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IMCOSTA—Comercial, Limitada.

casada com Pedro Monteiro Cardoso, sob n

MAURÍCIO MUTELEMBE — Comercial, Limitada.

sepataçao de bens, natural de Porto Àmh °
do Kwanza-Sul, residente habitualmente
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Mumcípio de Luanda, Distrito Urbano e Bairro d>
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Lima, casado com Zami Dalila de Lourdes de CanJ
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Costa Ferreira Lima, sob o regime de comunhão de*ridos, natural do Bailundo, Província do Huambo,resi^

Cooperativa Empresarial de Katabola C.E.K, S.C.R.L.

habitualmente em Luanda, no Município de Luanda,Dií,

Conservatória dos Registos da Lunda-Sul/Saurimo.

Urbano e Bairro do Rangel, Rua Hoji-ya-Henda,^

Rua Aires de Menezes, Casa n.° 122, e de João FT

n.° 98;

«Bebiana Madalena Martins».

Declarou a mesma que conforme deliberado por

Conservatória do Registo Comercial de Luanda 2.’ Secção Guiché

de Assembleia Geral datada de 14 de Setembro de 20b l
Nair Santa Ana Ferreira Monteiro no uso dos poderes J

Único da Empresa.

«DAMCO (ANGOLA) — Transitários e Agentes de Navegação,
Limitada».
«MVULO FILIPE DIBANZ1LU A—Comércio a Retalho e Prestação
de Serviços».
«EZEQUIEL MANUEL SAMPAIO — Comércio a Grosso e a Retalho
e Prestação de Serviços».

lhe foram conferidos em procurações abaixo menciona^

cede a totalidade das quotas das suas representadas(Paufe

Maria de Morais Lopes e Laurinda Jacinto PrazeresMonte®
Cardoso) pelo seu valor nominal ao seu terceiro representai
(João Ferreira Lima), valor este já recebido pelas «tate

que aqui lhes dá a respectiva quitação, apartando-se te
modo definitivamente da sociedade, nada mais tendo del> 1

Conservatória Registo Comercial do Huambo.

«E. M. COSTA—Comércio a Retalho e Prestação de Serviços».
«Fernando Manuel Pinho Pereira».
«Nader Chihade».
<(Àngelo Manuel da Silva».
«José Mendes de Carvalho».

a reclamar;
.
Que Nair Santa Ana FeiTeira Monteiro aceita a refeni l
cessão feita ao seu terceiro representado n0S^C\S\ < I
exarados e as unifica, passando a deter a tota 1 a
\
tal social no valor de Kz: 160.000,00 (cento e sessenta™! \

Conservatória do Registo Comercial do Huambo — SIAC.

^Que^o abrigo da Lei n° 19/12 - Lei dasSociedJ

«A.E.S.F — Comercial».

Unipessoais, Nair Santa Ana Ferreira Monteiro ml

«Ginildo Ndansau António».
a vontade de transformar a natureza jun
dade de por quotas para Sociedade Unipessoal

Conservatória do Registo Comercial em Luanda.

«Agil Manuel Adão Lima».
(dúlio Ferreira».
«Local Training Center (LTC)».
Conservatória do Registo Comercial da 2.‘ Secção do Guiché Único

(SU) e consequentemente altera-se
, Ç Martoitl\
«BCENTRAL — Comércio Geral, Pubhcidad
I
Limitada», para «BCENTRAL
Com
\

da Empresa — Nosso Centro.

«T. Q. G. P. — Comércio a Retalho».
■

1

.

Publicidade e Marketing (SU), Limitada;
Deste modo altera-se a totalidade do pacto so

1
, M

doravante, passará a reger-se-á pelos artigos cons

1

documento complementar.
BCENTRAL—Comércio Geral, Publicidade
e Marketing (SU), Limitada

Certifico que, por escritura de 3 de Novembro de 2015,

I

Está conforme.
r
I
Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa,
Luanda, aos 17 de Novembro de 2015.
O aju an,
;ilegível.

lavrada com início a folhas 75, do livro de notas para escri

turas diversas n.° 302-A, do Cartório Notarial do Guiché
Único da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires
da Costa, Licenciado em Direito, foi realizada alteração ao

pacto social da sociedade «BCENTRAL — Comércio Geral,
Publicidade e Marketing, Limitada».

Nair Santa Ana Ferreira Monteiro, solteira, maior, natu
ral de Lisboa, Portugal, de nacionalidade angolana, residente
habitualmente em Luanda, no Município da Ingombota,

PACTO SOCIAL DA SOCIEDADE
BCENTRAL — COMÉRCIO GERAL, PUBLICIDADE
E MARKETING (SU), LIMITADA

ARTIGO l.°
(Denominação e sede)

1. A sociedade tem a forma de sociedade unipessoal
Bairro Patrice Lumumba, Rua da Missão, n.° 58,
por quotas e adopta a denominação de «BCENTRAL 1L° andar, que outorga neste acto como mandataria das
Comércio Geral, Publicidade e Marketing (SU), Limitada» e \
sócias Paulette Maria de Morais Lopes, casada com Mário
rege-se pelos presentes estatutos e pela legislação aplicável \
Nelson Maximino, sob o regime de comunhão de adquiri
2. A sede social é sita na Província de Luanda, Município í
dos, natural do Sumbe, Província do Kwanza-Sul, residente
habitualmente em Luanda, no Município de Luanda, Distrito
a Luanda, Distrito Urbano da Ingombota, Bairro Maculusso, \
Urbano e Baino da Maianga, Rua Eduardo Mondlane, Casa
n.w 93/95, e Laurinda Jacinto Prazeres Monteiro Cardoso,
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--------------------- -----------------------------ARTIGO 6.°

Benguela, na Avenida Doutor António Agostinho Neto, casa

\

1.0 órgão máximo da sociedade é a AssemblJ

sem número, Zona C.

cuja composição e funcionamento comporta

Constituída uma sociedade por quotas de responsabi

lidade limitada, que se regerá pelas cláusulas e condições

administração, que são constituídos pelos sócios ou \

constantes dos artigos seguintes.

representantes. As leis ou deliberação tomadas nuld
obrigatoriamente e mesmo quando regularmente

ARTIGO l.°

para o sócio ausente.

A sociedade adopta a denominação de «Facturus,

2. No caso de ausência ou impedimento de qualqu^

Limitada».

sócios, poderá o mesmo ser representado na Assenfe,
ARTIGO 2.°

Geral por outro sócio ou pessoa estranha.

A sociedade terá a sua sede em Benguela e poderá a todo

ARTIGO 7.°

o tempo e quando o entender, transferir para qualquer loca

1. A gerência e administração da sociedade em todos^

lidade do território nacional a sua sede onde julgar mais

seus actos e contratos em juízo e fora dele, activaepasàv

conveniente, bem como criar filiais, agências e sucursais em

mente, será exercida pelos sócios que desde já são nomeai

qualquer parte do território nacional ou estrangeiro por sim

pela gerência, com dispensa de caução, bastando a m

ples deliberação dos sócios.

tura de qualquer deles para obrigar validamente a sociedaát

2. O sócio-gerente poderá delegar outro sócio ou empe?

ARTIGO 3.°

1. O objectivo da sociedade, consiste no exercício do
comércio geral, importação e exportação, prestação de servi

ços, agro-pecuária, indústria, restauração, hotelaria e turismo,
pescas, transporte, construção civil e obras públicas, pro

soa estranha à sociedade, todos ou parte dos seus poderei
gerência, conferindo o respectivo mandato.

e contratos estranhos aos negócios sociais.
I

ARTIGO 8.°

moção de espectáculos, publicação, consultoria, formação

corporativa, podendo ainda dedicar-se a qualquer outra activi

i

3. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade, emactou

O ano económico civil, em relação a cada ano será feito

um balanço, que se encerrará com data de 31 de Dezembro.

dade acordada pelos sócios que seja permitido por lei.

