
e obras públicas, consultoria, exploração ITlin ^ansport6
comercialização de telefones e seus acesso ’ransitários, 
marítimo, camionagem, agente despac^an ^aturaS> novas 
cabotagem, rent-a-car, compra e ven vjaturaS> com oU 
OU usadas e seus acessórios, aluguer c ,
sem condutor, venda e reparação e transpo «
concessl„nWa de ateria! e P^^nMs, 

fabricação de blocos e vigotas, ulioicos e
cirúrgico, gastável C*
oéuticos, centro médico, clln ca P ór|0 e 
de documentos, venda de matenal
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24311^rações, serigrafia, impressões, salão de cabei • • 
Jlltique, agencia de viagens, promoção e mem - 
,|iária> perfumaria, relações públicas pastelar lm°' 
í|adaria, panificação, representações 'comerciais 

.-S; venda de gás de cozinha, desporto e recrea ã0 T 
bei discoteca, me .os industriais, realizações de acti í° 
culturais e desportivas, manutenção de?es aço X 

guranÇa de bens patrimoniais, colégio, creche, educação è 
J|tura, escola de condução, ensino, importação e exporta 

saneamento básico, fabricação e venda de gelo cvber 
A electncidade, podendo ainda dedicar-se a qualquer 
Jtro ramo do comércio ou indústria em que os sócios acor- 
em e seja permitido por lei.

ARTIGO 4.°

0 capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), 
•jegralmente realizado em dinheiro, dividido e represen
to por 2 (duas) quotas, sendo 1 (uma) quota no valor 
ominal de Kz: 80.000,00 (oitenta mil kwanzas), perten- 
ente ao sócio Manuel Carvalho da Costa e outra quota no 
ilor nominal de Kz: 20.000,00 (vinte mil kwanzas) perten- 
ente à sócia Manuela da Graça da Costa, respectivamente.

ARTIGO 5.°

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

ARTIGO 6.°

1. A gerência e administração da sociedade, em todos os 
íus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passi- 
amente, incumbe ao sócio, Manuel Carvalho da Costa, que

desde já nomeado gerente, com dispensa de caução, bas- 
'^do uma assinatura da gerência, para obrigar validamente 
Sociedade.

2. O gerente poderá delegar num dos sócios ou mesmo 
pessoa estranha à sociedade parte dos seus po eres

frência, conferindo para o efeito o respectivo maui a
3. Fica vedado ao gerente obrigar a socie a e 

Contratos estranhos aos negócios sociais as0^
letras de favor, fiança, abonações ou actos seme 

Ws.
ARTIGO 7.’ ,

Assembleias Gerais serão convocais por si^, 

registadas, dirigidas aos socios co
(trinta) dias de antecedência, isto Qu Se quaiqUer 

formalidades especiais de c°mu" . a comunicação 
sócios estiver ausente da se e s * com-

^erá ser fei.a com lenipo supciente p3'a’1 

^cer.
ARTIGO 8.’ de deduzida a per- 

. lucros líquidos apurados, d p ciajs criados em 
Nem para fundos ou destin na propor-
Sbleia Geral, serão sera0 suportadas
ídas suas quotas, e em igual P^0Ç

Perdas se as houver.

A ARTIGO 9.°
de qualquer dosXoVcoMinT 7 °U Ímpediraent0 

^brevivo e herdeiros ou ren" . “ eXÍStência com 0 
interdito, devendo estes nome d° SÓd° falecido ou 
quanto a quota se mantiver inXT '

ARTIGO io.°

•quidaçao e partilha verificar-se-á como acordarem. Na feita 
de acordo, e se algum deles o pretender será o activo social 
licitado em globo com obrigação do pagamento do passivo 

e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em igual- 
dade de condições.

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

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

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

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

ARTIGO I3.°
Os anos sociais serão os civis e os balanços serão dados 

em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar a 31 
de Março imediato.

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

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

SocM.d.S Comerciais < 4.1»2)

—e;:ssX"-MÇ“ 

lavrada com micio Notarial do Guiche
turas diversas n. 31u-a, Lúcio Alberto Pires

n„„l d» MO
„ wnd.,

OI o? que outorga nest menores, Mana

ôq”*M,ssukiíZ“
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Segundo: — Leopoldina Cidália Lopes Massukidi, sol
teira, maior, natural do Cazenga, Província de Luanda, 
residente em Luanda, no Município de Viana, Bairro 
Luanda-Sul, Casa n.° 192;

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, 16 de Dezembro de 2015. — O ajudante, ilegível.

■ ESTATUTOS DA SOCIEDADE
■ ORGANIZAÇÕES SALVIO & MARIA — PRESTAÇÃO
| DE SERVIÇOS, LIMITADA

H' ARTIGO l.°

■| A sociedade adopta a denominação social de «ORGA- 
NIZAÇÕES SALVIO & MARIA — Prestação de Serviços, 

II Limitada», com sede social na Província de Luanda, 
Município de Viana, Bairro Jacinto Tchipa, Rua D, casa sem 

® número, podendo transferi-la livremente para qualquer outro 
|j local do território nacional, bem como abrir filiais, sucur- 
H sais, agências ou outras formas de representação dentro e 
i 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.

f
 ARTIGO 3.°

A sociedade tem como objecto social a prestação de ser
viços, comércio gerai 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, infantário, creches, importação e 

comercialização de medicamentos, produtos hospitalares, 
equipamentos laboratoriais diversos, fabrico e distribuição 
de medicamentos, equipamentos e produtos hospitalares, 
manutenção e assistência a equipamentos diversos, edu
cação, ensino geral, escola de línguas, desporto e cultura, 
escola de condução, informática, telecomunicações, hote
laria e turismo, restauração, casino, indústria pesada e 
ligeira, pescas, agro-pecuária, indústria de panificação, 
camionagem, transitários, cabotagem, rent-a-car, compra e 
venda de viaturas novas e usadas, transporte de passagei
ros, transporte de mercadorias, oficina auto, oficina de frio, 
fiscalização de obras públicas, venda de material de escri
tório e escolar, venda e instalação de material industriai, 
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-

DIÁRIO DA REPÚBLICA 

,„s„ mineira, exploraçSo florestal, exploração íe tomba, 
de combustíveis, estação de serviço, representações 
ciais serralharia, carpintaria, rn.roenar» rmponaçãe e exXçdo, podendo ainda dedicar-se .qualquer entro „„„ 

do «méreto ou inditstria em que os soeres acordem e « 
permitido por lei.

í
í

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

integralmente realizado em dinheiro, dividido e representado 
por 4 (quatro) quotas, sendo uma quota no valor nominal 
de Kz: 50.000,00 (cinquenta mil kwanzas), pertencente ao 
sócio Verenezo Felizardo Ferreira, e outra quota no valor 
nominal de Kz 20.000,00 (vinte mil kwanzas), pertencente 
à sócia Leopoldina Cidália Lopes Massukidi, e duas outras 
quotas iguais no valor nominal de Kz: 15.000,00 (quinze mil 
kwanzas) cada uma, pertencentes aos sócios Maria Orquídea 
Massukidi Ferreira e Salvio Gabriel Massukidi Ferreira, res- 
pectivamente.

J
1
i

ARTIGO 5.°

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

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

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

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

lhantes.
Ac Ao . ARTIGO 7.»

s Assembleias Ge
cartas reeisfa^o .■ . Fa,S serão conv°cadas por simples 
30 (trinta) dias d ’ 'r'^'^as aos s°cios com, pelo menos, 

fonnaUdadeslT."16"^ ““dos Sócios esf pecia,s de comunicação. Se qualquer 
deverá ser f ' aUSente da sede social a comunicação 
parecer íempo su^c^nte para que possa com-

0 , ARTIGO 8.°ucros líquidos apurados, depois de deduzida a per' 
gem para fundos ou destinos especiais criados em 
Tibleia Geral, serão divididos pelos sócios na prop°r 

Ção das suas quotas, e em igual proporção serão suportadas 

as Perdas se as houver.
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24313ARTIGO 9.°
A sociedade não se dissolverá nor mnrtA « • 

qualquer dos sócios, continuando a sua exisr Pedlmento 
úlre(iV0 e herdeiros ou represent.nies do sócio ft|” A “ °L.O,  devendo esies „oM.r „ ,ue , Woi “d“ «" 

quanto a quota se mantiver indivisa. P 1’

artigo io.°
pissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos 

;<inais casos legais, todos os sócios serão liquidatários e a 
iquidação e partilha verificar-se-á como acordarem Na falta 
Ij acordo, e se algum deles o pretender será o activo social 
Ljtado em globo com obrigação do pagamento do passivo 
.adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em igual- 
^de de condições.

ARTIGO 11.°

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

ARTIGO 12.°

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

ARTIGO 13.°

Os anos sociais serão os civis e os balanços serão dados 
m31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar a 31 
•e Março imediato.

ARTIGO 14.°

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

(15-20743-L02)

BRICK BY BRICK — Construções, Limitada

Certifico que, com início a folhas 1 do livro de notas para 
r’t«ras diversas n.° 1-H do Cartório Notarial da Loja dos 

^stos do Kilamba Kiaxi, se encontra lavrada a escritura

íe°r seguinte:, Mudança de sede e aumento de capital social da socie- 
de «BRICK B Y BRICK — Construções, Limitada».

, dia 7 de Dezembro de 2015, nesta Cidade de Luanda, 
j,."0 Cartório Notarial da Loja dos Registos do Kilamba 
M Perante mim, Daniel Wassuco Calambo, Notário do 

5r,do Cartório, compareceu como outorgante.
André Marcelo Toncovitch, de nacionalidae brasileira, 

. ado, residente habitualmente em Luanda, no Condomínio 
ole,I’ê dos Sonhos, Luanda Sul, titular do Passaporte 

l yB248279, emitido pela Embaixada do Brasil em 
Na, aos 30 de Julho de 2013, em rePr®senta^° 
Sndo da Cruz Neto, natural do Kwanza-Sii,casa 
^alda dos Anjos Machado Moura da Cru

residente habi. 
bairro Ingombota, Município ,eFeveraro. Apartamento 19, 
Bilhete de Identidade n° SS(SJ,nf?mbota’ P» do 
D-recçâo Nacional de Identm 3VP°19’ *»«*> P* 
de 2009; e da sociedade «BrSv oo°S de °Utubro

com sede em Luanda nS Limitada»,
" • «• 3 •b. “T1 
Sambizanga ’ 0 ^a^lce Lumumba,

Declara o outorgante:
Que os seus representados são os únicos e actuais 

socios da sociedade denominada «BRICK BY BRICK — 
Construções, Limitada», com sede em Luanda, na Estrada 
do Futungo, Urbanização de Talatona, sem número, Luanda 
Sul, com o capital social de Kz: 430.000,00 (quatrocentos e 
trinta mil kwanzas), realizado em dinheiro, dividido e repre
sentado em 2 (duas) quotas, a primeira no valor nominal 
de Kz: 215.000,00 (duzentos e quinze mil kwanzas), cor
respondente a 50% (cinquenta por cento) do capital social, 
pertencente a Armando da Cruz Neto, e a segunda no valor 
nominal de Kz: 215.000,00 (duzentos e quinze mil kwan
zas), correspondente a 50% (cinquenta por cento) do capital 
social, pertencente a «BRICK BY BRICK — Construção 
Civil, Comércio Geral, Importação e Exportação, Limitada».

Que, pela presente escritura e no uso dos poderes que 
lhe foram conferidos, e dando cumprimento à deliberação 
adoptada em reunião da Assembleia Geral, realizada aos 12 
de Dezembro de 2013, vem alterar a sede da sociedade para 
Estrada Luanda/Catete, sem número, Município de Viana, 
Luanda. . , , ...

Que, vem aumentar o capital social da sociedade 
ra Kz* 6? 630.000,00 (sessenta e dois milhões e seiscen- 

tos e trinta mil kwanzas), passando o Annando C«z
Neto a ter uma quota no valor nominal de Kz. 31.315.000,00 
(trinta e um milhões e trezentos e quinze mil kwanzas), cor- 

j tA a S0% (cinquenta por cento) do capital social, e 
respon e" Y brick _ construção Civil, Comércio 
a sócia «BRICK B Limitada», a ter uma quota
Geral, Importação e P J 5’000 00 (trinta e um milhões 

no valor nomma • kwanzas), correspondente a 50%

..........  
pacto social passam -------- ---------- --

ARTIC°a’’sua sede em Luanda, na
A sociedade tem númer0, Município 

Estrada Luanda/Catete. qualquer ouno
de Viana, podendo tranrf implesdeliberaçao 

local do temtono na > dehbera
da Assembleia GerJ/jncerrar sucursais, fil»* 
’“’podTÍi“”u”sW*,<"s 

agências ou
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representação social em território nacional ou no 
estrangeiro.

ARTIGO 5.°
O Capital social é de Kz: 62.630.000,00 (ses

senta e dois milhões e seiscentos e trinta mil 
kwanzas), integralmente realizado em dinheiro, 

H dividido por duas quotas, a primeira no valor nomi-
HE nal de Kz: 31.315.000,00 (trinta e um milhões e

trezentos e quinze mil kwanzas), correspondente a 
50% (cinquenta por cento) do capital social, perten- 

Í|p cente a Armando da Cruz Neto, e a segunda no valor
Wr nominal de Kz: 31.315.000,00 (trinta e um milhões

e trezentos e quinze mil kwanzas), correspondente 
M a 50% (cinquenta por cento) do capital social, per-
B tencente a «BRICK BY BRICK — Construção
B Civil, Comércio Geral, Importação e Exportação,
K Limitada».
■ Assim o disse e outorgou por minuta. 
B Arquivo os seguintes documentos:
■I a) Documento complementar a que atrás se faz alu
ir são;
I b) Acta Avulsa da Assembleia Geral Extraordinária
j da sociedade «BRICK BY BRICK — Cons-
| truções, Limitada», datada de 12 de Dezem-
II brode2013;
j c) Certidão da Conservatória do Registo Comercial
II de Luanda da sociedade «BRICK B Y BRICK —

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

de Luanda da sociedade «BRICK BY BRICK — 
Construção Civil, Comércio Geral, Importação e 
Exportação, Limitada».

Finalmente, lida e explicado o seu conteúdo por cor
responder à vontade firme e esclarecida do outorgante, vai 
a presente escritura ser assinada pelo interveniente, com a 
advertência da obrigatoriedade de se requerer o registo do 
acto no prazo de três meses a contar desta data.

É certidão que fiz extrair e vai conforme o original
Está conforme.
Cartório Notarial da Loja dos Registos do Kilamba Kiaxi, 

em Luanda, aos 16 de Dezembro de 2015. — O Notório, 
Daniel Wassuco Calambo. (15-20780-L01)

GRUPO MARMA COMERCIAL — Importação 

e Exportação, Limitada

Certifico que, com início a folhas 90, do livro de notas 

para escrituras diversas n.° 992-B, do J.° Cartório Notarial 
de Luanda, se encontra lavrada a escritura do teor seguinte:

Cessão de quotas, aumento de capital social e alteração 
parcial do pacto social da sociedade «GRUPO MARMA 

COMERCIAL — Importação e Exportação, Limitada».
No dia 14 de Dezembro de 2015, em Luanda e no l.°Cartório 

Notarial, perante mim o Notário, Licenciado, Amorbelo Vinevala 

Paulino Sitôngua, compareceram como outorgantes:

----------------------------------------------------

Primeiro: - Vladmir de Sousa Rodrigo 
maior, natural da Ingombota, Província de L ’ S°,teir°> 
do Bilhete de Identidade n.° OOOOSSabóLAO^’tÍtUlar 
pela Direcção Nacional do Arquivo de Identifi em'tÍdo 
e Criminal, em Luanda, aos 6 de Novembro te ° CÍVÍ‘ 
outorga neste acto na qualidade de Procurador ~°12’ qUe 
em representação de: ’ em norne e

a) Margarida Lombo Sanda, solteira maio
ral da Ingombota, Província deUM,"""’ 

reside, na K»„.” 15.Casan? 19, z„„a9 B1 „ 
Mártires do Kifangondo, titular do Bilhete / 
Identidade n.» 000105751LA038, emitido peia 
Direcção Nacional do Arquivo de Identificação 
Civil e Criminal, em Luanda;

b) Nsuka Matondo Tomás, solteira, maior, natural da
Maianga, Província de Luanda, onde reside habi
tualmente na Rua n.° 15, Casa n.° 19, Zona 9, 
Bairro Mártires de Kifangondo, portadora do’ 
Bilhete de Identidade n.° 000504631LA03I, 
emitido pela Direcção nacional de Identificação, 
em Luanda;

Segundo: — José Paulo Miguel, solteiro, maior, natural 
de Negage, Província do Uíge, residente habitualmente em 
Luanda, casa sem número, Bairro Futungo, Município da 
Samba, titular do Bilhete de Identidade n.° 000183307UE034, 
emitido pela Direcção Nacional de Identificação, em Luanda, 
aos 26 de Janeiro de 2015;

Terceiro: — Alberto Zangui Bongosso, natural de 
Negage, Província do Uíge, residente habitualmente em 
Luanda, Casa n.° 15, Bairro Boa Esperança, Município de 
Viana, titular do Bilhete de Identidade n.° 002642134UE031, 
emitido pela Direcção Nacional do Arquivo de Identificação 
Civil e Criminal, em Luanda, aos 23 de Abril de 2014.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos mencion 
dos documentos, a qualidade em que intervém o prim 
outorgante e a suficiência dos seus poderes paia o act

E pelo primeiro outorgante foi dito: 
Que, os seus representados citados nas a n 

Margarida Lombo Sanda e b) Nsuca Matondo^ & 
os actuais e únicas sócias da sociedade ^^^^ggciAb 
angolano denominada «GRUPO MARMA se(Je em 
— Importação e Exportação, Limitada», número, 
Luanda, Bairro Mabor, Zona 17, casa ^nservatória 
Município do Cazenga, matriculada na 2003>754, 
do Registo Comercial de Luanda, s°ciaI de
Contribuinte Fiscal n.° 5403115188, co |mente realiza 0 
Kz: 30.000,00 (trinta mil kwanzas), integra de
em dinheiro, dividido e represeníada 1po ^s)

igual valor nominal de Kz: 15.000, fâ(|as Mafêar 
cada uma, e pertencentes as suas repr 
Lombo Sanda e Nsuca Matondo Tomás.
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24315E, que em ^ediência as deliberações d, a 
,eral da referida sociedade, datada de 23 d *SSembleia 
»»15 pela presente es„iUra

Cessão de quotas s^nies actos:

os seus representados citados nas alíneas at M,
>■*" S”dab) Tnntáe. aa
** e detentores de unta quMa fclad, d= <
,ui„ze tnd Irwanzas), representativa de 50-/. (cl„q„tt " 
„„) do capital soci.l cada uma. procede a eessto das n£ 
ionadas quotas ao segundo «José Paulo Miguel» e terceiro 
jãorgante «Alberto Zangui Bonngosso», que deste modo 
$o admitidos a sociedade como novos sócios

Que, estas quotas cedidas estão livres de penhor, encar- 
:os ou quaisquer outras responsabilidades e foram cedidas 
jelos seus respectivos valores nominais, já recebidos, ao 
jiial lhe é dada a correspondente quitação e as cessões por 
-fectuadas e que deste modo as suas representadas apartam- 
•se definitivamente da sociedade, nada mais tendo dela a 
•eclamar.