2. A sociedade poderá intervir na constituição de outras

ARTIGO 9.°

sociedades ou empresas, adquirir quotas, acções ou celebrar

Os lucros líquidos apurados pelo balanço, depois delei

acordos com empresas nacionais ou estrangeiras que permi

tas as amortizações usuais, terão a seguinte aplicação:
a) Dez por cento para o fíindo da reserva legal.

tam uma melhor satisfação do público e das actividades que
constituem o seu objecto social.

enquanto não estiver completo ou sempre q»

A duração da sociedade é por tempo indeterminado e o

seja necessário reintegra-lo.
b) Cinco por cento para fundo de investimento

seu início para todos efeitos legais conta-se a partir da data

enquanto não estiver completo ou sempre qrc

ARTIGO 4.°

seja necessário reintegra-lo.
c) O saldo excluído de qualquer aplicação que seja

da presente escritura.
ARTIGO 5.°

aprovado pela Assembleia Geral, será repartido

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

zas), integralmente realizado em dinheiro dividido

e

representado por duas quotas iguais de valor nominal
de Kz: 50.000,00 (cinquenta mil kwanzas), pertencentes

pelos sócios na proporção das suas quotas.
ARTIGO 10.°

A sociedade desenvolve-se nos casos e tennos previstos na lei

aos sócios Sandro Adérito Afonso dos Santos, Laurinda da

Fonseca Pio.
2. Não serão exigidos prestações suplementares de capi
tal mas os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos

de que ela necessitar mediante as condições de reembolso

ARTIGO 11.°

A liquidação, consequência da dissolução social feita por

uma comissão liquidatária, composto de três membros elei
tos pela Assembleia Geral, de entre os sócios ou não.
ARTIGO I2.°

que convencionarem.
3. E livre a cedência de quotas entre os sócios, mas a

O A sociedade não se dissolverá por morte ou interdição

alienação a estranhas fica dependente do consentimento da

de qualquer dos sócios continuando com os sobreviventes

sociedade, reservando-se para este direito de preferência por

ou capazes, e com os herdeiros ou representantes do sócios

definição dos sócios na proporção das suas quotas.

falecido ou interdito, que nomearão um, de entre si que a

4.0 sócio que quiser ceder a sua quota, deverá comuni
car tal facto à gerência o nome do adquirente e o preço que
lhe for oferecido.
5. A gerência, após a recepção da comunicação deverá
dentro de 30 dias impreterivelmente convocar a Assembleia
Geral e nela o sócio deliberar se a sociedade consente ou não
do seu direito de preferência.
6. Se a sociedade não usar o direito de preferência, tal
facto competirá a qualquer dos sócios de divisão de quotas
cedidas conforme for iegalmente possível.

todos representará, enquanto a quota permanecer indivisa.
ARTIGO 13.°

1. No omisso regularão as deliberações sociais, as dispo
sições da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, e todas e demais

legislação aplicável.

Está conforme o original.
Cartório Notarial de Benguela, no SIAC, aos 10 de

Dezembro de 2015. - O Notário-Adjunto, Albertino Morais

Alberto António.

(16-211J-LJO)
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acções que visem a promoção do desenvolvi

I

Associação Epandi do Huambo

mento da comunidade.

«ificoque, por escritura de 21 de Dezembro de 2015,
iefoto 70, a folhas 70, verso do Livro de Notas

"g para escrituras diversas do l.° Cartono Notarial
mára do Huambo, perante mim, Gabriel Faustino
na, Notário-Adjunto do respectivo Cartório, compa-

icomo outorgantes:

ARTIGO 4.°
(Cooperação)

A Associação na prossecução dos seus objectivos coo
pera estreitamente com o Governo Angolano, com as
organizações não-governamentais nacionais e estrangeiras,
com todos os homens de boa vontade que queiram ajudar as
populações carecidas a sair da miséria e da pobreza.

I

CAPÍTULO II

■

Categoria dos Membros, Direitos e Deveres
ARTIGO 5.°
(Dos Membros)
Podem ser membros da Associação «Epandi», os cida

dãos nacionais maiores de

18 anos de idade, pessoas

?

colectivas nacionais ou estrangeiras, organizações não-

-govemamentais nacionais e estrangeiras.

ARTIGO 6.°
(Categorias)
Os Membros da Associação podem ser:
a) Membros Fundadores;
b) Membros Efectivos;
c) Membros Honorários.
São membros fundadores todos que subscrevam e apro
vem o presente estatuto e proclamaram a cooperativa.
São membros efectivos todos que venham filiar-se na

estatuto
,
CAPÍTULO I
«4rsemTnS/1Pela'egÍSlaçã0 apiicávei> é criada

cooperativa após a sua constituição legal.
São membros honorários todas as pessoas singulares ou
colectivas nacionais ou estrangeiras que tenham ou venham

RmamentalcomnPrQUCrriV^’- a*Ca e aPartidária> não
fararanrónrm psonalldadeJuríd'ca, administrativa e
I (®*sdestes esZtoesreSera
C,áusulas e ««dições

a prestar relevantes serviços a cooperativa ou aos objectivos
que ela prossegue.
ARTIGO 7.°
(Direitos)

ARTIGO l.°
(Denominação)

São direitos dos membros da cooperativa:

I «Aaia7edeÇna AWP‘aa denomina<?ão de «Epandi» e
s,*ípiodelon0A deiDde Calonga’ Comuna de Chilata,
P o de Longonjo, Provincia do Huambo.
ARTIGO 2.’
(Duração)

a) Participar nas reuniões da Associação;
b) Tomar parte das reuniões da assembleia;
c) Eleger e ser eleito;
d) Usufruir das regalias concedidas pela cooperativa;
e) Beneficiar de crédito a partir do fundo da coope
rativa.

oseli„“a-dUraÇâ° é P°r tempo '"determinado, contando
l>fc IC!°.a padlr da outorga e assinatura da escritura
ru°iica, e e de âmbito local.
ARTIGO 3.°
(Fim social)

A Associação «Epandi» prossegue os seguintes fins:
Estimular no seio dos seus membros a consciência

de resolução de problemas sociais, promovendo
a participação de todos;
b) Promover acções sobre agro-pecuária e comerciais;
c) Promover acções de prestação de serviços aos

ARTIGO 8.°
(Deveres)

São deveres dos membros da Associação:
a) Conhecer, cumprir e fazer cumprir o estabelecido
no estatuto;
b) Assistir as reuniões sempre que convocado para o
efeito ou justificar a ausência;
c) Cumprir todas as tarefas indicadas superiormente;
d) Pagar as quotas pontualmente;
e) Contribuir para a boa imagem da Associação;
fi Reembolsar os créditos individuais.

CAPÍTULO III

Dos órgãos Sociais, Suas Atribuições e Competências

membros;

d) Promover diálogo entre os membros e servir de
nonte entre as Autoridades do Estado e outros
autores externos em prol do desenvolvimento

ARTIGO 9.°

São órgãos da Associação:

a) Assembleia Geral;

b) Conselho de Direcção;

° ef“”

c) Conselho Fiscal.

II
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florestal, formação profissional e informática, marketing,
representação comercial, escola de condução, rent-a-car,
serviços de táxi, transporte de passageiros e de mercadorias
diversas, camionagem, importação e exportação, podendo
ainda explorar qualquer outro ramo de comércio ou indús

r escritura de 5 de Janeiro de 2016, com
C^U\Pn verso, a folhas 81 do Livro de Notas
?ií(**S!r;turaS diversas do L° Cartório Mrtal

tria em que os sócios acordem e não seja proibido por lei.
Único: — É livremente permitida a participação da

Huambo, a cargo de David Manuel da Silva

sociedade no capital social de outras sociedades, mesmo
com objecto social diferente do seu ou reguladas por leis

do referido
Cartório, solteiro,
compareceram:
^Alberto
Tchicomo,
maior, natural

especiais ou em agrupamentos de empresas, consórcios ou
entidades de natureza semelhante, desde que o faça como

frI"T^outorêa este aCt° P°r SÍ e em rePresenta‘

^Xus filhos menores nomeadamente Inácio Diogo

sócia de responsabilidade limitada.

de ]6 anos de idade, Araújo Alberto Chicomo,
^anosdeidade; Maria Salomé Chicomo, de 11 anos de
^SeverinoTchitumba Chicomo, de 9 anos de idade;

^àoa Mandeca Chicomo, de 6 anos de idade e Teresa
S®eve Chicomo, de 3 anos de idade, todos naturais do

O capital social é doARTIGO
valor nominal
de Kz: 300.000,00,
4.°
(trezentos mil kwanzas), integralmente realizado em dinheiro,
dividido e representado pelos sócios em oito quotas assim
distribuídas: uma quota do valor nominal de Kz: 120.000,00,

Hoimbo. onde habitualmente residem com o outorgante;
Segundo:—Elisa Domingas, solteira, maior, natural do

Foiconstituída entre eles, e os representados do primeiro
^ante uma sociedade por quotas de responsabilidade
Huambo.
Wasob a denominação «Alberto Tchicomo & Filhos

talada», com sede no Bailundo-Huambo
Huambo, n0

(cento e vinte mil kwanzas), para o sócio Alberto Tchicomo;

uma quota do valor nominal de Kz: 90.000,00, (noventa
mil kwanzas), para a sócia Elisa Domingas e seis quotas
iguais e do valor nominal de Kz: 15.000,00, (quinze mil
kwanzas) cada uma, para os sócios Inácio Diogo Chicomo,
Araújo Alberto Chicomo, Maria Salomé Chicomo, Severino

Tchitumba Chicomo, Mariana Mandeca Chicomo e Teresa

§ Único: — O capital social poderá ser aumentado por
Ngueve Chicomo, respectivamente.

M
confonne.
aos 6 de
Janeiro de
6
‘ Notano’AdJunto,
l-° Cartório
Notarial
da 201
Comarca
tonel
Faustino
Tchilema
°

deliberação da Assembleia Geral e o aumento será dividido
pelos sócios na proporção das suas quotas ou na forma a

Nãopara
serão
exigíveis prestações suplementares de capital,
acordar
o efeito.
ARTIGO 5.°
mas qualquer dos sócios poderá fazer suprimentos à socie
aS?da piedade denominada

RTO TCHICOMO & FILHOS, LIMITADA
ARTIGO l.°
4As
FikH
3denominação
de «AlertoTchicomo
^comercial3 &>>’ C°m Secie e Pr’nc’Pa^ estabeleci^Bailundo
Provinc^a do Huambo, Município

dade vencendo juros de cinco por cento.
A cessão das quotas é livre entre os sócios, mas quando
ARTIGO 6.°
feita a estranhos, carecerá do consentimento da sociedade, à

OlJIras formas de re11 ° entant0
Mais, sucursais e
”°nacional ou nn PreSentaçã0 em q^lquer parte do territó-

,ou ho estrangeiro.
, Ac°SUa
duraçãoa ' P°F tem
ARTlGOz
°
^
níardadat
P° ^determinado
e o seu início

qual é sempre reservado o direito de preferência deferido a
outros sócios quando dela não quiser fazer uso.

A gerência e administração da sociedade em todos os
ARTIGO 7.°
seus actos e contratos em juízo e fora dele activa e passi
vamente serão exercidas pelo sócio Alberto Tchicomo, que

dispensado de caução, é desdejá nomeado gerente, as
a sua assinatura para obrigar validamente a socie a

aata

presente escritura.

k° Se
C|°U êeral, <rn;st

ARTIGO
3.° cício da actividade de
e 0 exer

c0mp
r • °ÔJeCtO
Social^rA°SS0 e a retalho, indústria, hoteser/^Hio,
vend°d

eJ^^prae ven/ ^eSCOs e congelados> prestação de

div ^eças sobress i 3 d° motor^zadas de diversas marcas
defeSas Marcas e su enteS’ C01TlPra e venda de viaturas de
de bei^’ Prorn°Çào d3S Pe^as s°bressalentes, creche, salão
co^ e?a> boutique Ç ^Ventos culturais e recreativos, salão
6 Ver|da de 6 *?Uter*a’ Perfumaria, fornecimento,
Hage Cla> Cínica D 1T10^’^ar’° diverso, educação e ensino,
1 pr°jecf’ acíividade d^0 de Venda de rnedicamentos, jardi-

1. O sóco-gerente P«d- delega^^^^^^
poderes de gerência que lhe serão
da sociedade

rio
o mandato
competente
out0®
^‘ m àa socieda
de. em actos
quando
os delegar
em Pessoa
sociedade
2. É proibido aos sócios obr g
como ava|es,

civii lS’ assessor’ 6 COnsMoria e fiscalização, estudos e
Pública3 ^Cn^ca’ Sestão imobiliária, construção
eSçh 6 C°nstruçã S e.^^rt^cu^ares, compra e venda de mate
iro? doados ° C1V^’ P°st0 de venda de combustíveis
Pecuária ev Se^UranÇa privada pessoal e patrimonial,
P °ração de fazendas agrícolas, mineral e

e contratos estranhos aos ne=
semelhantes.
fianças, abonações ou documentos^

As Assembleias
-girados, dirigi^: ao^
pelo menos 15 (qun

)

an(ecedência.

-------------------------------------------
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ARTIGO 10.°
(Assembleia Geral)

PÚRIO

i

Tesoureiro:

Guardar e controlar todo o dinheiro que entraesajú

Assembleia Geral é o órgão supremo da Associação

Associação.

I

constituída por todos os seus membros em pleno gozo dos

Chefe de produção:

i

seus direitos.
É presidida por uma Mesa da Assembleia Geral.

Acompanhar as actividades agrícolas da cooperaiJ
Principal responsável para o acompanhamento J

A Mesa da Assembleia é constituída por um presidente,

levantamento das necessidades em mpulsa^l

um secretário e um vogal, eleitos em Assembleia Geral para

colas (sementes, fertilizantes, insecticidas,ama-I
nhos culturais).
I

um mandato de quatro anos, reelegiveis até duas vezes.

Conselheiro:
ARTIGO 11.°
(Competências da Assembleia Geral)

Tem a tarefa de acompanhar todas as acções desen-I
volvidas pela Associação e dar conselho a volu'

Compete a Assembleia Geral eleger e destituir o respec
tivo Presidente e Conselho.

a) Aprovar a actividade a levar a cabo pela Associa

de questões que precisam melhorar;

Facilitar o surgimento de consenso dentro da Asso
ciação.

ção;
b) Aprovar o relatório da actividade do Conselho de

ARTIGO 13.°
(Competência do Conselho Fiscal)

Direcção;

a) Fiscalizar o trabalho da Associação;

c) Aprovar o relatório de contas do Conselho de
Direcção;

d) Alterar o estatuto sendo para tal necessária percen
tagem mínima de dois terços do total de mem

bros;

I

b) Analisar os documentos das contas da direcção.
Atribuições do Conselho Fiscal

Presidente:
Convocar, presidir as reuniões e prestação decontasa

e) Decidir sobre a exclusão ou expulsão dos coope-

Assembleia Geral Secretário;

radores;

Ter o controlo de todos os documentos elaborados

f) Fixar o valor da quota;

pelo Conselho Fiscal.

g) Deliberar sobre recursos;
h) Aprovar a dissolução da Associação.

CAPÍTULO IV

Atribuições da Assembleia
ARTIGO I4.°
(Receitas e Despesas)

Presidente:

Convocar e presidir reuniões de balanço;
Dar posse aos membros de direcção.

Constituem receitas da Associação:

a) A quota dos membros;

Secretário:

b) As doações, subsídios ou legados;

Arquivar todos os processos da assembleia

c) Quaisquer outros valores eventuais.

Organizar os arquivos da assembleia.

São despesas da Associação as que decorrem dasuaactiARTIGO 12.°
(Conselho de Direcção)

Competência do Conselho de Direcção

vidade social e dos serviços da administração.
ARTIGO 15.°
(Termos de extinção e consequente destino do património)

a) Convocar reuniões;

b) Realizar contactos com parceiros;
c) Prestar contas aos sócios;

d) Controlar, gerir e administrar os meios da Asso

Em caso de extinção da Associação, os bens da asso

ciação serão investidos para fins sociais em benefício da
comunidade. Escala espaço para resolução de problemas das

aldeias.

ciação;

e) Planificar as actividades;

j) Reflectir sobre o futuro da Associação;
g) Assinar documentos em nome da Associação.

Atribuições do Conselho de Direcção
Coordenador:

Dirigente máximo da Associação.

Coordenar e acompanhar todas as actividades da
Associação;
Representar a Associação perante os parceiros.
Secretário:

Registar todos os documentos da Associação;
Elaborar as actas das reuniões.

CAPÍTULO V
ARTIGO I6.°
(Disposições finais e transitórias)

As dúvidas ou omissões que surgirem na interpreta

ção e aplicação do presente estatuto serão resolvidas pela
Assembleia Geral e a legislação aplicável.

CAPÍTULO VI
ARTIGO 17.°
(Lei aplicável)

No omisso regularão a Lei n.° 6/12, de 18 de Janeiro

de 2012, Lei das Associações.