E, pelo segundo e terceiro outorgantes foi dito:
Que, aceitam as referidas cessões nos exactos termos 

sarados.
E, sendo agora eles, os actuais e únicos sócios da sobre- 

lita sociedade, e em cumprimento das deliberações da 
\ssembleia Geral de Sócios, pela presente escritura proce- 
íem aos seguintes actos:

a) Mudança da sede social:
Ainda em cumprimento ao que foi delibe

rado e de acordo com a mencionada acta da 
Assembleia Geral, alteram a sede da socie
dade, sita em Luanda, Bairro Mabor, Zona 17, 
casa sem número, Município do Cazenga para 
o Município de Belas, Bairro Km 30, Benfica, 

Província de Luanda;
b) Aumento de capital social:

Ainda pelo segundo e terceiro outorgante 01 
Que conforme deliberação constante; aqu

Ssembleia Geral, 23 de Novembro de -0 . 
tocede a um aumento de capital socia kwanzas) para 
«tal valor de Kz: 30.000,00 (tnnt.
1100.000,00 (cem mil ” (se„t. mil k«n-

'■api:a| verificado e de Kz. ■ â0 das participações 
já realizado e subscrito na pro designadamente

M.is de cada um dos sócios d. soe,cd.de, «d!

Seguinte modo: canda e Nsuca Matondo
As sócias Margarida Lom o 35 ooo,OO (trinta e 

Ms subscrevem a quantia e _edem a unificação 
mil kwanzas) cada um, e q P de valor nominal 

’ suas anteriores quotas numa “n asj cada um.
' fe: 30.000,00 (cinquo”» ™ jn) outoiS>” 

. Que, em face das Wib'"ÇÕ“^A COMBR^ 
J d. sociedade
^rtação e Exportação»

artigos l.° 4 o e 7 o a e concretamente os seus 

artigo i.°
(Denominação e sede social) 

rouoI°CÍedade ad°pta a denominação de 
«GRUPO MARMA COMERCIAL - Importação 
e Exportação, Limitada», tem a sua sede social em 
Luanda, no Bairro Km 30, ao Benfica, Município 
de Belas.

ARTIGO 4.”
(Capital social)

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil 
kwanzas), integralmente realizado em dinheiro, 
dividido e representado por duas quotas iguais do 
valor nominal de Kz: 50.000,00 (cinquenta mil 
kwanzas) cada, pertencente aos sócios Alberto 
Zangui Bongosso e José Paulo Miguel.

ARTIGO 7.°
(Gerência)

A gerência e administração da sociedade, em 
todos os seus actos, em juízo e fora dele activa e 
passivamente, serão exercidas pelo sócio Alberto 
Zangui Bongosso, que dispensado de caução fica 
desde já nomeado gerente, bastando a sua assina
tura para obrigar validamente a sociedade.

Finalmente disseram os outorgantes:
Que continuam firmes e válidas todas as cláusulas dos 

estatutos não alteradas por esta escritura.
Arquivo os seguintes documentos:

aJ Documentos individuais dos outorgantes e dos 

representados do primeiro outorgante.
b) Procuração passada a favor do primeiro outorgante 

para inteira validade deste acto;
c.Acta da Assembleia Geral da sociedade;

CertÍdâ°a
Em voz alta e n P e adverti aos

d“ Ass.nado:: Vl.dn* * ^0*.,*»*'»

Impes» * =*

joSé^ueZanb

cd.de
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gB Nossa Semente, Limitada
| Certifico que, por escritura de 21 de Dezembro de 2015, 

lavrada com início a folhas 20, do livro de notas para escri- 
turas diversas n.° 311-A, do Cartório Notarial do Guiché 

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

■ Primeira: — Joana Etelvian Falcão Evaristo, solteira,
■ maior, natural de Ingombota, Província de Luanda, onde 
■| reside habitualmente, Distrito Urbano da Ingombota, Bairro 
BI Maianga, Rua José Oliveira Barbosa, Casa n.° 34;
■ Segunda: —Antónia Miraldina Falcão Evaristo, solteira, 

maior, natural da Ingombota, Província de Luanda, onde
K reside habitualmente, no Distrito Urbano da Ingombota, 
K Bairro Ingombota, Rua Cardoso Kaluy, Prédio 20,3.° andar C; 
K Uma sociedade comercial por quotas que se regerá nos 
||. termos constantes do documento em anexo.
Il Está conforme.
i| Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, em 
|r Luanda, aos 22 de Dezembro de 2015. — O ajudante, 
I; ilegível.
I

_________

I ESTATUTOS DA SOCIEDADE
ll; NOSSA SEMENTE, LIMITADA
li1
! ARTIGO l.°

A sociedade adopta a denominação social de «Nossa 
Semente, Limitada», com sede social na Província de 
Luanda, Município de Viana, Vila de Viana, Rua Comandante 

j Valódia, Casa n.° 26, 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 agro-indústria, 
prestação de serviços, 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, prestação de serviços de segurança 
privada, infantário, creches, importação e comercializa
ção de medicamentos, produtos hospitalares, equipamentos 
laboratoriais diversos, fabrico e distribuição de medicamen
tos equipamentos e produtos hospitalares, manutenção e 
assistência a equipamentos diversos, educação, ensino gera , 
desporto e cultura, informática, telecomunicações, hotelaria 
e turismo, restauração, indústria pesada e ligeira, pescas, 

«Aruária indústria de panificação, camionagem, tran- 
«w- * de ™,urr sitános, g transporte de passageiros, transporte de 

ofiCÍ„Pa «o, de

----------------------- --------------------------

obras públicas, venda de material de escritor' 
venda e instalação de material industrial, vend'° 6 eSC°lar> 
cia a viaturas, comercialização de material de3 ° aSS'Stên' 
comercialização de lubrificantes, salão de ° 
barbearia, botequim, comercialização de gás de'*'*’ 
petróleo iluminante, peças sobressalentes, explora”-"”19’ 
ourivesaria, relojoaria, agência de viagens, farmáci ? de 
médico, clínica e geladaria, exploração de parques 1?^° 
são, exploração mineira, exploração florestal, explora 
bombas de combustíveis, estação de serviço, representa^6 
comerciais, serralharia, carpintaria, marcenaria, importai 
e exportação, podendo ainda dedicar-se a qualquer oufr 
ramo do comércio ou indústria em que as sócias acordem^ 
seja permitido por lei. ’

ARTIGO 4.°

O capital social é de Kz: 130.000,00 (cento e trinta mil 
kwanzas), integralmente realizado em dinheiro, dividido e 
representado por 2 (duas) quotas iguais no valor nominal 
de Kz: 65.000,00 (sessenta e cinco mil kwanzas) cada uma, 
pertencentes às sócias Antónia Miraldina Falcão Evaristo e 
Joana Etelvina Falcão Evaristo, respectivamente.

ARTIGO 5.°

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

ARTIGO 6.°

1. A Gerência e Administração da Sociedade, em todos 
os seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e pas
sivamente, incumbem às sócias Antónia Miraldina Falcão 
Evaristo e Joana Etelvina Falcão Evaristo, que ficam desde 
já nomeadas gerentes, com dispensa de caução, bastando a 
assinatura de qualquer uma das gerentes, para obrigar vali 

damente a sociedade.
2. As gerentes poderão delegar entre si ou mesmo e 

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

3. Fica vedado às gerentes obrigar a sociedadedea^e tajs 
e contratos estranhos aos negócios sociais da socie 
como letras de favor, fianças, abonações ou actos s

artigo 7.° simpleS
As Assembleias Gerais serão convocadas ^gn0S)

cartas registadas, dirigidas as sócias com,nãopres- 
30 (trinta) dias de antecedência, isto quan o |ua|quer 
creva formalidades especiais de comunicaça comuílicaÇão 
das sócias estiver ausente da sede socia , _ cOirr
deverá ser feita com tempo suficiente para

parecer.
ARTIGO 8.° deduzida a peI" 

Os lucros líquidos apurados, dep01* ®. j criados 
centasem <^os ou
Assembleia Geral, serão dividi o I' st) slrp«t“
das suas quotas, e em igual proporção 
perdas se as houver.
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ARTIGO 9.»

A sociedade não se dissolverá por mnrto • 
qualquer das sócias, continuando a sua exlr’’6^1'16'’10 
reviva e herdeiros ou representantes da sócia ftlZT ’ 
,(terdita, devendo estes nomear 1 (um) que a °u 
jente, enquanto a quota se mantiver indivisa. P

ARTIGO 10.°
Dissolvida a sociedade por acordo das sócias e nos 

jernais casos legais, todas as sócias serão liquidatárias e a 
Uqtiidação e partilha verificar-se-á como acordarem. Na falta 
le acordo, e se alguma delas o pretender será o activo social 
licitado em globo com obrigação do pagamento do passivo e 
Radicado à sócia que melhor preço oferecer, em igualdade 
je condições.

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

^alquer 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 Foro da 
Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qualquer 
outro.

ARTIGO 13.°

Os anos sociais serão os civis e os balanços serão dados 
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.

(15-20913-L02)

Mid-Energy, Limitada

qUe’ P°rescritura de 16 de Dezembro de2015, 
«a com início a folhas 46 do livro de notas para escri- 

Úni ^’Versas n-° 310-A, do Cartório Notarial do Guiché 
da ç° ^mPresa’ a carg° do Notário, Lúcio Alberto Pires 

Osta’ Licenciado em Direito, foi constituída entre: 
^rneiro: — -João Manuel Alfredo, casado com 
Gingas de Jesus Jacinto Pacavira Alfredo, sob regime 
c°iTiunhão de adquiridos, natural da Gabela, Província 
^Wanza-Sul, residente habitualmente em Luanda, no 

Unicípio de Viana, Condomínio Jardins de Viana, Rua 142, 

a«a n.° |34; — Domingas de Jesus Jacinto Pacavira 
^edo, casada com João Manuel Alfredo, sob o regime de 

?^nhão de adquiridos, natural da Samba, Província de 
Sda, onde reside habitualmente, no Distrito Urbano da 
^ba, Bairro Samba, Rua Santa Luzia, Casa n.°520;

Terceiro: — João Ivo de Brito, casado com Amai Touki, 
sob regime de comunhão de adquiridos, natural da Gabela, 
Província do Kwanza-Sul, residente habitualmente em 
Luanda, no Distrito Urbano da Maianga, Bairro Maianga, 
Rua Comandante Gika, Prédio n.° 1,6.° andar, Apartamento E;

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

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

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

ESTATUTO da sociedade
MeD-ENERGY, LIMITADA

artigo l.°

* *

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, agro-químicos pes

ticidas, fongicidas, fertilizantes inconticara, electricidade, 
equipamentos de distribuição de energia eléctrica, geração 
de energia eléctrica, transporte de energia eléctrica, pro
dutos químicos, equipamento mecânico bombas, válvulas, 
tubagem, equipamento electrónico, tanques e reservatórios 
tratamento de resíduos em offshore equipamento de comuni
cação, câmaras de vigilância, sistema de segurança e control, 
monitores e detectores de gaz h2s,transporte camiões de 
transporte de bioharsardous, camiões de uso especial e cister
nas, carros de uso especial, it equipamentos de informática, 
componentes diversos, assessórios, construção, material de 
construção de indústria petrolífera e química, equipamento 
para a indústria química e gaz ambiente tratamento de resí
duos petrolíferos, tratamento de água da indústria petrolífera 
e química consultório estudo de impacto ambiental, estudo

seja permitido por lei.
ARTIGO 4.» .

da..!« dt
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tencente aos sócios João Manuel Alfredo, João Ivo de Brito 
e Domingas de Jesus Jacinto Pacavira Alfredo, respectiva
mente.

| ARTIGO 5.°

i 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 
í quiser fazer uso.

ARTIGO 6.°

LA gerência e representação da sociedade, em todos os

ARTIGO 11.°

A sociedade reserva-se o direito de amortizar 
qualquer sócio, quando sobre ela recaia arresto * de 
providência cautelar. ’ penllOra Ou

ARTIGO 12."

Para todas as questões emergentes do presente 
quer entre os sócios, seus herdeiros ou representante"'^'0’ 
entre eles e a própria sociedade, fica estipulado o f*’ 
Comarca de Luanda, com expressa renúncia a 
outro. qualquer

seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passiva- 
jR mente, incumbe aos sócios João Manuel Alfredo, João Ivo 
K: de Brito e Domingas de Jesus Jacinto Pacavira Alfredo, que 
1® ficam desde já nomeados gerentes, com dispensa de caução, 
Ml bastando 2(duas) assinaturas dos gerentes para obrigar vali- 
■f damente a sociedade.
■ 2. Os gerentes poderão delegar num dos sócios ou mesmo
■f em pessoa estranha à sociedade, parte dos seus poderes de 
■f gerência, conferindo para o efeito o respectivo mandato.
i; 3. Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade em actos 
|í e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 
|| como letras de favor, fiança, abonações ou actos seme- 
|] lhantes.
II
| p ARTIGO 7.°

h As Assembleias Gerais serão convocadas por simples 
1 cartas registadas, dirigidas aos sócios com, pelo menos, 
| 30 (trinta) dias de antecedência, isto quando a lei não pres- 
f creva formalidades especiais de comunicação. Se qualquer 
li dos sócios estiver ausente da sede social a comunicação 
í 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 io.°
Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos 

toai» casos legais, todos os sócios serão llquídatoa 
liquidação e partilha veriíicar-scol como acordarem. Na falta 

e se algum deles o pretender será o activo social 
licito em globo com obrigação do pagamento do passivo 
e ficado ao sócio que melhor preço oferecer, em tgual- 
dade de condições.

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

(15-20817-L02)

INFOLIV — Informática, Livraria 

e Serviços (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.° 37, do livro-diário de 18 de Dezembro do 
corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.

Certifico que Alberto Tecassala, estado civil solteiro, 
de nacionalidade angolana, natural da Damba, Província 
do Uíge, residente habitualmente em Luanda, Município 
de Luanda, Distrito Urbano e Bairro da Ingombota, R 
Amílcar Cabral, Casa n.° 26, Zona, constituiu uma^socie- 
dade unipessoal por quotas denominada « 
— Informática, Livraria e Serviços (SU), Limitada», 
tada sob o n.° 6.768/15, que se vai reger pelo dispo 

documento em anexo.
Está conforme.
Conservatória do Registo

2.a Secção do Guiché Único da Empresa, e 
de Dezembro de 2015. — O ajudante, ilegíve-

mercial de W«d*'

ESTATUTOS DA ,SOCIEI^LrIA 
INFOLIV -E SERVIÇOS (SU), LIMITADA

artigo l.° 
(Denominação e sede) 

deA sociedade adopta a denomina? u-
Informática, Livraria e Serviços ( .’ Luanda’ ;ta
social na Província de Luanda, Munic p> Rll8 L
Urbano do Sambizanga, Bairro Ngo

comsede

pire<ta
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jo Mercado dos Kwanzas, próximo à Igreia I i„; ,
Rein0 de Deus Casa n.» l86, podendo 
(iente para qualquer outro local do território naci al b " 
^o abrir filiais, sucursais, agências ou outras foi ? 
apresentação dentro e fora do País. ™ s de

artigo 2.°
(Duração)

A sua duração é por tempo indeterminado, contando-se o 
início da sua actividade, para todos os efeitos legais, a partir 
j0 respectivo registo.

ARTIGO 3.° 
(Objecto)

A sociedade tem como objecto social a prestação de 
serviços, comércio geral a grosso e a retalho, comerciali- 
ação de equipamentos informáticos, livros, serviços de 
informática e telecomunicações, publicidade, importação e 
exportação, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo 
Jo comércio ou indústria em que o sócio decida e seja per
mitido por lei.

ARTIGO 4.°
(Capital)

O capital social é de Kz: 70.000,00 (setenta mil kwan- 
ias), integralmente realizado em dinheiro, representado por 
•ma (1) quota no valor nominal de Kz; 70.000,00 (setenta 
ml kwanzas), pertencente ao sócio-único Alberto Tecassala.

ARTIGO 5.°
(Cessão de quotas)

A cessão da quota implica a saída do sócio cedente ou a 
tonsformação 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- 
^nte, incumbem ao sócio-único, bastando a sua assinatura 

Para obrigar validamente a sociedade.
1. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos 

Contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 
c°mo, letras de favor, fiança, abonações ou actos seme- 

toantes.2. O sócio-único poderá nomear em pessoa estranha à 

s°ciedade para assumir as funções de gerência.

artigo 7.°
(Decisões)

As decisões do sócio-único de natureza igual às . 
çôes da Assembleia Geral deverão ser registadas 

assinadas e mantidas em livro de actas.

artigo 8.°
(Dissolução)

A sociedade oão se dissolvert por rooAeo^ropjdroienw 

0 sócio-único, continuando a sua exi devendo

representantes
stes nomear um que a todos rep
^ntiver indivisa.
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ARTIGO 9.”
(Liquidação)

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

ARTIGO 10.°
(Balanços)

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

ARTIGO ll.°
(Omisso)

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

(15-20822-L02)

Excet Informática (SU), Limitada

Certifico que, por escritura de 29 de Outubro de 2015 
avrada com início a folhas 3 do livro de notas para escrituras’ 

diversas n.° 302-A, do Cartório Notarial do Guiché Único da 
Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires da Costa, 
Licenciado em Direito, realizada alteração ao pacto social da 
sociedade «Excet Informática, Limitada».