(16-2185-L13)
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florestal, fonnação profissional e informática, marketing,

representação comercial, escola de condução, rent-a-car,
serviços de táxi, transporte de passageiros e de mercadorias
diversas, camionagem, importação e exportação, podendo
ainda explorar qualquer outro ramo de comércio ou indús
or escritura de 5 de Janeiro de 2016, com
80 verso, a folhas 81 do Livro de Notas

tria em que os sócios acordem e não seja proibido por lei.
Único: — É livremente permitida a participação da

^def0"'aLrituras diversas do l.° Cartório Notarial
^0 Huambo, a cargo de David Manuel da Silva

sociedade no capital social de outras sociedades, mesmo
com objecto social diferente do seu ou reguladas por leis

ífí'Ttórródore
f'erÍ£ÍO
Cartório, solteiro,
compareceram:
.^Alberto
Tchicomo,
maior, natural

especiais ou em agrupamentos de empresas, consórcios ou
entidades de natureza semelhante, desde que o faça como

outorêa este act0 por si e em rePresenta’
seus filhos menores nomeadamente Inácio Diogo

(ícomo,11616anos de ldade’ AraúJ° Alberto Chicomo,
I(l4aiios<ieidade; Maria Salomé Chicomo, de 11 anos de

sócia de responsabilidade limitada.
O capital social é doARTIGO
valor nominal
de Kz: 300.000,00,
4.°
(trezentos mil kwanzas), integralmente realizado em dinheiro,
dividido e representado pelos sócios em oito quotas assim
distribuídas: uma quota do valor nominal de Kz: 120.000,00,

^Severino Tchitumba Chicomo, de 9 anos de idade;

tluiina Mandeca Chicomo, de 6 anos de idade e Teresa
jtiieve Chicomo, de 3 anos de idade, todos naturais do

(cento e vinte mil kwanzas), para o sócio Alberto Tchicomo;
uma quota do valor nominal de Kz: 90.000,00, (noventa
mil kwanzas), para a sócia Elisa Domingas e seis quotas
iguais e do valor nominal de Kz: 15.000,00, (quinze mil

jBmto,onde habitualmente residem com o outorgante;
Elisa Domingas, solteira, maior, natural do
Foiconstituída entre eles, e os representados do primeiro

kwanzas) cada uma, para os sócios Inácio Diogo Chicomo,

Wnte uma sociedade por quotas de responsabilidade
Huambo.
^sobadenomtnação «Alberto Tchicomo & Filhos

Araújo Alberto Chicomo, Maria Salomé Chicomo, Severino

Tchitumba Chicomo, Mariana Mandeca Chicomo e Teresa

toada», com sede no Bailundo-Huambo

Está conforme.
UnelFaustino Tchilema

'

Huambo, n0
0 Notari°-Adjunto,

§ Único:
— Orespectivamente.
capital social poderá ser aumentado por
Ngueve
Chicomo,
deliberação da Assembleia Geral e o aumento será dividido
pelos sócios na proporção das suas quotas ou na forma a

Nãopara
serão
exigíveis prestações suplementares de capital,
acordar
o efeito.
ARTIGO 5.°
mas qualquer dos sócios poderá fazer suprimentos à socie
ESTATUTO DA SOCIEDADE ^Qg°^4iTAD a
AIBERTOTCWCOMO& FILHOS,

dade vencendo juros de cinco por cento.

ARTlGO'\
Mberto Tchicomo
Asociedade adopta a denominação e<
estabeleci-

& Filhos, Limitada», com sede e P^m . q ^unicíp10
Wo comerciai nesta Província do
ua
’ sucursais c
Bailundo, podendo no entanto abrir
terrító°atras formas de representação em qualquer pa

A cessão das quotas é livre entre os sócios, mas quando
ARTIGO 6.°
feita a estranhos, carecerá do consentimento da sociedade, à
qual é sempre reservado o direito de preferência deferido a
outros sócios quando dela não quiser fazer uso.

^nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.°
o seu início
ã sua duração é por tempo indeterminado e

A gerência e administração da sociedade em todos os
ARTIGO 7.°
seus actos e contratos em juízo e fora dele activa e passivamente serão exercidas pelo sócio Alberto Tchicomo que
dispensado de caução, é desdejá nomeado gerente, bastando

^contar da data da presente escritura.
ARTIGOS.0
actividade de
0 seu objecto social é o exercício
, ó Qtr;a hotecWio geral, misto a grosso e a retalho, m
’ ã0 de
e turismo, venda de frescos e congelados, P
^rcaS

compra e venda de motorizadas de w

a sua assinatura para obrigar validamente a soc.edade.
1 O sócio-gerente poderá delegar nos outros socos os
poderes de gerência que lhe serão confendos^de'

rio o mandato competente outorgado

^^uraS de

suas peças sobressalentes, compra e ven a
. e? salão
marcas e suas peças sobressalentes, , salão
da tS1.as,PTom°Ção de eventos culturais e recr
c-ltnento,
e

boutique e bijuteria, perfumaria,
venda de mobiliário diverso, eduC ’

ensino,
tos, Prd''

posto de venda de
estudos e
. Pt?’ acUvidade
consultoria e ftsca??Xa 'construí*0
41?’ assess°ria técnica, gestão «nobih
de mate-

Htas Plicas e particulares, compra
otnbust'vel
Íí^ruçao civil, posto de venda de & ^otuaL
agto

etlVados, segurança privada Pess icOias, m’nera

Pecuária, exploração de fazendas ag

e contratos estranhos aos negócios ^staitsco
fianças, abonações ou documentos semelhantes.

ARTIGO 8.°

.
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ARTIGO 9.°

CAPÍTULO I

Os lucros líquidos durante o exercício económico, depois

Denominação, Duração, Sede e Objecto

de deduzida a percentagem de 5% (cinco por cento) para o

1
\

ARTIGO 1.»

fundo de reserva legal e social, serão divididos pelos sócios

(Denominação)

na proporção das suas quotas, bem como das perdas se as

I

I

A sociedade adopta a denominação social de «Quilajonife\

houver.

& Filhos, Limitada» e durará por tempo indeterminado.
ARTIGO 10.°

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

I

ARTIGO 2.°

I

(Sede social)

I

1. A sociedade tem a sua sede na Província do Huambo. 1

capazes e com os herdeiros do sócio falecido ou interdito,

Município do Huambo, Bairro Capango, casa sem número. I

devendo estes nomear um que a todos represente enquanto a

2. A sede social poderá ser transferida dentro do tenitó-l

quota permanecer indivisa na sociedade. Dissolvida a socie

rio de Angola, bem como poderão ser abertas ou encenadas

dade por acordo dos sócios, todos eles serão liquidatários e a

quaisquer sucursais, filiais, agências, delegações, escritórios

liquidação será deferida ao sócio que melhor preço oferecer

ou quaisquer outras formas de representação, no País ou no

em igualdade de condições.

estrangeiro.

ARTIGO 11.°

ARTIGO 3.°

(Objecto)

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

1. A sociedade tem como objecto social é o comérciopw

dos e assinados até fins de Março imediato.

grosso e a retalho, prestação de serviços, as actividades de
contabilidade e de auditoria, consultoria fiscal, estudos de

ARTIGO 12.°

mercado e sondagens de opinião, consultoria empresariale
de gestão, reparação de veículos automóveis, motociclos e I

No omisso regularão as deliberações sociais e as disposi

ções da Lei das Sociedades Comerciais vigentes em Angola.
(16-2188-L13)

de bens de uso pessoal e doméstico, indústria, agricultura,
produção animal, caça e silvicultura, pescas, serralharia,

panificação e pastelaria, alojamento e restauração, hotelaria
Quilajonilde & Filhos, Limitada

e turismo, educação, construção civil, obras públicas e parti
culares, farmácia, armazenagem, creche, exploração mineira

Certifico que, por escritura de 8 de Janeiro do ano 2016,

com início de folhas 95 a folhas 96 do Livro de Notas
n.° 3-B, para escrituras diversas do Cartório Notarial da

Comarca do Huambo — SIAC, perante mim, Benjamim
Saku Lumbwambwa, Licenciado em Direito, Notário-Adjunto do referido Cartório, compareceu como outorgante
Quintino Chiuale Muenho, solteiro, maior, natural do

Huambo, Província do Huambo, onde reside habitualmente
no Bairro Capango, casa sem número, titular do Bilhete de

Identidade n.° 000415635H0038, emitido pela Direcção
Nacional do Arquivo de Identificação Civil e Criminal, em

Luanda, aos 10 de Dezembro de 2012, que outorga este acto
por si e em representação de seus filhos menores António

Paulino Muenho, de 8 anos de idade, natural do Huambo,
Julieta Nolotí Muenho, de 14 anos de idade, natural do

Huambo, Nilde Avelína Capitango Muenho, de 12 anos de

e florestal, publicidade, actividades funerárias e conexas,

protecção civil, electricidade, mediação imobiliária, acti

vidades fotográficas, take-a-way, transportes, agência de
viagens e turismo, actividades de salões de cabeleireiro e

instituto de beleza, representação comercial, telecomuni
cações, importação e exportação, podendo dedicar-se a

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

2. A sociedade pode livremente associar-se, agrupar-se

ou concertar-se com quaisquer pessoas singulares ou colec
tivas ou outras entidades afins, bem como participar na sua
administração e fiscalização.