Primeiro:—Mq Vítor Bridi, casado, natural de Campo 
Mourão-Paraná, Brasil, de nacionalidade brasileira, resi
dente habitualmente em Luanda, no Município de Belas, 
Bairro Talatona, Via C3, Condomínio Talatona Plaza, que 
outorga neste acto como mandatário de Adriana Isaac Pedro, 
solteira, maior, natural do Nzeto, Província do Zaire, resi
dente habitualmente em Luanda, no Município de Luanda, 
Distrito Urbano do Sambizanga, Bairro Mota, Rua da 
Frescura, Casa n.° 167, e Stello Sambulano de Deus Lima, 
solteiro, maior, natural de Luanda, onde reside habitual
mente, no Município de Luanda, Distrito Urbano e Bairro 

do Sambizanga, Rua 12 de Julho;
Segundo: — Ernesto Catraio Punda Lino, solteiro, 

maior, natural de Quilenda, Província do Kwanza-Sul, resi
dente habitualmente em Luanda, no Mumcíp.o de Lu^. a, 
Distrito Urbano da Samba, Bairro Morro Bento, Casa n. 12,

Dpclaram os mesmos. _ , .

x" ri»i-* - 

«Excel InfemWCT. ufbanoe Bairro da Maianga.
Município de Luanda, n 018 F, constituída por
Rua Padre Francisco de G a
escritura datada de 26.de escrjturas diversas
folhas 97, do livro de registadanaConservatón<- 
n.o62-A,desteCartónoNoran^ do Guiché
do Regis» ComerC,a «2208-11,comocapital 
único da Empresa, sob ora ^egralrnen»

26.de
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• iguais no valor nominal de Kz: 50.000,00 (cinquenta mil 
! kwanzas), cada um, pertencentes aos sócios, Adriana Isaac 

Pedro e Stello Sambulano de Deus Lima;
Que, pela presente escritura e conforme deliberado por 

| acta de Assembleia Geral datada de 14 de Outubro de 2015, 
o primeiro outorgante, no uso dos poderes que lhe foram 
conferidos em procuração abaixo mencionada, cede a totali
dade das quotas dos seus representados, pelo sêu respectivo 
valor nominal ao segundo outorgante, valor este já recebido 
pelos cedentes que aqui lhe dá a respectiva quitação, apar
tando-se deste modo definitivamente da sociedade os seus 
representados, nada mais tendo dela a reclamar;

Que, o segundo outorgante aceita as referidas cessões 
nos precisos termos exarados e as unifica, passando a deter a 
totalidade do capital social no valor de Kz: 100.000,00 (cem 
mil kwanzas);

Que, ao abrigo da Lei n.° 19/12 — Lei das Sociedades 
Unipessoais, o segundo outorgante manifesta a vontade de 
transformar a natureza jurídica da sociedade por quotas para 
Sociedade Unipessoal por quotas (SU) e consequentemente 
altera-se a denominação social de «Excet Informática, 
Limitada» para «Excet Informática, (SU) Limitada).

Deste modo altera-se a totalidade do pacto social, que 
doravante, passará a reger-se pelos artigos constantes do 
documento complementar;

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

Luanda, 26 de Novembro de 2015. — O ajudante, ilegível.

PACTO SOCIAL DA SOCIEDADE 
EXCET INFORMÁTICA (SU), LIMITADA

ARTIGO l.° 
(Denominação e sede)

I. A sociedade é constituída sob a forma de socie
dade unipessoal, adopta a firma «Excet Informática (SU), 
Limitada» e é regulada pelas disposições deste estatuto e 
demais legislação aplicável.

2. A sociedade tem a sua sede no Condomínio Belas 
Business Park, Torre Cunene - 4.° andar sl. 404, Belas - 
Talatona - Luanda, e por decisão unânime dos sócios, os 
gerentes poderão deslocar a sede social para qualquer outra 
parte do território angolano, bem como, criar sucursais, 
agências ou outras formas de representação em tem ono 
angolano ou no estrangeiro nos termos permitidos pela lei.

ARTIGO 2."
(Duração)

A sociedade tem duração indeterminada.
ARTIGO 3.° 

(Objecto social)

. A sociedade tem como objecto social a prestação de ser-

de —, comercialização- importação 

e exportação de equipamentos electrónicos, de ' f 
de móveis, veículos automotores, peças e fenam 'n Ormática> 
gens, indústria e montagem de veículos especiais" 6 ftlTa'

2. A sociedade pode subscrever, adquirir, onerar 
nar participações em sociedades com objectosociaH Ê aHe' 
diferente do seu em sociedades reguladas por leis 'êUal °U 
bem corno participar em agrupamentos complemenT^a'8’ 
empresas, consórcios ou associar-se pela forma de 

• . . que julgar
conveniente com quaisquer entidades singulares ou colec 
tivas.

ARTIGO 4.°
(Capital social)

1. O capital social, já integralmente realizado 
é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), subscrito e reali
zado em dinheiro, representado por uma quota pertencente 
ao sócio-único Ernesto Catraio Punda Lino.

ARTIGO 5.°
(Prestações suplementares)

1. O sócio-único poderá fazer prestações suplementares 
de capital, suprimentos ou outras prestações acessórias, nos 
termos, pelos prazos e nas condições que vierem a ser esta
belecidas em.

2. Os suprimentos e as prestações acessórias poderão ser 
remunerados e/ou transformados em capital social e/ou ter 
outro destino, conforme opção do próprio sócio no momento 
do contrato respectivo.

3. Os suprimentos com carácter permanente, excedendo 

um ano, deverão constar de contrato escrito.

ARTIGO 6.°
(Cessão de quotas)

É livre a cessão total ou parcial de quotas.

ARTIGO 7.° 
(Fiscalização)

A sociedade poderá deliberar a eleição de um fisca 
e de um fiscal suplente, por períodos de 2 anos.

artigo 8.°
(Órgãos jurídicos)

Os órgãos da sociedade são:
a) A Assembleia Geral de sócios e,
b) A gerência.

ARTIGO 9.°
(Gerência) QS

1. A gerência e administração da socieda e passiva- 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, a
mente compete a João Vítor Bndi. do gerente ou

2. A sociedade obriga-se pela assmat 
dum mandatário.

artigo 10.’
(Ano financeiro) coíltab ,

o ano financeiro da sociedade sig"^ dia 1 de Jafle 
tico da sociedade começando a cada
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24321inando-se no dia 31 de Dezembro, sendo o primeiro ■'^ano abreviado começando com a data de registo da 
0° e terminando no dia 31 de Dezembro do seguinte. 
,nipí'eSa

ARTIGO 11.°
(Exclusão de sócios)

caso de morte do sócio-único, a sociedade não será ^Ivida, mas continuará com os herdeiros ou representan- 
ísS° s do sócio-único. Os herdeiros do mesmo deverão 
eS n r entre eles um para representá-los na sociedade a 

da possível divisão de quota.
ARTIGO 12.°
(Liquidação)

Se a sociedade for dissolvida por decisão do sócio-único, 
nem outros casos legais, este procederá a distribuição dos 
jens conforme sua decisão.

ARTIGO 13.°
(Omissões)

No omisso, regularão as disposições tomadas em forma 
'egal, as disposições da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, e 
qualquer legislação adicional aplicável.

(15-20824-L02)

Alprosa Soluções e Serviços, Limitada

Certifico que, por escritura de 17 de Dezembro de 2015, 
avrada com início a folhas 66 do livro de notas para escri
toras diversas n.° 310-A, do Cartório Notarial do Guiché 
toico da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires

Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:
Primeiro: — Anacleto Lucas Prego, casado com Sâmia 

ffisa Martins Savingembe Prego, sob o regime de comunhão 
adquiridos, natural de Cubai, Província de Benguela, 

ridente habitualmente em Luanda, no Distrito Urbano da 
Maianga, Bairro Prenda, Avenida Revolução de Outubro, 

casa n.° 229;
Segundo: — Sâmia Elisa Martins Savingembe Prego, 

ía$ada com Anacleto Lucas Prego, sob o regime de comu- 
^âo de adquiridos, natural do Rangel, Província de Luanda, 
°nde reside habitualmente, no Distrito Urbano da Maianga, 
6airro Prenda, Avenida Revolução de Outubro, Casa n.°229;

Uma sociedade comercial por quotas de que se reger 

*°s termos constantes do documento em anexo.

Está conforme. , J _ pmCartório Notarial do Guiché Unico a mp' ’
'•“anda, 21 de Dezembro de 2015.-O ajudante,^/.

ESTATUTO DA SOCIEDADE 
alprosa SOLUÇÕES E SERVIÇOS, LIMITADA

l.°  ç A sociedade adopta a denominação de «Alprosa Soluções 
I ^erviços, Limitada», com sede social na Província de 
^da, Município de Luanda, Distrito Urbano do Kilamba 

Kiaxi, Bairro Neves Bendinha, Rua do Lamego, n.° 3, 
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.

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

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

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

grosso e a retalho, prestação de serviços, consultoria, indús
tria, auditoria, construção civil e obras públicas, fiscalização 
de obras, produção e venda de caixilharia de alumínio, infor
mática, telecomunicações, electricidade, agro-pecuária, 
pescas, hotelaria, turismo, agência de viagens, transportes
aéreo, marítimo e terrestre, transporte de passageiros ou de 
mercadorias, camionagem, transitários, despachante, rent-a- 
-car, oficina auto, venda de material de escritório e escolar, 
modas e confecções, botequim, centro médico, farmácia, 
material e equipamentos hospitalar, agência de viagens, 
pastelaria, panificação, geladaria, exploração de parques 
de diversões, realização de eventos culturais, recreativos 
e desportivos, exploração mineira e florestal, exploração 
de bombas de combustíveis ou estação de serviço, comer
cialização de petróleo e seus derivados, representações 
comerciais, prestações de serviços, ensino geral, infantário, 
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.

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

integralmente realizado em dinheiro dividido por duas (2) 
quotas Kz- 75.000,00 (setenta e cinco mil Kwanzas) per
tencente ao sócio Anacleto Lucas Prego e outra quota no 
valor nominal * Kc 25.000,00 (vi« e orno» mil taanm») 
pe„« à Sâmia Elis. M«K"S W* Omgo. 

respectivamente. 

quiser fazer uso.
6.° 

A gerência e administração da sociedade, em todos os 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e pas
sivamente, incumbe aos sócios Anacleto Lucas Prego e 
Sâmia Elisa Martins Savingembe Prego que desde já ficam 
nomeados gerentes, com dispensa de caução, bastando uma 
assinatura para obrigar validamente a sociedade.
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1. O sócio-gerente poderá delegar mesmo em pessoa 
estranha à sociedade, todos ou parte dos seus poderes de 
gerência, conferindo para o efeito o respectivo mandato.

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

7. °
As Assembleias Gerais serão convocadas por simples 

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

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

I 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.

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.

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.

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

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

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

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

outro.
13.°

n, anos sociais serão os cieis e os balanços serão dados 
JX* de cada ano, devendo encerrar a 3i 

de Março imediato.

------------------------ -------------------

14.°
No omisso regularão as deliberações sociais 

ções da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro e demak? Sp°si' 
aplicável. eS,slaçã0

(15-20831-l02)

K&S. — Nangoya Luanda Hotel, S.A.

Certifico que, por escritura lavrada de 21 de Dezetnb 
de 2015, com início a folhas 5 do livro de notas para Z? 

turas diversas n.° 38-B, do Cartório Notarial do Guiché 
Único de Empresa — ANIFIL, a cargo do Notário, Lúcio 
Alberto Pires da Costa, Licenciado em Direito, perante mim 
Domingos Catenda, 1.° ajudante do Notário, cujo texto inte
gral fica depositado nesta Conservatória nos termos dos 
n.os 4 e 5 do artigo 169.° da Lei n.° 1/97, foi constituída 
uma sociedade anónima denominada «K&S. — Nangoya 
Luanda Hotel, S.A.», com sede em Luanda, na Província e 
Município de Luanda, Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi, 
Bairro do Camama, Rua A, Casa n.° 59, Zona 20, que tem 
por objecto e capital social o estipulado nos artigos 4.° e 5.° 
do seu estatuto, que esta sociedade se vai reger pelo docu
mento complementar elaborado nos termos do artigo 8.° 
do Código do Notariado, que fica a fazer parte integrante 
desta escritura e cujo conteúdo é perfeitamente conhecido 
de todos os outorgantes.

Está conforme.
Cartório Notarial do Guiché Único de Empresa — 

ANIFIL, em Luanda, aos 22 de Dezembro de 2015. — O 

ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
K&S. — NANGOYA LUANDA HOTEL, S.A.

CAPÍTULO I
Sede e Objecto da Sociedade

artigo l.° Nangoya
Asociedade adapta a denominação de«K&S ^tos e 

Luanda Hotel, S.A.», regendo-se pelos presentes sucursais, 
demais legislação aplicável, podendo abrir i , qua|. 
agências ou qualquer outra forma de represen fflais
quer parte do território nacional ou no estrang 
convenha aos negócios sociais.

artigo 2.° iaeMunicíPio
1. A sociedade tem a sua sede na Pr°vl"c Bairr0 do

de Luanda, Distrito Urbano do Kilamba K.« . 
Camama, Rua A, Casa n." 59, Zona - . , se ■

2. O Conselho de Administração p ferirouex
para qualquer outro local bem como cria jsquer ou 
guir delegações, agências, “““ e° ^território 
formas de representação da ^'^^derooneo''1'” 
nal ou no estrangeiro, onde e quando
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A duração da sociedade é por te 
‘ s“ jurk"“ *pmr*

ARTIGO 4.°

A sociedade tem como objecto social a prestação de 

^iços, comercio a grosso e retalho, relações públicas 
construção civil, industriais, hotelaria e turismo e similares’ 
indústria, agro-pecuária, pesca, serviços informáticos tele’ 
comunicações, publicidade, construçãocivile obras públicas, 
exploração mineira e florestal, comercialização de telefones 
íSeus 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- 
*rafia, panificação, produção degelados, indústriapasteleira, 
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 infância 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 de comércio ou industria e que os 

sócios acordem e seja permitido por lei.

CAPÍTULO II
Capital Social, Acções e Obrigações

ARTIGO 5.’

‘ de Kz; 2.000.000,00 (d® „eré.noi).
Me.» a USD 20.000.00 <v- "oralo,nomi. 

apresentado por 2.000 (duas uma
«Ide Kz: 1000,00 (mH kw“““) wladas.

O.As.cçfc.
artigo 6. Hinheiro, salvo

Noe aamen-*
^liberação diversa da Asse referência na subscnç 
Membros da sociedade direito de „

novas acções, bem co 0 das que ao temp
s'do subscritas, sempre na

S|1'rem.

A . ARTIGO 7.°
l'P° de obrigações^nostem't,r qUa'Squer moda|idades ou 

lei e nas condições que forP°S Sejam permitidos P°r 
Geral ou, med ante J ° em de"beradas pela Assembleia 
Administração^ pel° de

CAPÍTULO III
Órgãos Sociais

A) Disposições Comuns

ARTIGO 8.’
1. São órgãos da sociedade a Assembleia Geral, cujos 

rabalhos serão dirigidos pela respectiva Mesa, o Conselho 
de Administração e o Conselho Fiscal.

2. Os membros da Mesa da Assembleia Geral, do 
Conselho de Administração e do Conselho Fiscal são elei
tos pela Assembleia Geral, todos eles de entre os accionistas 
ou quaisquer outras pessoas, por período de 1 (um) ano, 
coincidindo com os exercícios sociais, podendo sempre ser 
reconduzido uma ou mais vezes.

ARTIGO 9.°
1. As retribuições, de qualquer espécie, que devam ou 

não auferir cada um dos membros desses corpos sociais, 
serão fixadas e a todo o tempo revisáveis por uma comissão 
de remunerações, composta de dois accionistas, eleitos em 
Assembleia Geral, pelo mesmo período e na mesma ocasião 
em que o fizer para os titulares de tais cargos.

2. A mesma comissão disporá também das demais incum
bências que lhe forem conferidas pelo presente contrato 
ou que nela, eventualmente, venha a delegar a Assembleia 

Geral.
B) Assembleia Geral

ARTIGO 10.’
1 A Assembleia Geral da sociedade represente a umver- 

incapazes' ui te Geral é constituída pelos accionistas

,. T.«o dl»» •

dep»»* “ »d' :• dep®» »
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2. A cada grupo de 100 (cem) acções, nas condições 
supra referidas, corresponde 1 voto.

3. Sem prejuízo do que a lei determinar sobre os seus 
representantes comuns, todos os demais accionistas sem 
direito a voto ou os obrigacionistas não poderão assistir às 
Assembleias Gerais.

H 4. No entanto, os accionistas que não possuírem o 
|H número mínimo de acções necessárias para conferir voto 
|B; poderão agrupar-se por forma a complementarem tal 
K número devendo então fazer-se representar por um só deles 
Mj. na Assembleia Geral, para além de cumprirem, da mesma
■ forma, as regras previstas no n.° 1 deste artigo.
■ 5. Os accionistas pessoas singulares, com direito a
■ voto, apenas poderão fazer-se representar nas reuniões da 

Assembleias Geral por outro accionista, também com direito
K a voto, ou pelas demais pessoas a quem a lei atribuir tal 
II faculdade.
II
| 6. Os incapazes e os accionistas pessoa colectivas, com
| direito a voto, serão representados pelas pessoas a quem 
| legalmente couber tal poder.

7. Todas as representações previstas nos n.os 3 a 6 ante- 
r riores terão de ser comunicadas ao Presidente da mesa da 

Assembleia Geral por carta, com as assinaturas a que hou- 
| ver lugar reconhecidas notoriamente ou autenticadas pela

li

••
I

sociedade, entregue na sede até cinco dias úteis antes da data 
designada para a respectiva reunião da Assembleia Geral.

ARTIGO 12.°

1. A Mesa da Assembleia Geral será composta por um 
presidente, um vice- presidente e dois secretários.

2. Compete ao Presidente da Mesa convocar as reu
niões da Assembleia Geral e dirigir os seus trabalhos, bem 
como exercer as demais funções que sejam conferidas pela 
lei, pelos estatutos ou por delegação da própria Assembleia 
Geral.

3. Cabe ao vice-presidente substituir o Presidente da 
Mesa nas suas ausências ou impedimentos, bem como, sem- 
pre que por ele solicitado, assessorá-lo no exercício das suas
funções.

4 Aos secretários incumbe coadjuvar o presidente em 
exercício e assegurar todo o expediente relativo à Assembleia
Geral.

ARTIGO 13.°

As reuniões da Assembleia Geral poderão realizar-se 
com dispensa de formalidades prévias, nos termos; autori
zados pela lei, ou mediante convocatórias, quer publicadas 
quer enquanto forem nominativas todas as acções, env.adas 
aos accionistas, por cartas registadas ou por protocolo, 

a“ casos em conformidade com os trâmites e os pra- 

zos previstos na lei.
ARTIGO 14.”

.. . rrpral noderá deliberar validamente, >■ A ASSembleL ' Lmprc que estiveram presentes 
P"me,r* possuidores de acções corres-

£X" : metade do capiui sociai e, cm seBunda

convocação, qualquer que seja o número de acci • 
sentes ou representados e a percentagem do canh r* Pre' 
couber, ressalvadas as excepções determinadas nn i lhe 
rativa. p rleiimpe-

2. As deliberações da Assembleia Geral serão 
por maioria dos votos emitidos, sem prejuízo das d"13^ 
ções legais que, para certos casos, possam exigir m'•P°SÍ' 
qualificadas. 10rias

C) Conselho de Administração

ARTIGO 15.°

1. A gestão das actividades da sociedade e a condução 
de todos os seus negócios serão exercidas por um Conselho 
de Administração composto por um número impar de 
membros, num mínimo de 3 e máximo de 5, eleitos pela 
Assembleia Geral.

2. A Assembleia Geral, ao eleger tal conselho, determi
nará o número de administradores que, dentro desses limites 
o deverá preencher em cada mandato e designará obrigato
riamente, de entre eles, o membro que exercerá as funções 
de presidente.

3. Compete igualmente à mesma Assembleia Geral defi
nir a forma, de entre as legalmente admitidas, bem como 
estabelecer o montante, não inferior ao que a lei determinar, 
se o houver, da caução que deverá ser prestada por cada um 
dos administradores ou, se assim o entender, dispensá-los de 
tal prestação.

ARTIGO 16.°
1. O Conselho de Administração reunirá com a periodi

cidade que ele próprio determinar e, além disso, sempre que 
for convocado, por qualquer forma, pelo seu presidente ou 

por dois administradores.
2. Qualquer membro do Conselho poderá fazer-se repre 

sentar numa reunião por outro administrador, median 
escrito dirigido ao presidente, que será válido unicament 

por essa mesma reunião.
3. O Conselho não poderá reunir nem tomar el^a

ções sem que esteja presente ou devidamente repiesenta 

maioria dos seus membros. niaio_
4. As deliberações do Conselho serão toma as 

ria de votos, dispondo o seu Presidente, em caso

de voto de qualidade
ARTIGO 17.° . cOmpetên'

Para além de todas as demais atribuições 
cias que por lei, pelo presente contrato ouJ3 nOmeada-
da Assembleia Geral lhe sejam conferi as, 
mente, ao Conselho de Administração.

ARTIGO 18.» nomear,

1. O Conselho de Administração po legadoesPe- 
entre os seus membros, um Administra joS corre^ 
cialmente encarregado de acompanhar o exeCuçã° 
da sociedade e de assegurar o expedien cOfresp 
resoluções do Conselho, definindo- ie 
dentes do estatuto.
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2 para além disso, poderá também o cn .l 

>nistração delegar numa Comissão Executiva ° de 
;,da por alguns dos seus membros, parte 

„p«encias de gestão, nome.d.mente p”d"=• ‘
.«■“ sectores da .cfvid.de social, est.befaMo * 
frespectivas funções em eventuais pelouros

3. O Conselho de Administração poderá; por delibera 
j» em qualquer momento tomada em cada acta, modificTr 
, composição da Comissão Executiva e alterar as suas fun- 
pes ou definir a repartição das mesmas entre os respectivos 
jiernbros.

4. A Comissão Executiva, sempre que a houver, serão 
irigatoriamente presidas ou pelo Presidente do Conselho de 
idministração ou se este não fizer parte, pelo Administrador- 
jelegado.

ARTIGO 19.°

A sociedade ficará validamente obrigada em todos os 
ieus actos e contratos por qualquer uma das seguintes for
nas:

a) Pela assinatura do Presidente do Conselho de
Administração;

b) Pelas assinaturas conjuntas de dois administrado
res;

c) Pelas assinaturas conjuntas de um administrador
e de um mandatário social munido de poderes 
para o efeito;

d) Pelas assinaturas de um só administrador ou de
um só mandatário social, no primeiro caso se o 
Conselho de Administração nele tiver expressa
mente delgado poderes específicos para o efeito 
e, no segundo, em conformidade com os preci
sos termos que constarem da respectiva procu

ração.
D) Fiscal-Único

ARTIGO20.0
A fiscalização da actividade social, nos termos da lei, 

'^umbe a um fiscal-único, que terá sempre um suplente, 
°s Quais serão revisores oficiais de contas ou sociedades de 

Visores oficiais de contas.

CAPÍTULO IV
ARTIGO 21.°

1 • O exercício social coincide com o ano civil.
2. Os lucros de cada exercício, depois de retirados os 

dantes necessários para a constituição ou^e^od 
^rva legal, terão a aplicação que a Assemb e.a Geral deli 

^r, sem qualquer limitação podendo, no to o o ’ 
destinados a outras reservas e fundos ou d.stnbuid 

accionistas. termos esta-

ácidos na lei. . ã0 liquidatários os
4. Salvo deliberação em con a > estiverem em 

Ombros do Conselho de Admm d deliberada, 
^rcício quando a dissolução da sooedade

CAPÍTULO V

ARTIGO 22.»Para os litígios emergentes entre os sócios e a sociedade 
e a que não possam ser resolvidos por outra via, compete o 
Tribunal Provincial de Luanda.

ARTIGO 23.°Após a outorga e assinatura da constituição da socie
dade, reunir-se-á a Assembleia Geral para o preenchimento 
do órgãos sociais da sociedade.

ARTIGO 24.°
Em tudo o que não esteja especialmente estipulado nes

tes estatutos regularão as disposições legais aplicáveis.

(15-20843-L03)

VM — Produções, Limitada

Certifico que, com início a folhas 4, do livro de notas 
para escrituras diversas n.° 1-H, do Cartório Notarial da Loja 
dos Registos do Kilamba Kiaxi, se encontra lavrada a escri
tura do teor seguinte:

Cessão de quotas e alteração parcial do pacto social na 
sociedade «VM — Produções, Limitada».

N° dia 30 de Novembro de 2015, em Luanda, e no 
Cartono Notarial da Loja dos Registos do Kilamba Kiaxi 
perante a mim, Daniel Wassuco Calambo, o seu respectivo 
Notário compareceram como outoigantes:

Primeiro: — Fernando Serrote Kitomba, solteiro, natu
ral do Rangel, Província de Luanda, titular do Bilhete de 
Identidade n.° 000326255LM33, emitido, aos 21 de Março 
de 2012, pela Direcção Nacional de Identificação em Luanda, 
residente habitualmente em Luanda, Avenida Comandante 
Valódia, n.° 19, 3.° andar, Apartamento n.° 32, Bairro 
Comandante Valódia, Distrito Urbano do Sambizanga, 
que outorga por si, individualmente e como representante 
legal de seus filhos menores: José Carlos Pocinho Kitomba, 
Braúlio Alberto Langa Kitomba, Leandro Femando Langa 

Kitamba e Josemar Edvaldo Langa Kitomba;
Segundo: — André Kuiteca Miguel, solteiro, natural 

do Kilamba Kiaxi, Província de Luanda, titular do Bilhete 
de Identificação n.° 000125332LA013, emitido, aos 22 de 
Junho de 2011, pela Direcção Nacional de Identificação 
em Luanda, residente habitualmente em Luanda, Rua Rei 
Katyavala, Prédio n.» 118, Baino Maculusso, D.stnto 

Urbano da Ingombota;Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos menciona- 
dosdocumentos,aqualidadeemqueWêmeafc»  

dos seus poderes pare «.«.«*!«• “ 
documentos que no fim menciono e arqmvo.

Que, SB eo XSZ U»i»d», ™ “ 

.-a* —

cfvid.de
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Município de Belas, inscrita na Conservatória do Registo 
M Comercial de Luanda sob o n.° 2014.340, Pessoa Colectiva 
HB n’ 5420003279, representando no seu conjunto 100% (cem 

por cento) do capital social que é de Kz: 100.000,00 (cem 
W mil kwanzas), dividido em duas quotas iguais no valor de 

H Kz: 50.000,00 (cinquenta mil kwanzas) cada, integralmente 
realizado.

Que, em obediência ao estabelecido em Acta Avulsa da 
H; Assembleia Geral, datada de 16 de Novembro de 2015, pela 
EK presente escritura, praticam o seguinte acto:
■ Cessão de quotas
■ O segundo outorgante André Kuiteca Miguel cede a tota- 
K lidade da sua quota pelo seu valor nominal de Kz: 50.000,00 
B (cinquenta mil kwanzas), a favor dos representados do pri-
■ meiro outorgante, José Carlos Pocinho Kitomba, Braúlio 
H Alberto Langa Kitomba, Leandro Fernando Langa Kitamba 
■I e Josemar Edvaldo Langa Kitomba.
I Disse o outorgante que, aceita as referidas cessões nos
II seus exactos termos.
| Que, deste modo o sócio André Kuiteca Miguel, aparta- 
I -se definitivamente da sociedade, nada mais tendo dela a 

reclamar e renunciam expressamente a gerência e adminis-
I tração.

Em consequência dos actos precedentes, altera parcial
mente o pacto social da sociedade, no seu artigo 4.° o qual 

_ passa a ter a seguinte nova redacção:
............. ...... ............. *..............

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

kwanzas), integralmente realizado em dinheiro, 
representado por cinco quotas distintas, sendo uma 
no valor nominal de Kz: 50.000.00 (cinquenta mil 
kwanzas), pertencente ao sócio Fernando Serrote 
Kitomba e outra de Kz: 12.500,00 (doze mil e qui
nhentos kwanzas) cada, pertencentes aos sócios 
neófitos José Carlos Pocinho Kitomba, Braúlio 
Alberto Langa Kitomba, Leandro Fernando Langa 
Kitamba e Josemar Edvaldo Langa Kitomba.

ARTIGO 5.°

A gerência e a administração da sociedade, 
bem como sua representação, em juízo e fora dele, 
activa e passivamente, serão exercidas pelo sócio 
Fernando Serrote Kitomba, com despensa de cau
ção, sendo necessário apenas a sua assinatura para 
obrigar validamente a sociedade.

Finalmente disseram os outorgantes.
Que continuam firmes e válidas todas as cláusulas nao 

alteradas por esta escritura.
Assim o disse e outorgou.
Instruem este acto:

a) Certidão do registo comercial;
b) Acta avulsa da sociedade para

deste acto;
c) Diário da República.

inteira validade

-------------- ----- 2!^!22í^wbliCa

Aos outorgantes e na sua presença, fiz em
leitura desta escritura, a explicação dò seu coiV°Z 3 
advertência da obrigatoriedade do registo do a°.nteudo e a » 
de 90 dias. t0 no Prazo i

Está conforme.
É certidão que fiz extrair e vai conforme o originai 
Cartório Notarial da Loja dos Registos do Kil 

Kiaxi, em Luanda, aos 16 de Dezembro de 2015 _
l.°  ajudante, z/egzve/. (15-20859-LOO

Ora Invest, Limitada

Certifico que, de folhas 70, e 72, livro de notas para 
escrituras diversas n.° 491 -A deste Cartório Notarial, encon- 
tra-se lavrada a escritura de teor seguinte:

Divisão, cessão e unificação de quotas, e alteração par
cial do pacto social na sociedade «Ora Invest, Limitada».

No dia 10 de Dezembro de 2015, em Luanda, e no
4.°  Cartório Notarial desta Cidade, sito na Rua do Lobito, 
n.° 34, Bairro São Paulo, Distrito Urbano do Sambizanga, 
Município de Luanda, a cargo do Notário, Pedro Manuel
Dala, e perante o mesmo, compareceu como outorgante Sónia 
Margarida Baião Araújo, casada, natural de Lisboa-Portugal, 
e de nacionalidade portuguesa, residente habitualmente em 
Luanda, Distrito Urbano do Rangel, Bairro Nelito Soares, 
Rua António F. Castilho, Casa n.° 83, titular do Cartão de 
Autorização de Residência n.° 0006528T03, emitido pelo 
Serviço de Migração e Estrangeiros de Angola, aos 7 de 
Maio de 2014, que outorga neste acto na qualidade de man
datária e em representação de:

a) Fida'A Nesr, natural de Kinshasa, República do
Congo, de nacionalidade libanesa, portador do 
Passaporte n.° RL2906880, emitido pelas autori
dades libanesas, aos 18 de Agosto de 2014, titi1 
lar da Autorização de Residência n. 00051 
a02 emitido pelos Serviço de Migração e Estran 
geiros de Angola, aos 9 de Setembro de - ’
residente na Avenida 4 de Fevereiro, n " ,andar, Apartamento n.» 21, Distrito Urbano da 

Ingombota, em Luanda;
b) João Manuel da Silva Jardim, natuta te

Província de Angola, residente a o£ja 
em Luanda, Bairro Alvalade, Distrlto Casa 
Maianga, Rua Avenida Comand^ te de Iden- 
n.° 191,3.° F, Zona 5, titular do > ç de 
tidade n.° 003218080NE036, em’ iedade 
Junho de 2000; e como mandafâri deno|Tlinada 
comercial de direito estrangeir de consti' 
«Ora Investments, Limited». s« cOin sede 
tuída e existente sob as Leis e cOm
naB^IndusttyStreeLQo^ 
registo de companhia n. co



Verifiquei a identidade da outorgante nela „k. 
rectivo documento de identificação bem „ IÇâo do 
de e a suficiência dos poderes que 'arroga, em^acTÍ 

uraçoes e das actas que me foi exibido e arquZ 
' g por ela foi dito: H °-

Que, os seus representados são os únicos ? •
ísociedadecomercialporquotas denominada <<Xa,XstS 

fitada», constituída no âmbito do Investimento Privai 
sede em Luanda, Distrito Urbano da Ingombota’ 

tua Amílcar Barca, n.» 5, 1.» andar, Sala B, regfstada na 

Conservatória do Registo Comercial de Luanda sob 
3.841-12/121217, com NIF: 5417204765 comcani 

3I social integralmente realizado em dinheiro de 
5z: 124.165.255,00 (cento e vinte quatro milhões cento e 
sessenta e cinco mil e duzentos e cinquenta ecinco kwanzas), 
zndo uma quota no valor nominal de Kz: 122.923.60245 
cento e vinte dois milhões novecentos e vinte e três mil 
iseiscentos e dois kwanzas e quarenta e cinco cêntimos) 
xrtencente ao sócio Fida'A Nesr e outra no valor nominal 
le Kz: 1.241.652.55 (um milhão duzentos e quarenta e um 
lil e seiscentos e cinquenta e dois kwanzas e cinquenta e 
:inco cêntimos), pertencente ao sócio João Manuel da Silva
iirdim.

Que na qualidade de únicos sócios da indicada sociedade, 
:em conformidade CRIP n.° 132/CA-ANIP-20I5, decidem 
sor unanimidade, constituir, se em Assembleia Geral, datada 
••os 7 de Agosto de 2015, com dispensa de formalidade pré- 
ria, para deliberar sobre o consentimento para a divisão e 
íessão e unificação de quota que adiante se vai efectuar.

Que, pela presente escritura, o seu representado Fida A 
fer divide a sua quota de Kz: 122.923.602,45 (cento e 
tinte dois milhões novecentos e vinte e três mil e seiscen- 
•°s e dois kwanzas e quarenta e cinco cêntimos) em 2 (duas) 
^ndo uma no valor nominal de Kz: 121.681.949,9 que cede 
Jsua representada «Ora Investments, Limited», e outra no 
lalor nominal de Kz: 1.241.652,55 (um milhão duzentos 
^arenta e um mil e seiscentos e cinquenta e dois kwanzas 
Aquenta e cinco cêntimos) que reserva para si.

Ainda no âmbito da mesma deliberação o se da 
^0, João Manuel da Silva Jardim cede asua P , atota. 
'Ora Investments, Limited», pelo seu va n° 241 ^52,55 
J^ade da sua quota no valor nomma ® ’iscentosecin- 

milhão duzentos e quarenta e um os)
fenta e dois kwanzas e cinquenta e cm esentada

Pela outorgante foi dito que em nom unjfiCam as 
^ita estas cessões nos termos exara única quota
“as quotas cedidas, passandc• se e yinte dois

h“val0r nominal de Kz: l22-923?0^ seiscentos e dois 
>es novecentos e vinte e tres m 
'vanzas e quarenta e cinco cen i de|jberação, e em con

Que em conformidade com a, parcialrnente o pacjo
Vência dos actos pratica os ente 0 seu artigo 
^ial da dita sociedade, Pr® seguinte redacção: 
^to social, na qual passa a
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ARTIGO 4.»

(cento e vinte Kz: 124-> 65.255,00
Clnco mil e duzentos e cm” ” SeSSenta e 
Zas)’ inteSralmente realizado^m Í h kwan' 
e representado por ,Zado em dl"heiro, dividido 
seguinte forma; <)UOtas’ dlstnbu'das da 

I (uma) no valor nominal de Kz: 122 an a< 
ÍJmil eVÍnte d°ÍS mÍ'hÔeS nOVecentos’e vinte e 

. *eiScentose dois kwanzas e quarenta e 
cinco cêntimos), representativa de 99% do capi- 
al social pertencente à sócia «Ora Investments 
Limited».

b) Outra, no valor nominal de Kz: 1.241.652,55 (um 
milhão, duzentos e quarenta e um mil, seiscen
tos e cinquenta e dois kwanzas, e cinquenta e 
cinco cêntimos) representativa de 1% do capital 
social, pertencente ao sócio Fida'A Nesr.

O que não foi alterado permanece firme e válido. 
Assim o disse e outorgou.
Instruem este acto:

a) Documentos legais da sociedade em apreço;
b) Uma Acta n.° 02/2015 da Assembleia Extraordiná-

ria da Sociedade «Ora Invest Limitada», datada 
aos 7 de Agosto de 2015;

c) Uma Acta da Companhia «Ora Investiments, Limi
ted», datada aos 26 de Junho de 2015;

d) Duas procurações exaradas no 1.° Cartório Nota
rial de Luanda, datadas, aos 27 de Outubro de
2015;

e) CRIP n.° 132/CA-ANIP/2015, datada aos 17 de 
Agosto de 2015, emitido pela Agência Nacional 
para o Investimento Privado;

fl Resolução n.° 100/2015, do Projecto de Investi
mento, datada, aos 17 de Agosto de 2015.

Ao outorgante e na presença simultânea de todos, fiz 
|ta a leitura desta escritura, e a exphcaçao do seu 

t do e a advertência da obrigatoriedade de requerer o

que me reporto. j-romarca de Luanda, em Luanda,
4,o Cartório Notarial da ° do n0tárÍ0;

aos 10 de Dezembro de 2015. (15.20861-L01)

ilegível-

do

Dorina
Cartório Notarial da Loja

zin livro de notas

para escrituras diversasa carg0 da

se acha exarada um
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I
 Escritura de alteração parcial do pacto social, que se 
| opera na sociedade que gira sob a denominação «FISPRO_

Fiscalização e Projectos, Limitada», com sede em Luanda.