3. A sociedade pode adquirir participação em socieda
des ou outras entidades colectivas com objecto diferente do

referido no n.° I deste artigo, mesmo se reguladas por leis
especiais.

idade, natural do Huambo e Quilajonilde Idalina Muenho,
de 10 anos de idade, natural do Huambo, com ele convi

ventes.
Foi constituída entre ele e os seus representados uma

CAPÍTULO II

Capital Social, Quotas, Obrigações
e Prestações Acessórias

sociedade por quotas de responsabilidade limitada, sob a

ARTIGO 4.°

denominação «Quilajonilde & Filhos, Limitada», com sede

(Capital)

no Huambo.

O capital social é Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas),

Está conforme.

integralmente subscrito e realizado em dinheiro, dividido e

Cartório Notarial da Comarca do Huambo-SIAC, no

representado por 5 (cinco) quotas da forma seguinte: uma

Huambo, aos 8 de Janeiro de 2016, — O Notária-Adjunto,

quota do valor nominal de Kz: 60.000,00 (sessenta mil kwan

Benjamim Saku Lumbwambwa.

zas), pertencente ao sócio Quintino Chiuale Muenho, e outras
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,. 36 __ de 24 DE FEVEREIRO DE 2016
CAPÍTULO III

mquoias iguais do valor nominal deKz: 10.000 00 (dez

Gerência e Fiscalização

nwnzas) cada uma, pertencentes aos socios Antomo
i Muenho, Julieta Noloti Muenho, Nilde Avelina

SECÇÃO I
Das Assembleias Gerais

Muenho e Quilajonilde Idalina Muenho, respec-

ARTIGO 7.°
(Assembleias Gerais dos Sócios)

jrtiienie

ARTIGO 5.°
(Direitos de preferência)

1. Cada sócio ou seu representante devidamente auto

Acessão de quotas a estranhos fica dependente do consen
so da sociedade, à qual é sempre reservado o direito de

rizado poderá estar presente pessoalmente em qualquer

gerência deferido aos sócios se a sociedade dele não quiser

poderá ser representado por terceiros.

Assembleia Geral Ordinária ou Extraordinária mas não

feer uso. Caso algum dos sócios pretenda vender todas ou

2. O mandato acima referido poderá ser concedido por

pite da sua quota na sociedade a um terceiro, os restantes
sócios terão direito de preferência na aquisição das mesmas.
1 Para o efeito do disposto no número dois da presente
cláusula, o sócio que pretender vender as suas quotas deverá
primeiro oferecer tais quotas aos restantes sócios peio mesmo
prçoesobos demais termos e condições acordados com tal
Kiceiro de boa-fé, através de notificação escrita, da qual deverá

simples carta-mandato assinada pelo mandante, endereçada

axistar o preço, termos e condições da proposta de venda de
0as, bem como a quantidade de quota a ser vendida.
I Os restantes sócios poderão aceitar a acima men
cionada oferta a qualquer momento dentro do prazo de
JOfínnla) dias a contar da data da recepção da oferta de
veada, através de notificação escrita ao sócio cedente, caso
em que as quotas deverão ser adquiridas por tais sócios
? pro rata as respectivas participações no capital social da

à gerência da qual deverá constar a agenda da Assembleia
Geral e a identificação completa do representante.

3. As deliberações da Assembleia Geral serão toma
das por maioria dos votos emitidos em cada reunião, salvo

quando a lei ou os presentes estatutos exigirem maioria qua
lificada ou voto unânime.

4. A Assembleia Geral só pode funcionar e deliberar
validamente em primeira convocação quando nela estejam

presentes sócios que detenham, pelo menos mais de cin
quenta por cento do total do capital.

5. Ficam ressalvados os casos em que a lei ou este con

trato de sociedade impuserem quórum diferente.
ARTIGO 8.°

(Convocação da Assembleia Geral)

5. Caso os restantes sócios não pretendem exercer o seu
tato de preferência ou caso a oferta não compreenda a

otalidade das quotas a serem vendidas, o sócio cedente
« então solicitar o consentimento da sociedade à proPOsta e transmissão de quotas a terceiros, o qual deverá ser
prestado ou recusado pela sociedade no prazo de 60 (ses
senta) dias.
6 Se a Assembleia Geral não se pronunciar dentro

As Assembleias Gerais serão convocadas por simples

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

creve 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.

aquele prazo, é livre a transmissão das quotas a que se refe-

ARTIGO 9.°

na a proposta.
7. Se for licitamente recusado o consentimento, a socie

(Reuniões)

dade fica obrigada a fazer adquirir as quotas pelos outros

sócios que desejem, na proporção das respectivas partici

pações, nas condições de pagamento do negócio para que
foi solicitado o consentimento; mas tratando-se de transmis
são a título gratuito ou provando a Sociedade que naquele

negócio houve simulação de preço, a aquisição far-se-á pelo
valor real, determinado nos termos da Lei das Sociedades
Comerciais.
8. Sem prejuízo do disposto nos pontos anteriores, o

AAssembleia Geral reunirá nos três primeiros meses do
ano para:

a) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do

exercício anterior;
b) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resul
tados;

c) Proceder a apreciação geral da gerência e fiscaliza

ção da sociedade.
SECÇÃO 11
Da Gerência

sócio transmitente só poderá transmitir as suas quotas,
havendo créditos (seja a título de suprimento ou prestações
acessórias de capital) de que a sociedade ou outro sócio é
titular, sob pena da venda que o sócio transmitente efectuar

ser considerada ineficaz.
artigo 6.°
(Prestações acessórias)

0s sócios poderão efectuar prestações acessórias volunus sociu p
fcem) vezes mais

ARTIGO 10.°
(Gerência)

1. A gerência e administração da sociedade em todos os

seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e pas
sivamente, serão exercidas pelo sócio Quintino Chiuale

Muenho, bastando a sua assinatura para obrigar validamente
a sociedade.
2.0 gerente poderá delegar mesmo em pessoas estranhas
a sociedade, parte dos seus poderes de gerência conferindo

para o efeito o respectivo mandato.
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Segundo: — Alexandrina Niúca Caviendí,

ARTIGO 6.’

Acessão de quotas entre sócios é livre, mas quando feita

maior, natural de Londuimbali, Província do Huambo, titular

-jas estranhas à sociedade, fica dependente do consenti
da, à qual é sempre reservado o direito de preferência,

do Bilhete de Identidade n.° 000512380H0038, emitido em
Luanda, pela Direcção Nacional do Arquivo de Identificação

^idoaos sócios quando dele não quiser fazer uso.

Civil e Criminal, aos 20 de Agosto de 2013, residente habi

ARTIGO 7.°

tualmente na Cidade do Huambo, Bairro Cidade Baixa, Rua

A gerência e administração da sociedade em todos os
jactos e contratos em juízo e fora dele activa e passivamente será exercida pelo sócio Geraldo Tomás Mumbépia,
desde já fica nomeado gerente, bastando uma assinatura
para obrigar validamente a sociedade.
I

solteira,

1.0sócio-gerente poderá delegar a outro sócio ou pessoa

Craveiro Lopes, Casa n.° 1, que outorga neste acto por si
individualmente, e como representante legal de seus filhos
menores Teresa Niúca de Jesus, de 15 anos de idade, natural

do Huambo, Fernando Cali Caviendi Saiucombo, de 7 anos
de idade, natural do Huambo, e António Carlos Caviendi

Saiucombo, de 5 anos de idade, natural do Huambo, com

estranhaasociedade, parte ou todos os poderes de gerência,
outorgando para o efeito o respectivo mandato.
2. É proibido ao sócio-gerente obrigar a sociedade em

ela conviventes.

actos e contratos estranhos aos negócios sociais tais como
avales, fianças, abonações ou documentos semelhantes.

outorgante, uma sociedade por quotas de responsabilidade
limitada, sob a denominação «Salucavi, Limitada», com

Foi constituída entre eles e os representados da segunda

sede no Huambo.

ARTIGO 8.°

As Assembleias Gerais quando a lei não prescreve for
malidades especiais para sua convocação, serão convocadas

pela gerência por cartas registadas dirigidas aos outros
sócios com, pelo menos, 15 dias de antecedência.

Está conforme

2.° Cartório Notarial da Comarca do Huambo no SIAC,
26 de Junho de 2014. — O 2.° Ajudante de Notário, Laurindo
Santos.

ARTIGO 9.°

Os lucros líquidos durante o exercício económico, depois
ededuzida a percentagem de cinco por cento para o fundo
" ereserva legal e social, serão divididos pelos sócios na proRao das suas quotas, bem como as perdas se as houver.

ESTATUTO DA SOCIEDADE
DENOMINADA SALUCAVI, LIMITADA

ARTIGO io.°

Asociedade não se dissolverá por morte ou interdição

e qualquer dos sócios, continuará com os sobrevivos ou

ARTIGO l.°

A sociedade
Limitada», com

adopta a denominação de «Salucavi,
sede na Cidade do Huambo,

Bairro

«pazes e com os herdeiros do sócio falecido ou interdito
tendo estes nomear um que a todos represente enquanto a

Calomanda, podendo no entanto abrir, filiais, agências,

R permanecer indivisa na sociedade.

sucursais ou outras formas de representação em qualquer
parte do território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 11.°

ARTIGO 2.°

Os anos sociais serão os civis e os balanços serão dados

em 31 de Dezembro de cada ano, devendo estar aprovados

A sua duração é por tempo indeterminado, contando-se

eassinados até fins de Março imediato a que disser respeito.

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

I

)

ARTIGO 12.°

Noomisso regularão as deliberações sociais e as disposi

ções da Lei das Sociedades vigente em Angola.

ARTIGO 3.°

O seu objecto social é o comércio por grosso e a reta

lho, prestação de serviços, construção civil obras públicas

(16-2204-L13)

e particulares, reparação de geradores, pesca, creche, serra
ria, serralharia, peixaria, informática, mobiliária, hotelaria e

Salucavi, Limitada

turismo, consultoria, estação de serviços, formação profis

sional, comércio de telefones com seus acessórios, salão de
Certifico que, por escritura de 26 de Junho de 2014, com
início a folhas 15 a folhas 16, do Livro de Notas n.° 2-A/2014,

para escrituras diversas do 2.° Cartório Notarial da Comarca
do Huambo — SIAC, perante mim, David Manuel da Silva
Velhas, Licenciado em Direito, Notário de La Classe do refe
rido Cartório, compareceram:
Prw/ro; — António Carlos Saiucombo, solteiro,
maior natural de Benguela, titular do Bilhete de Identidade
n0 000377648BA035, emitido em Luanda, pela Direcção

beleza, boutique, decoração e arte, geladaria, representação

comercial, publicidade, marketing, carpintaria, marcenaria,

caixilharia, educação, apicultura, jardinagem, fabricação de
blocos e vigotas, comercialização de combustíveis e lubrifi
cantes, perfumaria, venda de material de escritório, relações

públicas, discoteca, indústrias transformadoras, extractivas,
actividades financeiras, actividades imobiliárias, alugueres e
serviços prestados a empresas, agricultura, produção animal,
caça e silvicultura, distribuição de electricidade, saúde, far

mácia, venda de medicamentos e de materiais hospitalares,
Huairibo^ Baireo Cacilhas Norte, Casa n. 360,

saneamento, higiene pública e actividades similares, trans-
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portes, armazenagem e comunicações, agência de viagens,

compra e venda, reparação de veículos automóveis, motoci
clos e de bens de uso pessoal e doméstico, rent-a-car, escola

artigo io.°
A sociedade não se dissolverá por morte nn •
de qualquer dos sócios, continuar/coZS
<

mineira, florestal, importação e exportação, podendo ainda

capazes
e com os herdeiros do sócio falecido ou J
'
devendo
estes nomear um que a todos represente enqJ
1

dedicar-se a qualquer outro ramo do comércio ou indústria

quota permanecer indivisa na sociedade.

de condução, segurança privada e patrimonial, exploração

em que os sócios acordem e seja permitido por lei.

ARTIGO li.0

Os anos sociais serão os civis e os balanços serão daj

ARTIGO 4.°

O capital social é de Kz: 120.000,00 (cento e vinte mil

kwanzas), integralmente realizado em dinheiro, dividido

|

em 31 de Dezembro de cada ano, devendo estar aprovados I
e assinados até fins de Março imediato a que disser respeito I
ARTIGO 12.°

e representado pelos sócios em cinco quotas assim distri

|

buídas: uma quota com o valor nominal de Kz: 40.000,00

Na omissão regularão as disposições da Lei n.° l/(g.

(quarenta mil kwanzas), pertencente ao sócio António

de 13 de Fevereiro, Lei das Sociedades Comerciais, as

Carlos Saiucombo, uma quota com o valor nominal

deliberações sociais tomadas em forma legal e demais legis

de Kz: 35.000,00 (trinta e cinco mil Kwanzas), pertencente

lações aplicáveis.

(16-2205-L1J)

à sócia Alexandrina Niúca Caviendi, e outras três quotas
iguais com o valor nominal de Kz: 15.000,00 (quinze mil
Kwanzas) cada uma, para os sócios Teresa Niúca de Jesus,

Mucuta & Sapalo, Limitada

Fernando Cali Caviendi Saiucombo, e António Carlos
Certifico que, por escritura de 11 de Janeiro de 2014,

Caviendi Saiucombo, respectivamente.

com início de folhas 85 a folhas 86, do livro de notas a1
ARTIGO 5.°

O capital social poderá ser aumentado por deliberação da

91-B, para escrituras diversas do l.° Cartório Notana i

Comarca do Huambo, a cargo de David Manuel da Sm

Assembleia Geral e o aumento será dividido pelos sócios na

proporção das suas quotas ou na forma como se vier acordar.
ARTIGO 6.°

Velhas, Notário do referido Cartório, compareceram.
Primeiro: — Marlóvia Jorgina Mucuta Ferreira, casa
natural do Huambo, onde habitualmente reside, que outotp

A cessão de quotas é livre entre os sócios, mas quando

este acto por si e em representação do sócio Mateus Sapato,

feita a estranhos carecerá do consentimento da sociedade, à

solteiro, maior, natural do Huambo, onde habituaimente

qual é sempre reservado o direito de preferência, deferido
aos sócios quando dela não quiser usar.

reside"
' Segundo: — Augusto Marques Ferreira, casado coma

ARTIGO 7.°

primeira outorgante, sob o regime de comunhão de»

A gerência e administração da sociedade, em todos os
seus actos e contratos em juízo e fora dele activa e pas
sivamente serão exercidas pelos sócios António Carlos

adquiridos, de nacionalidade portuguesa, natura

e ia

Nova de Ourém, Portugal e residente habitualmente em

ficam nomeados gerentes, bastando a assinatura de qualquer

Angola, Huambo;
E, pela primeira outorgante, foi dito:
Que, ela e o seu representado Mateus Sapalo, são os

um deles, para obrigar validamente a sociedade.

únicos e actuais sócios da sociedade por quotas de respon

Saiucombo e Alexandrina Niúca Caviendi, que desde já

1. Os sócios -gerentes poderão delegar noutro sócio ou em

sabilidade limitada, sob a denominação «Mucuta & Sapalo,

pessoa estranha a sociedade, parte dos poderes ou todos pode

Limitada», com a sigla «MUSAP, Limitada», com sede

res de gerência ora lhes conferidos outorgando para o efeito o

nesta Cidade do Huambo, constituída por escritura de 18 de

respectivo mandato competente em nome da sociedade.
2. É proibido aos sócios-gerentes obrigar a sociedade, em

Maio de 2012, lavrada com início a folhas 29 verso a folhas

actos e contratos estranhos aos negócios sociais, tais como

avales, fianças, abonações ou documentos semelhantes.
ARTIGO 8.°

As Assembleias Gerais, quando a lei não prescreve for
malidades especiais para sua convocação, serão convocadas

pela gerência por cartas registadas, dirigidas aos outros

sócios com, pelo menos, 15 dias de antecedência.
ARTIGO 9.°

Os lucros líquidos durante o exercício económico, depois

de deduzida a percentagem de cinco por cento para o fundo
de reserva legal e social, serão divididos pelos sócios na pro
porção das suas quotas, bem como as perdas se as houver.