No dia 26 de Novembro de 2015, nesta Cidade de 
Luanda e na Loja dos Registos e Notariado do Cassenda, 
a cargo de Dorina Ferreira da Conceição, Notária 
de 3. Classe, do referido Cartório, compareceram como 
outorgantes Jacinto Emanuel Vasques Araújo, solteiro, 
maior, natural do Sumbe, Província do Kwanza Sul, titu
lar do Bilhete de Identidade n.° 000116061KSO18, emitido 
em Luanda e Alberto Serafim Araújo, divorciado, natu
ral do Sambizanga, Província de Luanda, titular do Bilhete 
de Identidade n.° 0001065447LA017, emitido em Luanda, 
onde residem, intervêm no presente acto em representação 
da «Gedres, Limitada», com sede em Luanda, no Município 
da Ingombota, Bairro Ilha do Cabo, Avenida Murtala 

; Mohamed, 2.° andar, Apartamento n.° 2, titular do NIF 
f 5401132085.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos seus men- 
: cionados documentos de identificação, bem como certifico a 

qualidade e a suficiência de poderes para este acto, conforme 
■ documentos que no fim arquivo e menciono.

E, por eles outorgantes e em representação acima indi
cada foi dito:

Que, a sua representada «Gedres, Limitada», e os sócios 
Daniel Carlos Dinis de Abel Traça, Arménio Venceslau 
Brandão Ramos e José António Gonçalves de Freitas 
Abilheira, são os únicos e actuais sócios da sociedade que gira 
sob a denominação de «FISPRO — Fiscalização e Projectos, 
Limitada», com sede em Luanda, no Bairro da Ilha do Cabo, 
constituída por escritura de 15 de Fevereiro de 2007, lavrada 
com início a folhas 71, do livro de notas para escrituras diver
sas n.° 17 do Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, 
Contribuinte Fiscal n.° 5417000477, devidamente registada 
na Conservatória do Registo Comercial sob o n.° 080-07, com 
o capital social de Kz: 400.000.00 (quatrocentos mil kwan
zas), integralmente realizado em dinheiro, representado e 
dividido em quatro quotas da seguinte maneira: uma quota do 
valor nominal de Kz: 220.000.00 (duzentos e vinte mil kwan
zas), pertencente à sócia «Gedres, Limitada», outra do valor 
nominal de Kz: 100.000.00 (cem mil kwanzas), pertencente 
ao sócio Arménio Venceslau Brandão Ramos, outra do valor 
nominal de Kz: 60.000.00 (sessenta mil kwanzas), perten
cente ao sócio José António Gonçalves de Freitas Abilheira, e 
outra do valor nominal de Kz: 20.000.00 (vinte mil kwanzas), 
pertencente ao sócio Daniel Carlos Dinis de Abel Traça, res- 

^“deíiberação tomada em acta da Assembleia 
G J dê rócios, realizada na sede da sociedade no dia 4 de

^'^^OTtamente Alberto Serafim Araújo e jacinto 
S vZe» Araújo, como novos gerentes da soc.e- 

dade.

Em função do operado, altera-se parcialmente 0 pacto 
social, somente o seu artigo 7.°, que passa a ter a nova e 
seguinte redacção.

ARTIGO 7.° ............

A sociedade é administrada e representada
dois gerentes, que podem ser escolhidos de entre 
pessoas estranhas à sociedade, eleitos por delibera 
ção de Assembleia Geral, vinculado- se a sociedade 
com assinatura de ambos.

Os restantes artigos do pacto social mantêm-se em plena 
vigência.

Assim o disseram e outorgaram.
Instruem o acto os seguintes documentos:

a) Acta de Assembleia Geral;
b) Fotocópia da Procuração;
c) Certidão Comercial e Fotocópias dos Bilhetes de

Identidade.
Aos outorgantes, fiz em voz alta, a leitura e explicação 

do conteúdo desta escritura.
Assinados: Jacinto Emanuel Vasques Araújo e Alberto 

Serafim Araújo.
É certidão que fiz extrair e vai conforme o original a que 

me reporto.
Loja dos Registos e Notariado do Cassenda, em Luanda, 

aos 26 de Novembro de 2015. — A Notária de 3? Classe 
Dorina Ferreira da Conceição. (15-20869-L0

Be«t Angola steel, Limitada 

lurada com ihiío^folhasn Ío T ^Zembr° de2015’ 
turas diversas n.° 3m.A h / hW° de notas para escri' 
Único da Emnre^ ’ ° Cartóno Notarial do Guiché 
Pires da Col * d° Notârio’ Lúci° M 
entre Christfried Scl^'^0 Direit0’ foi constituída 
Lauterbach ai 10enherr, solteiro, maior, natural da 
dente habin i eman’ia’rnasdenaci°nalidatIe angolana, resi
da Xomt mente em Luanda’no Distrito Urbano e Bairro
4 - a„T 7 ’ R““ C,"'° da C°"“Wo Silva. Prédio 
manrt Partament° n.° 15, que outorga neste acto como 

, . e ^'^°dray Himatlal Kapasi, divorciado, natu- 
h, .e lJa(Hya> índia, de nacionalidade indiana, residente 
.. ' Ua mente Luanda, no Município do Cazenga, Bairro de Novembro, Rua 7.° Avenida, Sector 18, Gunvantrai 

imatlal Kapasi, viúvo, natural de Jalalpure, índia, de 
acionalidade indiana, residente habitualmente Luanda, 

no Município do Cazenga, Bairro 11 de Novembro, Raa 
7.a Avenida, Sector 18, Pankaj Kumar Himmatlal Kapasi, solteiro, maior, natural de Khijadiya Bhavnagar, índia, de 
nacionalidade indiana, residente habitualmente em DubaI 
e Vikram Pravinkumar Kapasi, solteiro, maior, natural a 
Ahmedabad, índia, de nacionalidade indiana, residente ac^ 
dentalmente em Luanda, no Município de Luanda, D'strl 

Urbano do Sambizanga, Bairro São Paulo;
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uma sociedade comercial por quotas qUe se _ n 
^os constantes dos artigos em anexo. °s

{ gstá conforme.
Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa Pm 

Llianda, aos 18 de Dezembro de 2015. - 0 ajudante, 
jigível-

ESTATUTOS DE SOCIEDADE 
BEST ANGOLA STEEL, LIMITADA

ARTIGO l.° 
(Denominação)

1. A sociedade adopta a denominação «Best Angola SteeI, 
Limitada», industrias de Multirecycling, e ter a sua sede em 
Luanda, Município de Viana, Pólo de Desenvolvimento 
Industrial, Rua do PIV.

2. A gerência fica já autorizada, sem carecer de con
sentimento de outros órgãos, a deslocar a sede dentro da 
frovíncia de Luanda.

3. A sociedade pode abrir, transferir ou encerrar sucur
sais, agências, delegações, filiais, escritórios ou oura forma 
fe representação social, em território nacional ou no estran- 
xiro, onde e quando aos sócios convier.

ARTIGO 2.°
(Duração)

A sociedade é constituída por tempo indeterminado, con- 
ando-se o seu início para todos os efeitos a partir desta data.

ARTIGO 3.°
(Objectivo social)

1. O seu objectivo social são actividades de estabelecer 
ma indústria de transformação de metais ferrosos 
toosos e de material plástico para a produção e com
ação de componentes e assessórios e metálicos, ap 
a área de construção civil, bem como em outrosafins, 

Mendo dedicar-se à actividades conexas 
tos em que os sócios acordam e sejam P®™ materjai

2. Pode comprar, vender ou alugueF ,.ectivos e formar 
ie construção e aparelhos para estes^
fcsoal. A realização de importaç D|ementares. 
toação de empresas são activida C deliberação dos

3. A sociedade poderá, am a, jedades, criar novas
^ios, participar no capital de outro conveniente a
^Presas e associar-se pela ^orrna tjvas como objectivo 
^isquer entidades singulares ou c exploração de
'^ntico ou diferente do seu. com taÇÕes de serviços, 
"'torais, importação e exporta? : > laria e turismo. 
Cultura, agro-pecuária, industria,

ARTIGO 4.°

l.Ocapitalsociale emdinh^o,
Vanzas), integralmen tas sendo dua M .. kwan- 

"taenudo p»r (0 »“’"±So

110 valor nominal de Kz.

24329

correspondente à 400/
K,«. Him™-«l.l 
■guais no valor nomi ™‘'al KaP*" e outras duas quotas 
kwanza).correspondentes 10»/d 000’,00 (d“Zentos mil 
Pertencente aos sócios Pank • ’d ap,tal soc,al cada ™a, 

Vikran Pravinkumar KapasiKapaSÍ e 

tal Sera° ex‘ê'veis Prestações suplementares de capi- 

ZlaÍn ' jUr°S e mais COndições esti-

ARTIGO 5.°
A cessão de quotas é livre entre os sócios, mas quanto 

feita a estranhos, dependerá do consentimento da sociedade, 
à qual é sempre reservado o direito de preferência, deferido 
aos sócios, caso a quele não quiser usar.

ARTIGO 6.°
1. A representação e administração da sociedade e con

fiada à gerência, constituída pelos Vinodray Himmatlal 
Kapasi e Gunvantrai Himmatlal Kapasi, que serão dis
pensados de caução e remunerados ou não, conforme foi 
deliberado pelos sócios em Assembleia Geral.

2. A sociedade obriga-se:
a) Por uma assinatura de um dos gerentes;.
b) Os sócios-gerentes deverão delegar mesmo em

pessoa estranha à sociedade, alguns dos seus 
poderes de gerência, conferindo para efeito o

respectivo mandato;
c) Pela assinatura de um procurador ou pela assina

tura conjunta de dois ou mais procuradores, nos 
termos e limites dos respectivos mandatos.

3 Os gerentes não sócios poderão ou não ser dispen
sáveis de caução ou outra forma de gerênca, conforma fot 

qualidade ob,gar 

4'-Td^m actos ou contratos alheios aos negócios

*d°s-

•'""*« ”ai-
I As Assembteiss GeielS’ dos por «»io de 5a1” 

registada, aos sede social,

aconvocaça artigo «•*
(Lucros líq“dos) . deduzida a per-

08 
centage"1065' rcentagensP»18 
e quaisquer
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M especiais, pelos sócios criados em Assembleia Geral, serão
■ repartidos pelos sócios pela proporção das suas quotas e em 
B igual proporção suportadas as perdas se as houver.
■ ARTIGO 9.°
■ (Dissolução)

H 1. A sociedade dissolve-se nos casos e formas marcadas
■ na lei e pela simples vontade dos sócios. A sociedade não se 
K dissolve pela morte ou interdição de qualquer dos sócios,
■ continuando com os sócios sobrevivos ou capazes e com os
■ herdeiros ou representantes do sócio falido ou interdito, que 
K nomearão um, que a todos representante, enquanto a quota 
K estiver indivisa.
I 2. Em caso de dissolução da sociedade, serão liquidatá- 
i rios os sócios. A liquidação e partilha procederão nos termos 
|; da legislação comercial em vigor na falta de acordo. Se 
h algum deles o pretender, será liquidado em globo com obri- 
I gação do pagamento do passivo e adjudicado ao sócio que 
•' melhor preço oferecer em igualdade dos condições.

ARTIGO 10.°
(Amortização de quotas)

A sociedade poderá mediante deliberação da Assembleia
Geral amortizar qualquer quota, quando:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) A quota tenha sido objecto de penhora, arresto,

arrolamento ou qualquer providência cautelar.
ARTIGO 11.°
(Ano social)

Os anos sociais são os civis e os balanços dados em 31 de 
Dezembro de cada ano, devendo estar aprovados e assina- 
dos até 30 de Abril do ano subsequente, aquele a que disser 
respeito.

ARTIGO I2.°

No omisso regularão as deliberação sociais, deste que 
tomadas em forma legal, as disposições da Lei n.° 1/04, 
de 13 de Fevereiro, e demais legislação aplicável.

(15-20876-L02)

Prominence Group, Limitada

Certifico que, por escritura de 17 de Dezembro de 2015, 
lavrada com início a folhas 70 do livro de notas para escri
turas diversas n.° 310-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 Maria da Costa Paím, solteiro, maior, natural do 
Sambizanga, Província de Luanda, onde reside habitual
mente, no Distrito Urbano do Sambizanga, Bairro Operário, 
Rua de Ambaca, Prédio n.° 15, 5.° andar, Apartamento L, 
que outorga neste acto como mandatário de Tomás Mpasi 
Matondo, solteiro, maior, natural da ingombota, Província 
de Luanda, onde reside habitualmente, no Distrito Urbano 
da Ingombota, Bairro Ingombota, Bairro Chicala 2, Rua 
Agostinho Neto, Casa n.° 2 e Joaquim Ngonga Cudiana, sol-

DIÁRIO DA república

teiro maior, natural de Puri, Província do Uige, residente 
habitualmente em Luanda, no Município de Viana, Bairro 
Viana, Km 14 B, Casa n. 276,

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

cX“f°NMe.ri.l do Guiché Único d. Empresa » 

21 de Dezembro de 2015. - O ujud.me,

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
PROMINENCE GROUP, LIMITADA

ARTIGO l.°

Asociedade adopta a denominação social de «Prominence 
Group, Limitada», com sede social na Província de Luanda 
Município de Viana, Bairro KM 14, Rua B, Casa n” 278 
podendo transferi-la livremente para qualquer outro local do’ 
território nacional, bem como abrir filiais, sucursais, agên
cias ou outras formas de representação dentro e fora do País.

ARTIGO 2.°

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

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

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 despa
chante e transitários, cabotagem, rent-a-car, compra e venda 
de viaturas, novas ou usadas e seus acessórios, venda e 
reparação de veículos automóveis, concessionária de mate
rial e peças separadas de transporte, fabricação de blocos e 
vigotas, comercialização de medicamentos, material cirur 
gico, gastável e hospitalar, produtos farmacêuticos, serviços 
de saúde, plastificação de documentos, venda de mater^ 
de escritório e escolar, decorações, serigrafia, serv’^Scja- 
cabeleireiro, boutique, agenciamento de viagens, c0^\a, 
lização de perfumes, relações públicas, pastelaria, ge 
panificação, representações comerciais e ’n^ustria\yStrjais, 
de gás de cozinha, desporto e recreação, meios ,n^l^anU„ 
realizações de actividades culturais e desportlVt^oniais, 
tenção de espaços verdes, segurança de bens Pa^do ainCja 
educação e ensino, importação e exportação, po^ .njúStria 
dedicar-se a qualquer outro ramo do comércio 
em que os sócios acordem e seja permitido por

artigo 4.° ^anzas)
O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem esentado 

integralmente realizado e’m dinheiro, divi i o 5q qoO,O° 
por 2 (duas) quotas iguais no valor nomina a0S sócios 
(cinquenta mil kwanzas), cada uma Perten do, respeC' 
Uuto Ngonga' Cudian. e Tomás Mp» 

tivamente.
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artigo 5.°

A cessão de quotas a estranhos fica den 
intimento da sociedade, à qual é sempre reTrv^ C°n' 
)e preferência, deferido aos sócios se a sociedaíd 
^ser fazer uso. ade dele não

ARTIGO 6.°

A gerência e representação da sociedade, em todos os 
íl)S actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e pas- 
jvarnente, incumbe ao sócio Tomás Mpasi Matondo que 
jca desde já nomeado gerente, com dispensa de caução, 
estando a assinatura do gerente para obrigar validamente 
j sociedade.

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

3. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade, em actos 
«contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 
íomo letras de favor, fiança, abonações ou actos seme- 
iantes.

ARTIGO 7.°

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

ARTIGO 8.°

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per
itagem para fundos ou destinos especiais criados em 
•^sembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor

ão das suas quotas, e em igual proporção serão suportadas 

35 perdas se as houver.
ARTIGO 9.°

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento 

qualquer dos sócios, continuando a sua existência com o 

^revivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou 

^ordito, 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 
Chiais casos legais, todos os sócios serão liquidatários e a 
'^idação e partilha verificar-se-á como acordarem. Na falta 

acordo, e se algum deles o pretender será o activo social 
"c'tado em globo com obrigação do pagamento do passiv^ 
Adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em g 

^de de condições.
artigoh.’« a direito de amortizar a quota de

A sociedade reserva-se o penhora ouAlquer sócio, quando sobre ela recata an-esto, p 

^vidência cautelar.
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ARTIGO 12.®Para todas as questões emergentes do presente contrato, 
quer entre os sócios, seus herdeiros ou representantes, quer 
entre eles e a própria sociedade, fica estipulado o Foro da 
Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qualquer 
outro.

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

em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encenar 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.

(15-20880-L02)

Farmácia D. Chipaca (SU), Limitada

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

Certifico que Deodato Jaime Magalhães Chipaca, sol
teiro, maior, de nacionalidade angolana, natural do Rangel, 
Província de Luanda, residente em Luanda, Município de 
Belas, Centralidade do Kilamba, Bloco F-2I, Apartamento 54, 
constituiu uma sociedade unipessoal por quotas denominada 
«Farmácia D. Chipaca (SU), Limitada», registada sob 
o n.° 6.801/15, 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 21 de Dezembro 

de 2015. — O aj udante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 

FARMÁCIA D. CHIPACA (SU), LIMITADA

ARTIGO l.°
(Denominação e sede)

A sociedade adopta a denominação de «Farmácia D. 

Chipaca (SU), Limitada», com sede social na Província de 

Luanda, Município de Luanda, Distrito Urbano do Rangel, 

Bairro Nelito Soares, C-5 de Cima, Casa n.° 40, podendo 

transferi-la livremente para qualquer outro local do territó

rio nacional, bem como abrir filiais, sucursais, agências ou 

outras formas de representação dentro e fora do País.

ARTIGO 2.°

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

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

do respectivo registo.
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ARTIGO 3.°
^^B (Objecto)

A sociedade tem como objecto social agro-pecuária, 
IgB pescas e aquicultura, indústria de lacticínios, restauração,’ 

c°mércio geral a grosso e a retalho, prestação de serviços, 
^B consultoria, auditoria, construção civil e obras públicas, 

■ fiscalização de obras, serralharia, carpintaria, produção e 
venda de caixilharia de alumínio, promoção e mediação 
imobiliária, informática, telecomunicações, electricidade, 

BB hotelaria, turismo, agência de viagens, transportes aéreo, 
^B marítimo e terrestres transporte de passageiros ou de mer- 

cadorias, camionagem, transitários, despachante, rent-a-cai\ 

exploração mineira, oficina auto, venda de material de escri- 
K tório e escolar, salão de cabeleireiro, modas e confecções, 
B; botequim, centro médico, farmácia, material e equipamen- 
B tos hospitalar, perfumaria, ourivesaria, relojoaria, agência 
B de viagens, pastelaria, panificação, geladaria, exploração 
B de parques de diversões, realização de eventos culturais, 
B recreativos e desportivos, exploração mineira e flores- 
ll tal, exploração de bombas de combustíveis ou estação de 
Ir serviço, comercialização de petróleo e seus derivados, repre- 
Ir sentações comerciais, ensino geral, infantário, importação e 
II exportação, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo 
[H do comércio ou indústria em que os sócios acordem e seja 
| permitido por lei.

I ARTIGO 4.°
(Capital)

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwan
zas), integralmente realizado em dinheiro, representado por 

p 1 (uma) quota no valor nominal de Kz: 100.000,00 (cem 
mil kwanzas), pertencente ao sócio-único Deodato Jaime 

; Magalhães Chipaca.
ARTIGO 5.°

(Cessão de quotas)

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

ARTIGO 6.°
(Gerência)

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

1 Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos 
e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, ta.s 
como letras de favor, fiança, abonações ou actos seme- 

>han2O sócio-único poderá nomear pessoa estranha a socre- 

dade para assumir as funções de gerência.
ARTIGO 7.° 
(Decisões) 

J rin «ócio-único de natureza igual às delibera- 
Geral deverão ser ragistadas em acta por 

Assinadas e mantidas em livro de ac .

ARTIGO 8.°
(Dissolução)

A sociedade não se dissolverá por morte ou i 
do sócio-único, continuando a sua existência coni lmento 
ros ou representantes do sócio falecido ou interditcV^6'’ 
estes nomear um que a todos represente, enquanto à eVend° 
mantiver indivisa. Se

ARTIGO 9.°
(Liquidação)

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

ARTIGO 10.°
(Balanços)

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

ARTIGO ll.°
(Omisso)

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

(15-20884-L02)

PILATOS — Glamour (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 Domingas Manuela Matias, solteira, maior, 
de nacionalidade angolana, natural do Huambo, Província 
do Huambo, residente em Luanda, Município de Luanda, 
Distrito Urbano da Maianga, Bairro Prenda, Lote 8, rés 
-do-chão, Zona 6, constituiu uma sociedade un^eS 
por quotas denominada, «PILATOS Glamour 
Limitada», registada sob o n.° 6.798/15, que se vai reg 

pelo disposto nos termos seguintes.
Está conforme. ? a Secçã0
Conservatória do Registo Comercial de Lua° a’pezenlbro 

do Guiché Único da Empresa, em Luanda, aos 21 e 

de 2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
PILATOS - GLAMOUR (SU), LlMlTAD

artigo l.°
(Denominação c sede) p[LAT°S

A sociedade adopta a denominação de << proVÍnCia de 
Glamour (SU), Limitada», comsede w da Ma,arê> 
Luanda, Município de Luanda, is siiniOne, caSLuer 
Bairro Prenda, Rua do Instituto Méd^ qualq 
número, podendo transferi- la l»v
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ARTIGO 2.° 
(Duração)

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

ARTIGO 3.°

Importação e exportação, comércio geral a grosso e a 
ictalho, indústria, pesca, hotelaria e turismo, serviços de 
informática e telecomunicações, publicidade, construção civil 
«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 
Je viaturas, novas ou usadas e seus acessórios, venda e repa- 
jaçào de veículos automóveis, concessionária de material e 
peças separadas de transporte, fabricação de blocos e vigotas, 
comercialização de medicamentos, material cirúrgico, gastá
vel e hospitalar, produtos químicos e farmacêuticos, serviços 
le saúde, plastificação de documentos, venda de material de 
escritório e escolar, decorações, serigrafia, impressões, servi
dos de cabeleireiro, boutique, agência de viagens, perfumaria, 
relações públicas, pastelaria, geladaria, panificação, repre- 
ientações comerciais e industriais, venda de gás de cozinha, 
desporto e recreação, meios industriais, realizações de activi 
dades culturais e desportivas, manutenção de espaços verdes, 
segurança de bens patrimoniais, educação e ensino, podendo 

ainda dedicar-se a qualquer outro ramo do comércio ou 
iria em que a sócia decida e seja permitido por lei.

ARTIGO 4.° 
(Capital)

O capital social é de Kz:^^ntadopor 

«as), integralmente realizado > I0Q 000 00 (cem
'(uma) quota no valor nomina D ingasManuela 
Oil kwanzas), pertencente à sóc.a-un.ca Donunga 

batias.
ARTIGO 5.° 

(Cessão de quotas) 
. 1>aa ,aída da sócia cedente ou a

A cessão da quota imp ic ■ nluripessoal. 
Wormação da mesma em soc.edad P

ARTIGO 6.° 
(Gerência) todos os

A gerência e administração d^oc ^va e pass>- 

actos e contratos, emJ“‘ . bastando a sua assina 
Xente, incumbem àsócta-un^ 
X obrigar validamente a a sociedade em

1. Fica vedado à sociais da soc edade,^

'“«tratos estranhos aos n fonações ou a 
Xo letras de favor, fianÇ > 
^ntes.

Para assum>r XZTd7gérZ.a eStR,nha *

ARTIGO 7.° 
(Decisões) 

ÇõeXÍmMtV°cÍa?ra igual delibera-

ARTIGO 8.° 
(Dissolução)

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento 
da socia-umca, continuando a sua existência com os herdei
ros ou representantes da sócia falecida ou interdita, devendo 
esta nomear um que a todos represente, enquanto a quota se 
mantiver indivisa.

ARTIGO 9.°
(Liquidação)

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

ARTIGO 10.°
(Balanços)

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

ARTIGO 11.°
(Omisso)

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

(15-20886-L02)

4JV__ Agricultura, Comércio e Indústria
Transformadora, Limitada

Certifico que, por escritura de 18 de Dezembro de 2015, 
Certitico qu P de pa[a escn.

turasdiversas n. . A,bert0 Pires da
da Empresa, 8! foi constituída entre:
Costa,Licenciado>em casado

Primeiro. — Va . ira Sob o regime de comu- 
com Dulce Manuel Afonso Província de

nhão de adquiridos, " e, nQ Município de Viana, 
”2-* «■p,dto' Bl"“

s iiX»'. —>

Província deL
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Urbano do Kilamba Kiaxi, Bairro Neves Bendinha, Rua 28 
de Agosto, casa sem número;

Quarto: — Joaquim Filipe, solteiro, maior, natural do 
Cazenga, Província de Luanda, onde reside habitualmente 
Município de Luanda, Distrito Urbano da Maianga, Bairro 
Cassenda, Rua n.° 12, Casa n.° 26;

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

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

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

ESTATUTO DA SOCIEDADE
4JV —AGRICULTURA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA 

TRANSFORMADORA, LIMITADA

ARTIGO 4.°
(Capital)

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil 
integralmente realizado em dinheiro, dividido e ^a^’ 
tado por 4 quotas iguais no valor nominal de Kz^s 

(vinte e cinco mil kwanzas), pertencente aos sócio, i’ 
Filipe, Valdir Nkrumah da Silva Teixeira, José ^a<|Ul,n 
Marcelino Manuel e Júlio João Moniz, respectivamenT8'0

ARTIGO 5.°
(Cessão de quotas)

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

ARTIGO 6.°
(Gerência)

I : ARTIGO l.°
I? (Denominação e sede)

£ A sociedade adopta a denominação de «4JV — Agri- 
I cultura, Comércio e Indústria Transformadora, Limitada», 
r com sede social na Província de Luanda, Casa n.° 14, Bairro 
I Zango II, Zona Industrial, Município de Viana, podendo 
| transferi-la livremente para qualquer outro locai do territó- 
í rio nacional, bem como abrir filiais, sucursais, agências ou 

outras formas de representação dentro e fora do País.
ARTIGO 2.°
(Duração)

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

ARTIGO 3.°
(Objecto)

A sociedade tem como objecto social prestação de ser
viços, agência de gás butano, hotelaria e turismo, comércio 
geral a grosso e a retalho, indústria, pescas, agro-pecuária, 
agricultura, indústria, logística, informática, telecomunica
ções, construção civil e obras públicas, fiscalização de obras, 
saneamento básico, compra e venda de móveis, modas e 
confecções, transportes, marítimo, aéreo e terrestres de pas
sageiros ou de mercadorias, transitários, oficina auto, salao 
de cabeleireira, botequim, assistência técnica, comerciali
zação de petróleo e lubrificantes, exploração de bombas de 
combustíveis, farmácia, centro médico, clínica geral per u- 
maria, agência de viagens, promoção e mediaçao imoto liana 
relações públicas, pastelaria e panificação, exploração de 
ZX de diveX. reanzaçto de espetos culturais 
parq • A ennrtívos exploração mineira e florestal recreativos e d«P»rtI comerciais, serralha-

venda de alumínio e sua utilização, cultura e
XÍl iZnÇa de bens patrimoniais, importação e 

enS"“ S^ndo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo 
exportaç , P° . que os sócios acordem e seja do comércio ou indústria em qu
Mrmítido por lei.

A gerência e administração da sociedade, em todos os 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passi
vamente, incumbem a todos os sócios, que ficam desde já 
nomeados gerentes, com dispensa de caução, bastando duas 
assinatura para obrigar validamente a sociedade.

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

2. Os sócios gerentes poderão delegar mesmo a pessoas 
estranhas à sociedade parte dos seus poderes de gerência, 

conferindo para o efeito o respectivo mandato.

ARTIGO 7.° 
(Assembleia)

As Assembleias Gerais serào convocadas por simples 

cartas registadas, dirigidas aos sócios com, pelo meno , 
trinta (30) dias de antecedência, isto quando a lei não pres 
creva formalidades especiais de comunicação. Se qualq 
dos sócios estiver ausente da sede social a comunicj^ 

deverá ser feita com tempo suficiente para que po

parecer.
ARTIGO 8.°

(Divisão dos lucros)

Os lucros líquidos apurados, depois de dedu^a(joS em 
centagem para fundos ou destinos especiais na propor- 
Assembleia Geral, serão divididos pelos soc ortadas 
ção das suas quotas, e em igual proporção se 
as perdas se as houver.

artigo 9.°
(Dissolução) ediment0

A sociedade não se dissolverá por morte ou os
de qualquer dos sócios, continuando a s» faleCl
sobrevivos e herdeiros ou representante rep
ou interdito, devendo estes nomear m^ 
sente, enquanto a quota se mantiver
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24335ARTIGO 10.” 
(Liquidação)

Dissolvida a sociedade nor 
demais casos legais, todos os só/^0^05 sócios e nos 
liquidação e partilha realizar-se á T liquidatari°s e a 
de acordo, e se algum deles o prèteX3CMdarem'Na fal‘a 
licitado em bloco com obrigação do n SeFa ° aC“V° S0cial 
e adjudicado ao sócio que melhn pagament0 do passivo 

dade de condições. ™ igual-

ARTIGO 11.0 
(Preferência na amortização)

A sociedade reserva-se o direito de , qm „„ 
(«alquer soe,o, quando sobte ela .rot0, „ 
providencia cautelar.

ARTIGO 12.°
(Foro competente)

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

ARTIGO 13.°
(Balanços)

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

ARTIGO I4.°
(Omisso)

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

(15-20887-L02)

ESTpvUTOSDAS0C[EDADE 
BY POINT, LIMITADA 

artigo i.°
Poim Umitadde ad°Pta 3 * * * denOmÍnaÇã° S0cial de «BY 

t, Limitada», com sede social na Província de Luanda 
CoZrXT^i01^0 Urban° Bai™ 

livremente ” 3 7 C3Sa "‘° 7’ P°dendo transferi-la 
emente para qualquer outro local do território nacional, 

bem como abnr filiais, sucursais, agências ou outras formas 

ae representação dentro e fora do País.

By Point, Limitada

Certifico que, por escritura de 18 de Dezembro de 2015, 
lavrada com início a folhas 9 do livro de notas. para escnW- 
®s di versas n.» 311 -A, do CartórioNotanal drrGucheUmco 

ia Empresa, a cargo do Notano, Lúcio Anseltn0 
Costa, Licenciado em Direito, foi^'^Xmbota, 

ia Fonseca Vicente, solteiro, maior, nat Distrito
^ovincia de Luanda, onde reside a Boavida> Casa
Urbano da Ingombota, Bairro ,ndividualmente e em

7, que outorga neste a P Elgon Niroval
•oitie e representação de seu e celma [ndira
Erreira Vicente, de 10 (dez) anos atnbos naturais 
^mbo Vicente, de 2 (dois) anossjg0 conviventes,

U™ sociedade »"■=«» ’n°o, " os eens-es dos

'•«de limitada, que «' "

ltl'gos seguintes.
Está conforme. únic0 da

. Cartório Notarial do 2015 __ O aj
l^da, aos 21 de Dezembro 

W/.

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, incluindo consultoria, comércio geral a grosso e 
a retalho, serralharia, caixilharia de alumínios, avicultura, 
agro-pecuária, indústria, pesca, hotelaria e turismo, informá
tica, telecomunicações, publicidade, construção civil e obras 
públicas, exploração florestal, comercialização de telefones 
e seus acessórios, transporte marítimo, camionagem, agente 
despachante e transitários, cabotagem, rent-a-car, com
pra e venda de viaturas, novas ou usadas e seus acessórios, 
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, impressões, serviços de cabeleireiro, bouti- 
que°agenciamento, comercialização de perfumes, relações 

públicas, pastelaria, geladaria, panificação, representações 
comerciais e industriais, venda de gás de cozinha, desporto 
e recreação, meios industriais, realizações de acnvrdades 
culturais e desportivas, manutenção de espaços verdes, 

seia permitido por lei.
J P ART1G04.’

•udeKz-100.000,00 (cem mil kwanzas),
O capital social e de e repre_

integralmente realiza ( quota de valor
sentado por 3 (ws) q ’ u banzas), perten-

.nte ao Sócio Anselmo da Fons (vinte e

pectivamente.

4 a mil kwanzas) cada uma, P Vicente, res-
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I falta de acordo, e se algum deles o pretender será o activo 
I social licitado em globo com obrigação do pagamento do 
I passivo e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em 
I igualdade de condições.
| ARTIGO 11.°

í 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.

(15-20890-L02)

INFORMÁTICA — Bravos (SU), Limitada

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

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre
sentada sob o n.° 27, do livro-diário de 18 de Dezembro do 
corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.

Certifico que Milton dos Santos Bravo da Costa, sol
teiro, maior, de nacionalidade angolana, natural de Luanda, 
residente em Luanda, no Distrito Urbano da Ingombota, 
Bairro Ingombota, Rua Governador da Silva, n.° 53-Z, cons
tituiu uma sociedade unipessoal por quotas denominada 
«INFORMÁTICA — Bravos (SU), Limitada», registada 
sob o n.° 6.763/15, que se vai reger pelo disposto no docu
mento em anexo.Está conforme.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda 
2 a Secção do Guiché Único da Empresa em Luanda, aos 8 
de Dezembro de 2015. — O ajudante, ilegível.

de 
de

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
INFORMÁTICA — BRAVOS (SU), LIMITADA 

artigo 1." 
(Denominação e sede) 

A rx"

------------------- -------------

Urbano e Bairro da Ingombota, Rua Governa 
n.° 53-Z, podendo transferi-la livremente para S’*Va’ 
outro local do território nacional, bem como ab qUalquer 
sucursais, agências ou outras formas de represeJ"^1'3'8’ 
tro e fora do País. açao der>-

ARTIGO 2.°
(Duração)

A sua duração é por tempo indeterminado, contando 
início da sua actividade, para todos os efeitos legais a nX° 
do respectivo registo. ’ P nir

ARTIGO 3.°
(Objecto)

A sociedade tem como objecto social a prestação 
de serviços, incluindo serviços na área de informática, 
telecomunicações, comércio geral a grosso e a retalho’ 
comercialização de equipamentos informáticos, importa
ção e exportação, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro 
ramo do comércio ou indústria em que o sócio-único decida 
e seja permitido por lei.

ARTIGO 4.°
(Capital)

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwan
zas), integralmente realizado em dinheiro, representado por 
uma (1) quota no valor nominal de Kz: 100.000,00 (cem mil 
kwanzas), pertencente ao sócio-único, Milton dos Santos 
Bravo da Costa.

ARTIGO 5.°
(Cessão de quotas)

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

ARTIGO 6.° 
(Gerência)

A gerência e representação da sociedade, em todos os 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passiva 
mente, incumbem o sócio-único, bastando a sua assinatura 
para obrigar validamente a sociedade.

1. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em a 
e contratos estranhos aos negócios sociais da socie ** ’ 
como letras de favor, fiança, abonações ou actos sem

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

artigo 7.°
(Decisões) libera-

As decisões do sócio-único de natureza igual asde^ 
ções da Assembleia Geral deverão ser regis 
ele assinadas e mantidas em livro de actas.

artigo 8.°
(Dissolução) inipedi.

A sociedade não se *ssolve™'existÊnci. “ 
mento do sócio-único, “"*'"ua"X do sócio 
sobrevivo e herdeiros ou representantes do 
interdito, devendo estes nomear um que 
enquanto a quota se mantiver mdivsa-



24339ARTIGO 9.°
(Liquidação)

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

ARTIGO io.°
(Balanços)

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

ARTIGO 11.’
(Omisso)

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

(15-20899-L02)

Sildmar (SU), Limitada

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

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre
sentada sob o n.° 6 do livro-diário de 22 de Dezembro do 
.'orrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.

Certifico que Cecília Catei Branco da Fonseca Dinis, 
.asada com Diógenes da Conceição Dinis, sob o regime de 
.omunhão de adquiridos, de nacionalidade angolana, natu- 
al do Rangel, Província de Luanda, residente habitualmente 
•m Luanda, Município de Cacuaco, Bairro Panguila, Rua B, 
iector 1, Casa n.° 224, constituiu uma sociedade unipes
soal por quotas denominada «Sildmar (SU), Limitada», 
Município do Dande, Bairro Panguila, Rua B, Casa n.°227, 
«gistada sob o n.° 6.805/15, que se vai reger pelo disposto 

aos termos seguintes.
Está conforme.Conservatória do Registo Comercia de Luanda 
Secção, Guiché Único da Empresa, em Luanda, 

fe Dezembro de 2015. - O ajudante, ilegal.

(SU),

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
SILDMAR (SU), LIMITADA 

ARTIGO l.° 
(Denominação e sede) 

A sociedade adopta a denominação de «Sildmar 
fitada», com sede social na Província do Bengo, 
x^^ípio do Dande, Bairro Panguila, Rua B, Casa n. 227, 
^ndo transferi-la livremente para qualquer outro local do 

^ório nacional, bem como abrir filiais, sucursais, agên- 
l9s °u outras formas de representação dentro e fora do País.

artigo 2.° 
(Duração)

ctando-se o 

ARTIGO 3.°
(Objecto)

A sociedade tem como objecto social a prestação de 
semços, serviços infantários, comércio geral a grosso e a 
retalho, serviços de serralharia, caixilharia de alumínios, avi
cultura, agro-pecuária indústria, pesca, hotelaria 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 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 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 comer
cio ou indústria em que a sócia decida e seja permitido por 

lei.
ARTIGO 4.”

(Capital)

O capital social é de Kz: 20.000,00 (vinte mil kwanzas), 
integralmente realizado em dinheiro, representado por 1 
(uma) quota no valor nominal de Kz: 20.000,00 (vinte mil 
kwanzas), pertencente à sócia-única.