30 verso do Livro de Notas n.° 85-A, para escrituras diver
sas deste Cartório Notarial, com o capital social de

Kz: 150.000,00 (cento e cinquenta mil kwanzas), matriculada
na Conservatória dos Registos da Comarca do Huambo sob
o n.° 1716/2012 e Contribuinte Fiscal n.° 5121041632;

Ainda pelo primeiro outorgante foi dito:

Que, em reunião da Assembleia Geral extraordinária,
realizada aos 8 de Janeiro do ano em curso, o sócio Mateus

Sapalo, detentor na sociedade de uma quota do valor nomi
nal de Kz: 50.000,00 (cinquenta mil kwanzas), manifestou
maVtendo Z ve'^ definitivamente

sociedade, nada

mais tendo a ver com a mesma ced^nrU
detinha na sociedade a favor do sèeund
&
qU°ta
ravor do segundo outorgante Augusto
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Augusto V. Juliana & Filhos, Limitada

wKs Ferreira, que nesta qualidade é admitido para a

^líecomo novo sócio e detentor de uma quota do valor
^IdeKz: 50.000,00 (cinquenta mil kwanzas).

com início de folhas 39, a folhas 40 do Livro de Notas

f,pelo segundo outorgante, foi dito:

n.° 91-B, para escrituras diversas do l.° Cartório Notarial

Que, aceita esta cessão que lhe é feita, bem como a sua

da Comarca do Huambo, a cargo de David Manuel da Silva

fissão na sociedade nos precisos termos exarados.

Epelo primeiro e segundo outorgantes, foi dito:

Que, sendo agora eles, os únicos e actuais sócios da
sociedade «MUSAP, Limitada», aumentam o seu objecto
social, alterando assim a redacção dos artigos 3.° e 4.°

do pacto social da referida sociedade, que passam a ter a
/ seguinte nova redacção:
ARTIGO 3.°

Oseu objecto social é o exercício da actividade

de comércio geral, misto a grosso e a retalho, indúsI

Certifico que, por escritura de 12 de Novembro de 2015,

tria, hotelaria e turismo, actividade de restauração
e similares, clínica e posto de venda de medica

mentos, prestação de serviços no ramo hoteleiro e
alimentar, catering, construção civil e obras públi

Velhas, Notário do referido Cartório, compareceram:

Primeiro: — Augusto Arlindo Viagem, casado, natural

de Longonjo, Província do Huambo;
Segundo: — Juliana Malesso Viagem, casada com o
primeiro outorgante, sob o regime de comunhão de bens
adquiridos, natural de Ukuma, Província do Huambo;
Terceiro: — Silvino Capingala Viagem, solteiro, maior,
natural de Ukuma, Província do Huambo;
Foi constituída entre eles, uma sociedade por quotas de
responsabilidade limitada, sob a denominação «Augusto V
Juliana & Filhos, Limitada», com sede no Huambo.
Está conforme.
° Cartório Notarial da Comarca do Huambo, no
l.
Huambo, aos 12 de Novembro de 2015. — O Notário-Adjunto, Gabriel Justino Tchilema.

cas e particulares, compra e venda de materiais de

construção civil, salão de beleza e boutique, trans
porte de passageiros e de mercadorias diversas,

ESTATUTOS DA SOCIEDADE

comércio de frescos e congelados, peixaria, com

DENOMINADA AUGUSTO V. JULIANA

pra e venda de acessórios de automóveis de diversas

& FILHOS, LIMITADA

marcas, compra e venda de material agrícola e seus

ARTIGO l.°

acessórios, salão de festas, agencia de viagens, pas

(Tipo e firma e sede)

telaria e geladaria, imobiliária, infantário e creches,

1. A presente sociedade comercial reveste a forma de

farmácia, clínica, posto de venda de combustíveis,

sociedade por quotas de responsabilidade limitada e adopta

gás e derivados do petróleo, exploração florestal,

rent-a-car, serviços de táxi, importação e exporta

a denominação de «Augusto V. Juliana & Filhos, Limitada».

2. A sociedade poderá alterar a sua natureza jurídica, a

ção, podendo no entanto explorar qualquer outro

sua denominação, a sua sede, o seu objecto social ou proce
der a qualquer outra alteração aos seus estatutos precedendo

ramo da actividade industrial, comercial, desde que

legal deliberação dos sócios.

não seja proibido por lei.
ARTIGO 4.°

O capital social, integralmente realizado em
dinheiro é de Kz: 150.000,00 (cento e cinquenta mil

3. A sociedade tem a sede e principal estabelecimento

nesta cidade do Huambo, Bairro de São Pedro, Zona
Industrial Ligeira.
4. A sociedade pode abrir filiais e estabelecer sucursais

kwanzas), distribuído e representado pelos sócios

e agências em qualquer parte do território nacional ou no
estrangeiro desde que os sócios simplesmente assim deli

em duas quotas assim distribuídas: uma quota do

berem.

valor nominal de Kz: 100.000,00 (cem mil kwan
zas), pertencente à sócia Marlóvia Jorgina Mucuta
Ferreira, e outra quota do valor nominal de

Kz: 50.000,00 (cinquenta mil kwanzas), para o

sócio Augusto Marques Ferreira, respectivamente.
Assim o disseram e outorgaram.
Foi feita a alteração parcial do pacto social da sociedade

por quotas de responsabilidade limitada, sob a denomina
ção «Mucuta & Sapalo, Limitada», com a sigla «MUSAP,

Limitada», com sede no Huambo.
Está conforme.
,
° Cartório Notarial da Comarca do
l.
uam o, no
. i
__ o Notano, uaone/
Huambo, aos 12 de Janeiro de 2016.
v (16.221O-L13)
Faustino Tchilema.

ARTIGO 2.°
(Duração)

A duração da sociedade é por tempo indeterminado,

contando-se o seu início para todos os efeitos legais a partir
desta data da presente escritura.
ARTIGO 3.°
(Objecto)

1. A sociedade tem por objecto social o exercício da
actividade de comércio geral, misto a grosso e a retalho,
indústria, hotelaria e turismo, padaria e pastelaria, venda de
frescos e congelados, pesca, posto de venda de medicamen
tos, farmácia, clínica, posto de venda de combustíveis, gás
e derivados do petróleo, exploração florestal e de fazendas
agrícolas, estudos e projectos e sua fiscalização, consulto
ria e auditoria económica, financeira, prestação de serviços,
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informática, telecomunicações, comercialização de materiais

hospitalares, representação comercial e marketing, forneci
mento de mào-de-obra especializada e não especializada a

empresas nacionais e estrangeiras, formação profissional,
exploração de inertes, formação profissional, rent-a-car, ser

viços de táxi, escola de condução, construção civil, obras

Darep^

c) Em caso de arresto, arrolamento oupenu|
quota;
d) Se esta for cedida sem o prévio consentiiJ
sociedade.
T
2. A quota amortizada figurará no balanço conJ

podendo porém os sócios deliberar nos termos legais a J

públicas e particulares, compra e venda de materiais de
construção, gestão imobiliária, fornecimento e venda de

respondente redução do capital ou o aumento do valor

material de escritório e escolar, gráfica e papelaria, colégio,

restantes quotas, ou, ainda, a criação de umaoumais^

creche, agencia de viagens e transitários, fábrica de blocos

tas de valor nominal compatível para alienação a sóciosç;

e vigotas, estação de serviços, camionagem, transporte de

a terceiros.

passageiros e de mercadorias diversas, venda de acessórios e

ARTIGO 8.°

peças de viaturas diversas, jardinagem, manutenção de espa

(Gerência)

|

ços verdes, consultoria contabilística e de gestão, gestão de

1. A administração e representação da sociedade se^

participações sociais, fiscalização financeira e económica e

exercidas pelo sócio Augusto Arlindo Viagem, que desde jj

de obras públicas, importação e exportação e outros mais
fins podendo dedicar-se a qualquer outro ramo de activi

dade desde que os sócios deliberem, satisfeitos que sejam
os requisitos da lei.
2. A sociedade poderá constituir sociedades com outras

empresas colectivas bem como adquirir participações em

é nomeado gerente.

2. A sociedade obriga-se em todos os actos e contrate
com a intervenção e assinatura do gerente e com dispensa

de caução.
3. AAssembleia Geral deliberará se a gerênciaéremune

estrangeiro, ainda que estas tenham objecto social diferente

rada e, ainda, a medida dessa remuneração.
4. Sem prejuízo de deliberação diversa da Assembleia

do seu.

Geral e do referido em 2. supra deste artigo, o gerente poderá

outras sociedades com sede no território nacional ou no

ARTIGO 4.°
(Capital)

delegar em qualquer um dos sócios ou em pessoa estraria
à sociedade todos ou parte dos seus poderes de gerencia,

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é

outorgando e conferindo para o efeito o respectivo mandato.

de Kz: 500.000,00 (quinhentos mil kwanzas), distribuído

5. Fica vedado aos sócios obrigarem a sociedade em

e representado pelos sócios em três quotas assim distribuí

actos ou contratos estranhos aos negócios sociais, taiscomo

das: uma quota e do valor nominal de 250.000,00 (duzentos

subscrição de letras de favor, abonações, fianças ou actos

e cinquenta mil kwanzas), pertencente ao sócio Augusto

semelhantes ou equivalentes.