ARTIGO 5.° 
(Cessão de quotas)

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

ARTIGO 6.°
(Gerência)

A gerência e administração da sociedade, em todos os 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passi- 
vamente, incumbem a sócia-única, bastando a sua assinatura 

para obrigar validamente a sociedade.
1 Fica vedado à gerente obrigar a sociedade em actos e 

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

2. A sócia-única poderá nomear pessoa estranha a socie

dade para assumir as funções de gerência.
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■ ARTIGO 7.°
H (Decisões)

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

I ARTIGO 8.°
R (Dissolução)

I A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento
I da sócia-única continuando a sua existência com os herdei- 
I ros ou representantes da sócia falecida ou interdita, devendo 
| estes nomear 1 (um) que a todos represente, enquanto a

■ quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 9.°
(Liquidação)

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

ARTIGO 10.°
(Balanços)

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

ARTIGO Il.°
(Omisso)

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

(15-20906-L02)

Masilvia & Filhos, Limitada

Certifico que, por escritura de 18 de Dezembro de 2015, 
lavrada com início a folhas 1 do livro de notas para escri
turas diversas n.° 311-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: — Silvina Domingos Fernandes, solteira, 
maior, natural da Maianga, Província de Luanda, onde 
reside habitualmente, no Distrito Urbano da Maianga, Bairro 
Cassequel, Rua n.° 45, Casa n. 20,

Segundo: — Emanuel Fernandes Morais, menor, natural 
fo Kilamba Kiaxi, reside habitualmente, no Distrito Urbano 
la Maianga, Bairro Cassequel, Rua n.° 45, Casa n.° 20;

Uma sociedade comercial por quotas de que se regera 
os termos constantes do documentos em anexo.

Está conforme.Cartório Notarial do Guiché Unico da Empresa, em 
"L aos 22 de Dezembro de 20,5. - O ajudaure.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
MASILVIA & FILHOS, LIMITADA

ARTIGO 1.»

A sociedade adopta a denominação social de
& Filhos, Limitada», com sede social na ProvMaS'IVÍa 
Luanda, Município de Viana, Bairro do Zango I pV'nc'a de 
Columbo, Rua n.° 3, Casa n.° 20, podendo transferi'LT 
mente para qualquer outro local do território nacional b*' 
como abrir filiais, sucursais, agências ou outras fom d 
representação dentro e fora do País. aS de

ARTIGO 2.°

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

ARTIGO 3.°

A sociedade tem como objecto social a prestação de ser
viços, serviços de transitários, despachante, 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 de infantário, importação e comercialização de 
medicamentos, produtos hospitalares, equipamentos labo
ratoriais diversos, fabrico e distribuição de medicamentos, 
equipamentos e produtos hospitalares, manutenção e assis
tência a equipamentos diversos, educação e ensino geral, 
desporto e cultura, telecomunicações, hotelaria e turismo, 
restauração, indústria pesada e ligeira, pescas, agro-pecuá- 
ria, indústria de panificação, camionagem, cabotagem, 
transporte marítimo, fluvial, aéreo, ferroviário e terres
tre, rent-a-car, compra e venda de viaturas novas e usadas, 
transporte de passageiros, transporte de mercadorias, fisca
lização de obras públicas, venda de material de escritório e 
escolar, venda e instalação de material industrial, assistên 
cia a viaturas, comercialização de material de construção, 
comercialização de lubrificantes, serviços de cabelei.^ 
e barbearia, botequim, comercialização de gás de co 
petróleo iluminante, peças sobressalentes, comercia i 
de perfumes, artigos de toucador e higiene, agen 
de viagens, produtos químicos e farmacêuticos, serv 
saúde, exploração de parques de diversão, exp 
restai, exploração de bombas de combustível , ^^haria, 
serviço, representações comerciais, serviços e~s ^en(j0 
carpintaria, marcenaria, importação e exportaça^^^^ 
ainda dedicar-se a qualquer outro ramo 0^itidop0r lei- 
indústria em que os sócios acordem e seja per

ARTIGO 4.°
O capital social é de Kz: 100.000,00 ce dividid° e 

zas), integralmente realizado em valor
representado por 2 (duas) quotas iguais^ 
nal de Kz: 50.000,00 (cinquenta Fem*^
pertencentes aos sócios, Silvina Do^ 

Emanuel Fernandes Morais, respec 1
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A cessão de quotas a estranhos fica a»™ □ 

,„timenW da sociedade à qual é sempre raemdòVd ”" 
* deftri* “ **. » a «:«, e ™ 
^iser fazer uso. c nao

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 à sócia Silvina Domingos Fernandes 
qUe fica desde já nomeada gerente, com dispensa de caução^ 
bastando 1 (uma) assinatura da gerente, para obrigar valida- 
mente a sociedade.

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

3. Fica vedado à gerente obrigar a sociedade em actos e 
contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 
como letras de favor, fianças, 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- 
jarecer.

ARTIGO 8.°

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per- 
.-entagem para fundos ou destinos especiais criados em 
Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor- 
fc das suas quotas, = cm igual proporção serão suportadas

is perdas se as houver.
ARTIGO 9.°A sociedade não se dissolverá por morteLgrf-» 

<e qualquerd0SSKI“;“ do sócio falecido ou
sobrevivo e herdeiros o P represente,interdito, devendo estes nomear um que ato 

«qp.nto a qu»«

Dissolvida a sociedade por ^'^"^datários e a 

temais ossos legais, todosroa 
liquidação e partilha voo° xri . .««s.c.al 

acordo, e se algum pagamento
taado em globo com 0br.g . d0P dt_„ 
'adjudicado ao sócio que melhor pr e 

Me de condições.
ART1 ; de amortizar a quota de

A sociedade reserva-se o^1 °caia arresto, penhora ou 
^Iquer sócio, quando sobre ela 

^vidência cautelar.

do passivo 
oferecer, em igual‘

P ARTIGO 12.”
quer entre os sóci^^ C°ntrat0’

entre eles e a °U ^"tantes, quer
Comarca d Lu X “ ” F” -

Luanda, com expressa renúncia a qualquer outro.

ARTIGO 130
em Í â"°n“"i "S° “">« d.do,

ARTIGO I4.°
No omisso regularão as deliberações sociais, as dispo- 

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

(15-20908-L02)

Zilver, Limitada

Certifico que, por escritura de 21 de Dezembro de 2015, 
lavrada com início a folhas 16, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 311-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: — Estrela Chopeto Salussinga, casada com 
Júnior Salussinga, sob o regime de comunhão de adquiridos, 
natural de Tchikala-Tcholohanga, Província do Huambo, 
residente habitualmente em Luanda, no Distrito Urbano da 
Ingombota, Bairro Maculusso, Rua Nicolau Gomes Spencer, 
Prédio n.° 34,2.° andar, Apartamento n.° 192;

Segundo: — Nilton Silva Salussinga, casado com 
Cláudia Mansa Prata Diogo, sob o regime de comunhão 
de adquiridos, natural do Huambo, Província do Huambo, 
residente habitualmente em Luanda, no Município de Belas, 
Cidade do Kilamba, Edifício U8, 4.” andar, Apartamento 

n°4?*
‘ Teneiro: - Mizay Avelino Salussinga, solteiro maior, 

naturaUo Huambo, Província do Huambo, residente hab.-

Prenda, Rua dos Sertanejos, Lote 2,4. anoar, 

termos constantes do documento em anexo.

Está conforme. . da Empresa, em
Cartório Notanal do ajudante, ile-

gível.

ARTIGO 1’ de «Zilver,

Municíp10 de
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Apartamento n.» 42, 4.° andar, podendo transferi-la livre
mente para qualquer outro local do território nacional, bem 
como abrir filiais, sucursais, agências ou outras formas de 
representação dentro e fora do País.

ARTIGO 2.°

A sua duração é por tempo indeterminado, contando-se o 
início da sua actividade, para todos os efeitos legais, a partir 
da data da celebração da 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 despa
chante e transitários, cabotagem, rent-a-car, compra e venda 
de viaturas, novas ou usadas e seus acessórios, venda e repa
ração de veículos automóveis, concessionária de material e 
peças separadas de transporte, fabricação de blocos e vigotas, 
comercialização de medicamentos, material cirúrgico, gastá
vel e hospitalar, produtos químicos e farmacêuticos, serviços 
de saúde, plastificação de documentos, venda de material de 
escritório e escolar, decorações, serigrafia, impressões, servi
ços de cabeleireiro, boutique, agenciamento, comercialização 
de perfumes, relações públicas, pastelaria, geladaria, panifica
ção, 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, 
importação e exportação, podendo ainda dedicar-se a qual
quer outro ramo do comércio ou indústria em que os sócios 
acordem e seja permitido por lei.

ARTIGO 4.°

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), 
integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen- 
tado por 3 (três) quotas, sendo a 1 .a (primeira) quota de valor 
nominal de Kz: 40.000,00 (quarenta mil kwanzas), perten
cente à sócia Estrela Chopeto Salussinga, e a 2.a (segunda) 
quota de valor nominal de Kz: 33.000,00 (trinta e três mil 
kwanzas), pertencente ao sócio Nilton Silva Salussinga e a 
3 a (terceira) quota de valor nominal de Kz: 27.000,00 (vinte 
sete míl kwanzas), pertencente ao sócio Mizay Avelino 
Salussinga, respectivamente.

artigo 5.»

A cessão de quotas a estranhos fica dependente do con
sentimento da sociedade, á qual é sempre reservado o d.re.to 
de preferéncia deferido aos sócios se a sociedade dele ndo 
quiser fazer uso.

ARTIGO 6.»

."inchem a’o sócio Nilton Silva Sa.ussinga, que

^~^úbLICa

fica desde já nomeado gerente, com dispensa d 
bastando 1 (uma) assinatura do gerente para ob ’ 6 CaUção> 
mente a sociedade. n^ar VaKda-

2. O gerente poderá delegar num dos sócios ou
em pessoa estranha à sociedade parte dos seus o/168'110 
gerência, conferindo para o efeito, o respectivo manda^

3. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em aT 
contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade 6 
como letras de favor, fianças, abonações ou actos semelhantes5

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 
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 
e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, 

dade de condições.
ARTIGO 11.» a quota de

A sociedade reserva-se o direito de amortizaroU 
qualquer sócio, quando sobre ela recaia arresto, 

providência cautelar.
artigo 12.» contrato,

Para todas as questões emergentes do pr®SentanteS, q«er 
quer entre os sócios, seus herdeiros ou rep Q Foro a 
entre eles e a própria sociedade, fica es lp a qualdue 
Comarca de Luanda, com expressa re 
outro.

artigo 13.» nçOSserãodad3°i

Os anos sociais serão os civis e os b 
em 31 de Dezembro de cada ano, 
de Março imediato.
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turismo, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo do 
comércio ou indústria em que os sócios acordem e seja per
mitido por lei.

ARTIGO 14.»
No omisso regularão as deliberações sociais as disno 

siçSes da Lei n.» 1/04, de 13 de Fevereiro, que é a Lei fe 
Sociedades Comerciais, e demais legislação aplicável.

G5-20909-L02)

Isaac’s Learning Center, Limitada

Certifico que, por escritura de 18 de Dezembro de 2015 
lavrada com início a folhas 76 do livro de notas para escri
turas diversas n.° 310-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: — Isaac Ricardo João, casado com Eunice 
Esteia Garcia Mendes João, sob regime de comunhão de 
bens adquiridos, natural da Ingombota, Província de Luanda, 
onde reside habitualmente, no Distrito Urbano do Kilamba 
Kiaxi, Bairro Neves Bendinha, Largo do Songo, Casan.012;

Segunda: — Eunice Esteia Garcia Mendes João, casado 
com Isaac Ricardo João, sob regime de comunhão de bens 
adquiridos, natural da Ingombota, Província de Luanda, 
onde reside habitualmente, no Distrito Urbano do Kilamba 
Kiaxi, Bairro Neves Bendinha, Rua António Lisboa, Casa 
n.°20, Zona 12;

Terceiro: — Miguel Elvin Mendes Ricardo João, sol
teiro, maior, natural da Ingombota, Província de Luanda, 
onde reside habitualmente, no Distrito Urbano do Kilamba 
Kiaxi, Bairro Neves Bendinha, Rua do Songo, Casa n. 12,

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

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

Luanda, aos 21 de Dezembro de 2015. - O ajudante, de

rivei.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
ISAAC’S LEARNING CENTER, LIMITADA

ARTIGO l.°
A sociedade adopta a denominação social de «lsaac’s 

Leaniing Center, Limitada», com sede social na Província de 
^anda, Município de Luanda, Distrito Urbano do Kilamba 
kiaxi, Bairro Neves Bendinha, Casa n.° 12, podendo trans
ai- la livremente para qualquer outro local do território 
Acionai, bem como abrir filiais, sucursais, agências ou 
°utras formas de representação dentro e fora do País.

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

^cio da sua actividade, para todos os efeitos legais, a partir 

data da celebração da escritura.
artigo 3.°A sociedade tem como objecto social a venda de mate- 

didáctico, formação profissional, prestação de serviços, 
^Viços médicos e outras áreas de indústria, hotelaria e

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

integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen
tado por 3 (três) quotas, sendo 2 (duas) quotas iguais no 
valor nominal de Kz: 45.000,00 (quarenta e cinco mil kwan
zas) cada uma, pertencentes aos sócios Isaac Ricardo João 
e Eunice Esteia Garcia Mendes João e outra quota no valor 
nominal de Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas), pertencente ao 
sócio Miguel Elvin Mendes Ricardo João, respectivamente.

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

sentimento da sociedade, à qual é sempre reservado o direito 
de preferência, deferido aos sócios se a sociedade dele nào 
quiser fazer uso.

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

seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passiva
mente, incumbem ao sócio Isaac Ricardo João, que fica desde 
já nomeado gerente, com dispensa de caução, bastando a assi
natura do gerente, para obrigar validamente a sociedade.

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

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

ARTIGO 7.°
As Assembleias Gerais serão convocadas por simples 

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

parecer.
ARTIGO 8.°

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

as perdas se as houver.
ARTIGO 9.°

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

ou interdito, devendo estes nomear um que a todos repre

sente, enquanto a quota se mantiver indivisa.

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

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

| ARTIGO 11.°
! A sociedade reserva-se o direito de amortizar a quota de 
! qualquer sócio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou 

providência cautelar.

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

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

ARTIGO 13.°

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

ARTIGO 14.°

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

(15-20885-L02)

NDB — New Day Business, Limitada

Certifico que, por escritura de 18 de Dezembro de 2015, 
lavrada com início a folhas 94, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 310-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: —Andrea Soraya Camotim Dhakankar Peres, 
solteira, maior, natural da Ingombota, Província de Luanda, 
residente em Luanda, no Distrito Urbano da Ingombota, 
Bairro Azul, Rua Francisco Sotto Mayor, Casa n.° 72 A/B;

Segundo: — Helton Camilo Serra dos Reis Fançony, 
solteiro, maior, natural da Ingombota, Província de Luanda, 
residente em Luanda, no Distrito Urbano e Bairro da 
Ingombota, Rua Doutor Pinto de Azeredo, Casa n.° 2;

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 22 de Dezembro de 2015. - O ajudante, 

ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
NDB — NEW DAY BUSINESS, LIMITADA 

artigo i.°
(Tipo, denominação, sede social e duração)

. J U oJnntx o tioo de sociedade por quo- 1. A socieda e «mdb__New Day Business,Bs e .. denominação soe.al «NDB
Límruda». {«Sociedade»).

2!™22^úbLiCa

2. A sede da Sociedade é em Luanda no Mn •
Luanda, Distrito Urbano da Ingombota, Bairro A T'PÍ° de 
Francisco Sotto Mayor, n.° 89. Zu ’na Rua

3. A administração da Sociedade («Gerência> t
proceder à alteração da morada da sua sede para P°derá 
outro local do território nacional, assim como crianuc3191*^ 
agências, delegações ou outras formas de representa^ 
Angola ou no estrangeiro. Çao’ern

4. A sociedade durará por tempo indeterminado c 
tando-se o início da sua actividade, para todos os efeít” 
legais, a partir da data da celebração da presente escriturà°S

ARTIGO 2.° 
(Objecto social)

LA Sociedade tem por objecto social o comércio geral 
por grosso e a retalho, prestação de serviços no ramo de 
consultoria e acessória diversa, realização de eventos, indús
tria, pesca, agro-pecuária, hotelaria e turismo, informática 
realização de actividades culturais, empresariais e despor
tivas, telecomunicações, construção civil e obras públicas 
gestão financeira e gestão de participações sociais, consul
toria, modas e confecções, transportes marítimos, terrestres 
e aéreos, agente despachante, camionagem, recrutamento 
e fornecimento da mão-de-obra especializada e não espe
cializada às empresas nacionais e estrangeiras, transitários, 
cabotagem, rent-a-car, compra e venda de viaturas novas e 
de ocasião ou usadas e seus assessores, aluguer de viaturas, 
comercialização de combustíveis e lubrificantes, medica
mentos e material hospitalar, produtos químicos, clínica, 
centro médico, perfumaria, plastificação de documentos, 
venda de material de escritório e escolar, decorações, salão 
de cabeleira, boutique, ourivesaria, relojoaria, agências de 
viagem, imobiliários, relações públicas, pastelaria, geladaria, 
panificação, produção de espectáculos culturais e pi estação 
de serviços, representações comerciais, exploiação de bom 
bas de combustíveis ou estação de serviços, venda de gás^ 
cozinha, recolha de tratamento do lixo, moageiras, exp 
ração de recursos minerais e florestais, desalfandegam^ 
de mercadorias diversas, manutenção de espaços ver 
jardinagem, material de construção e cerâmica, freC ’endo 
cação e ensino, cultura, importação e exportação, 
dedicar-se a qualquer outro ramo de comércio ou 
em que os sócios acordem e seja permitido P°* raç~0 da

2. A Sociedade pode, sem necessidade de e i 
Assembleia Geral, adquirir participações soCialSde respon- 

de outras sociedades, nacionais ou
sabilidade limitada, cujo objecto social J ver par- 
idêntico, total ou parcialmente e bem assim 
ticipações sociais em sociedades a consdtuirj aprOvada P°r

3. Por deliberação da Assembleia ’ entativ°s_
maioria de 3/4 (três quartos) dos vot°S particiP^ 
capital social, a Sociedade pode ® jiimitada’ 
sociais em sociedades de responsa ihd do
sociedades com objecto matenalme aSS,m
e em sociedades reguladas por leis esp

(
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participar em agrupamentos complementares de empresas 
grupamentos de mteresse económico, consórcios ou outros 
quaisquer tipos de associação, temporária ou permanente.

ARTIGO 3.°
(Capital social)

1. O capital social da Sociedade é de Kz: 200 000 00 
(duzentos mil kwanzas), integral mente realizado em 
dinheiro, distribuído e representado pelas seguintes 2 (duas) 
quotas:

íz) Uma quota no valor de Kz: 140.000,00 (cento e 

quarenta mil kwanzas), representativa de 70% 
(setenta por cento) do capital social, pertencente 
à sócia Andrea Soraya Camotim Dhakankar 
Peres;

b) Uma quota no montante de Kz: 60.000,00 (sessenta 

mil kwanzas), representativa de 30% (trinta por 
cento) do capital social, pertencente ao sócio 
Helton Camilo Serra dos Reis Fançony.

2. Os aumentos de capital social, em resultado de novas 
entradas, em dinheiro ou em espécie, ou por incorporação de 
reservas, têm de ser deliberados em Assembleia Geral por 
maioria de 3/4 (três quartos) dos votos correspondentes ao 
capital social.

3. Caso o consentimento previsto no n? 1 do artigo 6° 
não seja prestado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a 
contar da data da notificação referida no n.° 2 do artigo l.°, 
o sócio requerente poderá prosseguir com a oneração da sua 
(s) quota (s).

ARTIGO 6.°
(Amortização de quotas)

l. A Sociedade poderá amortizar as quotas dos sócios, 
sem o seu consentimento, quando ocorrerem qualquer um 
dos seguintes factos:

a) O arrolamento, penhora, arresto ou qualquer outra
medida de apreensão, judicial ou administrativa 
da (s) quota (s) de um sócio ou, ainda, a prática 
ou ocorrência de qualquer acto que a onere ou 
impeça a sua livre disposição;

b) O incumprimento, por qualquer um dos sócios, do
previsto no artigo 6.°; e

c) A morte, inabilitação, interdição ou declaração de
falência do sócio.

2 Sempre que a Sociedade tenha o direito de amorti
zar a(s) quota(s) de algum(s) sócio(s), a Assembleia Geral 
pode deliberar, em vez da amortização, a sua aquis.çâo por

3. Os sócios poderão exercer o seu direito de preferên
cia, nos aumentos de capital social em dinheiro, no prazo de 
J0 (trinta) dias a contar da data da respectiva deliberação 
)u da comunicação aos sócios que não estiveram presentes 
)u representados na reunião da Assembleia Geral em que o 
nesmo foi deliberado.

4. Os sócios poderão ceder entre si, sem necessidade de 
consentimento da Sociedade, os direitos de preferência nos 
aumentos de capital social em dinheiro que venham a ser 

deliberados.
ARTIGO 4.°

(Transmissão de quotas)

A cessão de quotas entre sócios e a favor de quaisquer 
terceiros é livre, não carecendo de qualquer prévio consen

timento.
ARTIGO 5.°

(Oneração de quotas)
1. A constituição de quaisquer ónus ou encargos sobre 

as quotas da Sociedade depende do consentimento prévio 
d°s sócios, manifestado mediante deliberação a adoptar pela 
Ssembleia Geral. Este consentimento não será necessário

o negócio que lhe serve de base se destinar ao cumpri- 
^nto de obrigações assumidas, pelo (s) sócio (s) requerente

para com a Sociedade.2. Os sócios que pretendam constituir quaisquer ónus 
011 encargos sobre a(s) sua(s) quota(s), devem notificar à 
^iedade, nos termos do artigo 18.° dos respectivos termos 
Condições do negócio subjacente à constituição do ónus 

0(1 encargo.

beraçao da Assembleia Geral, a realizar no prazo máximo de 
60 (sessenta) dias a contar da data em que a Gerência tomou 
conhecimento da ocorrência de algum dos factos previstos 
no p.° I do artigo 8.°, tomando a deliberação de amortiza
ção eficaz a partir da data da sua notificação ao sócio visado.

4. A Assembleia Geral deliberará igualmente se, em 
virtude da amortização das quotas, as demais serão propor
cionalmente aumentadas ou se a quota amortizada passará 
a constar do balanço da Sociedade para que sejam criadas 
uma ou mais quotas, as quais serão transmitidas a terceiros 

ou aos sócios.
5. Salvo deliberação ou disposição legal imperativa em 

sentido diverso, a contrapartida da amortização da quota 
será o valor que resultar do último balanço aprovado, tendo 
em conta as reservas e os demais fundos existentes na 
Sociedade. Em alternativa ao estabelecido no número ante
rior, a Assembleia Geral pode deliberar a indicação de um 
auditor independente que fixara o montante da contrapartida 

da amortização.6. A Assembleia Geral delibera sobre o modo de paga- 
mento da contrapartida, que pode ser faseado, contando 
que a totalidade da contrapartida esteja realizada no prazo 

máximo de 1 (um) ano.7 O acto de amortização não prejudica o direito do sócio, 
titular da quota amortizada, aos lucros já d.stnbuídos e ao 

prestações suplem P do contrato de supn-
do seu reemboto^qu < £ que decida



24346
DIÁRIQda RRpij

ARTIGO 7.°
(Exclusão de sócio)

1. Um sócio será excluído da Sociedade nos casos pre
vistos na lei.

2. A exclusão produz efeitos decorridos trinta (30) dias 
sobre a data da comunicação ao excluído da respectiva deli
beração.

3. As disposições relativas à amortização de quotas do 
artigo 7.° dos presentes estatutos aplicam-se com as neces
sárias adaptações e na medida do razoável a situações de 
exclusão de sócios, designadamente em matéria de valor da 
quota.

V ARTIGO 8.°
■ (Órgãos)

| A sociedade tem os seguintes órgãos societários:
f a) Assembleia Geral;
| b) Gerência.
I ARTIGO 9.°
I (Assembleia Geral)

1 • A Assembleia Geral, constituída por todos os sócios, 
é convocada pela Gerência ou por qualquer um dos seus 
sócios, mediante convocatória expedida, por carta registada, 
fax ou aviso entregue pessoal mente, para os contactos pre
vistos ou notificada à Sociedade nos termos do artigo 18.°, 
com uma antecedência de 30 (trinta) dias relativamente à 
data da reunião, com indicação expressa da respectiva 
ordem de trabalhos.

2. As reuniões da Assembleia Geral serão presididas e 
secretariadas por um presidente e um secretário, respectiva
mente, escolhidos pelos sócios presentes.

3. Os sócios podem reunir-se em Assembleia Geral, sem 
observância das formalidades prévias, nos termos do dis
posto no artigo 57.° da Lei das Sociedades Comerciais.

4. Os sócios podem aprovar deliberações unânimes por 
escrito, com ou sem reunião da Assembleia Geral.

5. Os sócios poderão conferir poderes representativos 
a outro sócio ou qualquer outro terceiro, mediante simples 
carta-mandato, dirigida ao Presidente da Mesa da Assembleia 
Geral, onde se indique a duração e o âmbito dos poderes que 
lhe são conferidos, para os representarem em qualquer reu
nião da Assembleia Geral. A referida carta-mandato deverá 
ser expressamente referida na acta da reunião de Assembleia 
Geral e arquivada na sede da Sociedade.

6. As actas das reuniões das Assembleias Gerais devem 
ser lavradas no respectivo livro, no qual devem constar, pela 
forma estabelecida na lei, outras deliberações aprovadas 
sem reunião da Assembleia Geral.

ARTIGO io.°
(Competência da Assembleia Geral)

Além das matérias que lhe estão especialmente atribuídas 
por lei ou por outros artigos destes estatutos, as seguintes 
matérias dependem de deliberação da Assembleia Geral: 

Apresentação ã falência e pedido de declaração de 
falência da Sociedade;

h) Aprovação das contas elaboradas pela Gerência e 
demonstrações financeiras da Sociedade; 

Alteração do contrato de Sociedade;

da
d) Fusão, cisão, transformação e h-

Sociedade; ’ ISSoluÇão

e) Aumento ou redução do capital social n
dade; aa Socie.

f) Definição da política da distribuição de div d
e/ou da aplicação dos lucros da Sociedade d°S 

ARTIGO 11.»
(Quórum)

1. Sem prejuízo do disposto nos n.os 2 e 3 infra
Assembleia Geral poder deliberar validamente deve 3 
presentes ou representados os sócios que possuam 
menos, quotas que representem a maioria do capital s Pel° 
da Sociedade, salvo quando a lei ou os presentes estat^ 
exijam quórum deliberativo superior. tOs

2. A Assembleia Geral pode deliberar validamente em 
segunda convocatória independentemente do capital social 
presente ou representado, desde que no aviso convocatório 
inicial seja expressamente fixada uma data para a segunda 
sessão, caso não se verifique quórum constitutivo na data 
de primeira convocação e entre a primeira data e a segunda 
medeiem mais de 15 (quinze) dias.

3. Nos casos de Assembleia Geral em segunda convoca
tória, indicados no artigo 12.°, n.° 2 dos presentes estatutos, 
as deliberações serão aprovadas mediante o voto favorável 
de 3/4 dos votos presentes na respectiva sessão.

ARTIGO 12.»
(Gerência)

1. A Gerência é exercida por um ou mais gerentes, a 
nomear em Assembleia Geral ou indicada nos próprios esta
tutos.

2. Os gerentes nomeados não terão direito à remunera
ção, nem terão de prestar caução, excepto se a Assembleia 

Geral deliberar em sentido diverso.
3. Os mandatos dos gerentes têm a duração de 3 (três) 

anos, sem prejuízo da renúncia ao cargo e, bem assim, das 
destituições decididas por del iberações da Assembleia Gera •

ARTIGO 13.°
(Poderes da Gerência)

1. Para além da prática de outros actos esPeC'^QW. 
previstos noutros artigos destes Estatutos e na lei, e a$ 
petência da Gerência a prática de todos aqueles^ac^^^ 
sejam necessários e convenientes à realizaçao ^0|Uta 
social da Sociedade e os que não sejam da reserva
da Assembleia Geral. a . selT1neces'

2. A Gerência tem em especial competência, 
sidade de deliberação da Assembleia Geral, Parajtjtujção de

a) Outorgar quaisquer escrituras de con^ 0(,jecto
sociedades comerciais de qua Q sUbscre- 
social e de responsabilidade hm* j8jS; 
vendo as respectivas participações .aS de ceS

b) Outorgar quaisquer escrituras PU ansrníssã°
são de quotas e/ou contratos tanto co 
acções em sociedades comei ci quali^a 6 
alienante e/ou cedente, como 
cessionário ou adquirente; aquis*^° tjvos

c) Outorgar quaisquer escritura respeC
alienação de imóveis, e bem as

c

c
C
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contratos promessa e arrend
qualidade de alienante ou 1"^°’ tanto na 
mente, ou como adquirente o,? ’ resPec«va-
tivamente; Ou Inquilino, respec-

°UtOrgar q^isquer contratos de n, 
tação de serviços com quaisquer 00 ?“ 

da sociedade; quer co,aboradores
e) Constituir mandatários da Socieda I SpeKntt

poderes num oulrogeínKpmexeou^del'8a' “ ““s 

categoria de actos, mediante declaração h d Cert°S actos ou 
assinada pelo gerente delegante. ? gerente escrita e

ARTIGO 14.°
(Forma de obrigar)

1. A Sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura da gerente; ou
b) Peia assinatura de 2 (dois) procuradores, no âmbito

dos poderes que lhes sejam conferidos.
ARTIGO 15.°

(Aplicação dos resultados do exercício)
I 1.0 exercício anual da Sociedade corresponde ao ano 

;ivil.
2. O relatório anual de gestão e as contas de cada exer

cício deverão ser submetidos à aprovação da Assembleia 
jeral nos 3 (três) meses seguintes ao final de cada exercício.

ARTIGO 16.°
(Dissolução c liquidação)

1. Para além dos casos previstos na lei, a Sociedade 
lissolve-se por deliberação dos sócios, em reunião da 
Kssembleia Gerai especificamente convocada para o efeito.

2. Salvo deliberação em contrário da Assembleia Geral,
1 liquidação do património social será efectuada por um ou 
mais liquidatários que será (ão) nomeado (s) pelos sócios.

3. A remuneração dos liquidatários é fixada na delibera
ção dos sócios que delibere sobre a dissolução e a liquidação 
da Sociedade e constitui um encargo desta.

4. Os sócios podem deliberar, por unanimidade, que bens 
resultantes da liquidação sejam distribuídos, em espécie, 
pelos sócios, na proporção das respectivas quotas.

ARTIGO 17.°
(Lei aplicável)

Às questões emergentes da interpretação e aplicação dos 

Presentes estatutos aplica-se a Lei Angola
ARTIGO 18.° 

(Disposiçães transitórias)

1. Fic» desde já nomeada taedWoa
»ra „ primeiro ma.d.to d. 
iátia André» Soraya Camolim a d os ^jws e

2. Ficam express.men.e »"« “ „te-
•Wes assumidos ’ —
^r ao registo definitivo da Socied
(v B,A.^PASisto Comercial.

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

(15-20931-L02)

do Guiché Unico da Empresa

CERTIDÃO
LUÍS ANTÓNIO - Comércio a Retaiho e Prestação 

de Serviços

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

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre- 
sentada sob o n.° 36 do livro-diário de 15 de Dezembro do 
corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.

Certifico que, sob o n.° 5.689/15, se acha matriculado 
o comerciante em nome individual, Luís António, sol
teiro, maior, residente em Luanda, Município de Belas, 
Centralidade do Kilamba, Prédio Kl, Apartamento 43, que 
usa a firma «LUÍS. ANTÓNIO — Comércio a Retalho e 
Prestação de Serviços», exerce a actividade de comércio a 
retalho e prestação de serviços, tem escritório e estabeleci
mento denominado «LA—Comercial», situado em Luanda, 
Município da Samba, Bairro Centralidade do Kilamba, 
Edifício Kl, 4.° andar, Apartamento 43.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 
da 2? Secção do Guiché Único da Empresa, aos 15 de 
Dezembro de 2015. - A conse^adora'adjU(n®’_'Xlo2)

Conservatória do Registo Comercial da 2.“ Secção 
do Guiché Único da Empresa

CERTIDÃO

MANUEL FRANCISCO NETO — Comércio a Grosso, 

Avicultura e Prestação de Serviços

Bárbara Celeste Ferreira Gamboa, Conservadora 
de 3.a Classe da Conservatória do Registo Comercial de 

Luanda, 2.a Secção do Guiché Único da Empresa.
Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre

sentada sob o n.° 86, do livro-diário de 21 de Dezembro do 
corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.

Certifico que sob o n.° 5.697/15, se acha matriculado o 
comerciante em nome individual Manuel Francisco Neto, 
solteiro maior, residente em Luanda, no Município de 
Luanda,’ Distrito Urbano do Rangel, Bairro Marçal, Rua 
Ngola Kiluange, Prédio n.» 50, 1.» andar, Casa n’ II que

„ d» cumpelenle
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< de serviços, tem escritório e estabelecimento denominado 
« ajuc», situado em Luanda, no Município de Luanda, 

' Uistrito Urbano do Rangel, Bairro Marçal, Rua Ngola 
Kiluange, Casa n.° 50.

< Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
I de revista e consertada assino.

-> a Conservatória do Registo Comercial de Luanda, da 
{ . Secção do Guiché Único da Empresa, 21 de Dezembro
< de 2015. —A conservadora de 3.a classe, ilegível.

‘ (15-20901-L02)
( — - ———_- ______

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

CERTIDÃO

Y.M.V.J. — Formação e Prestação de Serviços

Bárbara Celeste Ferreira Gamboa, Conservadora 
de 3.a Classe da Conservatória do Registo Comercial de 

€ Luanda, 2,a Secção do Guiché Único da Empresa.
- Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre- 
1 sentada sob o n.° 88 do livro-diário de 21 de Dezembro do
5 corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.
< Certifico que, sob o n.° 5.698/15, se acha matriculado o 
c comerciante em nome individual, Yuri Manuel Vietor Jorge,
< solteiro, maior, residente em Luanda, Município de Luanda, 

Distrito Urbano da Maianga, Bairro Cassenda, Rua do
s Laboratório de Engenharia n.° 16-A, que usa a firma «Y.M. V.J. 
r — Formação e Prestação de Serviços», exerce a actividade 

de comércio a grosso e a retalho n.e., e prestação de servi- 
c ços, tem escritório e estabelecimento denominado «Núcleo 
F Tecnológico Yuri Soft» situado em Luanda, Município de

Luanda, Distrito Urbano da Maianga, Bairro Cassenda, Rua 
do Laboratório de Engenharia n.° 16 A.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 
da 2/ Secção do Guiché Único da Empresa, 21 de Dezembro 
2015. - A Conservadora de 3.- Classe, 2(),?,j2_l02)

Conservatória do Registo Comereial da 2.’ Seeçao 
do Guiché Único da Empresa

CERTIDÃO

D. M. A. D. - Comércio a Grosso e Prestação 
de Serviços

00 S^Xendo que deDezembmdo
fica arquivada nesta Conservatóna.

Certifico que, sob o n.° 5699/15, se acha matric 
comerciante em nome individu .1 Domingos Mateu a < 0 
Domingos, casado com Cláudia Patrícia António Fern^0 
Domingos, sob o regime de comunhão de adquiridos^68 
dente em Luanda, no Município de Viana, Bairro Capala^' 
casa sem número, que usa a firma «D. M. A. D._ Comé1^’
a Grosso e Prestação de Serviços», exerce a actividade^de 
comércio a grosso e a retalho e prestação de serviços tem 
escritório e estabelecimento denominado «D. M. A. D _ 
Comércio a Grosso e Prestação de Serviços», situado em 
Luanda, no Município de Viana, Bairro Capalanga, Rua 2 
Casan.0 301.

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, 22 de Dezembro de 2015. —A con
servadora-adjunta, ilegível. (15-20933-L02)

Conservatória do Registo Comercial de Luanda

CERTIDÃO

J.P. RIBEIRO — Comercial

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 0017.150819;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Joaquim Pedro 
Ribeiro, com o NIF: 2401389555, registada sob 
o n.° 2015.11412;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Joaquim Pedro Ribeiro;
Identificação Fiscal: 2401389555;
AP. 18/2015-08-19 Matrícula
Joaquim Pedro Ribeiro, casado com Esperança Antomo 

Bento Torres Ribeiro, sob o regime de comunhão de bens 
adquiridos, residente em Luanda, Bairro Cazenga, casa sem 

número, Zona 18;
Nacionalidade: angolana; . . ,
Ramo de actividade: serviços prestados, pnncipa men 

às empresas diversas não especificadas, comei cio a re a 
por outros métodos, não efectuado em estabelecimentos,

Data-24 de Fevereiro de 2015;XbeleCÍm.nW:<<J.P.RIBEIRO-Com=rc.al>>.s«<l.

Luanda, aos 19 de Agosto de 2015. J (]5 20860.l0i)
Joana Miguel.