Arlindo Viagem, uma quota do valor nominal de

ARTIGO 9.°

Kz: 150.000,00 (cento e cinquenta mil kwanzas), para à

(Lucros líquidos e fundo de reserva)

sócia Juliana Malesso Viagem e uma última quota do valor

1. Os sócios têm direito aos lucros líquidos que resultem

nominal de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), pertencente
ao sócio Silvino Capingala Viagem, respectivamente.
ARTIGO 5.°
(Cessão de quotas)

1. A cessão de quotas entre sócios é livre.

2. A cessão a estranhos depende do prévio consentimento

do balanço anual, deduzida uma percentagem de cinco por
cento, destinada à formação de um fundo de reserva legal ou
para fundo e destinos especiais criados.

2. A distribuição dos lucros far-se-á em proporção das
quotas, bem assim como a repartição das perdas, se as houver.

ARTIGO 10.°

da sociedade.

(Assembleias Gerais)

3. Na cessão onerosa de quotas a estranhos terão direito

de preferência a sociedade em primeiro lugar, diferindo-se
a preferência aos sócios sucessivamente se aquela dele não

Os sócios podem livremente designar quem os represen
tará nas Assembleias Gerais.

quiser fazer uso.

ARTIGO Il.°
ARTIGO 6.°
(Suprimentos)

A sociedade não se dissolverá por vontade de nenhum
sócio, nem por morte ou interdição de qualquer dos sócios,

Não serão exigíveis prestações suplementares de capital,

continuando com os sobrevivos, capazes ou herdeiros do

mas qualquer dos sócios poderá fazer suprimentos à socie

sócio falecido, representante legal do interdito ou inabili

dade vencendo juros de cinco por cento.

tado.

ARTIGO 7.°
(Amortização de quotas)

1. A sociedade poderá amortizar qualquer quota:

ARTIGO I2.°
Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos

demais casos legais, todos serão liquidatários e à liquidação

a) Com o consentimento do titular;

e partilha procederão como para ela acordarem. Na falta de

b) Em caso de morte ou insolvência do sócio;

acordo se algum deles o pretender, será o activo social lici-
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. fnl ^bo com a obrigação do pagamento do passivo e
ao sócio que melhor preço oferecer, em tgual-

ARTIGO 2.°

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

de condições.

da data da celebração do presente acto de constituição.
ARTIGO 13.°
(Foro)

ARTIGO 3.°

Para dirimir quaisquer questões emergentes da interpre

A sociedade tem como objecto social, comércio a retalho

tou da execução do presente contrato social, quer entre

e prestação de serviços, salão de beleza, estudo de projec

^sócios, quer entre este e seus herdeiros ou representan-

tos e viabilidade, consultoria, cafetaria, pastelaria, venda de

quer entre todos e a própria sociedade, fica estipulado

produtos domésticos, indústria, exploração florestal, agro-

o Foro da Comarca do Huambo, com expressa renúncia a

-pecuária, rent-a-car, agricultura, transportação de pessoas

I qualquer outro.
/

e bens, avicultura, modas e confecções, escola para forma
ARTIGO 14.°

ção académica e profissional, creche, agência de viagens,

(Omissões)

telecomunicações, clínica, transporte, transitário, pescas,

No omisso regularão as deliberações sociais tomadas

exploração de peixe e barcos de recreios, hotelaria e turismo,

® fonna legal e as disposições da Lei n.° 1/04, de 13 de

venda de materiais de construção, assistência em energia e

Fevereiro,edemais legislação aplicável.

águas, portagens, fiscalização de obras públicas, gestão de
(16-2211-L13)

bens e mobiliários, fornecimento de medicamentos e mate-

rial hospitalar, farmácia, industria, gráfica e impressões,

produção e comercialização de betão, assistência e forne

Ucui Conceitos, Limitada

cimento de material informático, podendo ainda dedicar-se
ta do acto: 8 de Dezembro de 2015.

tal. BUE, sito no

Município

a qualquer outro ramo do comércio ou indústria em que os
Huambo,

Bairro

sócios acordem e seja permitido por lei.

Académico;
ARTIGO 4.°

Oficial público: Faustino Yulombo, na qualidade de
ZX°rde 3‘ ClaSSe’ da Conservatória dos Registos

identificação dos intervenientes:
^Nome: Rodrigues de Palma Ucui;

Estado civil: solteiro;
C> Natural do Huambo, Município do Bailundo;

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas),
integralmente realizado em dinheiro, dividido e repre
sentado por 2 quotas, no valor nominal de Kz: 90.000,00
(noventa mil kwanzas), pertencente ao sócio Rodrigues de
Palma Ucui e outra de Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas) per

tencente ao sócio Dinis de Palma Ucui.
ARTIGO 5.°

Residente no Huambo, Município Sede, Bairro

A cessão de quotas a estranhos fica dependente do con

Santa Iria;
ej Titular do Bilhete de Identidade n.° 003297623 HO031,
emitido aos 24 de Janeiro de 2014; e
I

^Nome:
Dinis de Palma Ucui;
jj iivinu. uinib ue raima ucui;
g) Estado civil: solteiro;

h) Natural de Luanda, Município do Cazenga;

i) Residente em Luanda, Município Cazenga, Bairro
Cazenga;

quiser fazer uso.
ARTIGO 6.°

A gerência da sociedade, em todos os seus actos e con

tractos, em juízo e fora dele, activa e passivamente, incumbe
ao sócio Rodrigues de Palinna Ucui, que fica desde já

nomeado gerente, com dispensa de caução sendo necessária

Titular do Bilhete de Identidade n.°006001519LA042,

emitido aos 13 de Julho de 2015.

Verifiquei a identidade dos intervenientes pela exibição

dos referidos bilhetes de identidade e cédulas pessoais res

pectivamente, e disseram os Outorgantes:
Que pelo presente acto, constituem entre si:

I

sentimento da sociedade, à qual é sempre reservado o direito

de preferência, deferido aos sócios se a sociedade dele não

ARTIGO l.°

A sociedade comercial que adopta a denominação de
I

«Ucui Conceitos, Limitada», com a sede na Província do

I

«..rto, Com». Sede, B.i™ d. S.n..

I
I

rio nacional, bem como a
fora do País, com o
de representação den.ro»

i

NIF: 5127001209.

apenas sua assinatura para obrigar validamente a sociedade.

1. O gerente poderá delegar mesmo em pessoa estranha à
sociedade todos ou parte dos seus poderes de gerência, con

ferindo para o efeito o respectivo mandato.

2. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos e
contractos 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,
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.
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ARTIGO 8.’

Primeiro: — Elias Sachique Jorge, soltei^ ral do Huambo;
’A

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

SegwMí/o: — Yuri Osvaldo Nunes Cann^^
’ t,.
maior, natural do Huambo;
’ <

ção das suas quotas, e em igual proporção serão suportadas

as perdas se as houver.

Foi constituída entre eles, uma sociedade

responsabilidade limitada, sob a denominação «fJ
Jonecy, Limitada», com sede no Huambo.
\

ARTIGO 9.’

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

1

Está conforme.

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

o Cartório Notarial da Comarca do RumU
Huambo aosll do lanou» de

enquanto a quota se mantiver indivisa.

Gabriel Faus,'1io Tc^ema'

ARTIGO I0.°

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

ESTATUTO DA SOCIEDADE
FARMÁCIA JONECY, LIMITADA

a liquidação e partilha verificar-se-ão como acordarem. Na
falta de acordo, e se algum deles o pretender, será o activo

ARTIGO l.°

social licitado em globo com obrigação do pagamento do

A sociedade adopta a denominação de «FarmáciaJonecy.

passivo e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em
igualdade de condições.

Limitada», com sede e principal estabelecimento comei-

ciai no Huambo, Bairro da Calomanda, Rua Bié, podendo
no entanto abrir filiais, sucursais e outras formas de repre

ARTIGO 11.°

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

sentação em qualquer parte do território nacional ou m

providência cautelar.

estrangeiro.
A su^ duracSc, 4

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

indeterm'^o, e 0 seu«

Ê a c°ntar da data

quer entre os sócios, seus herdeiros ou representantes, quer

Tri unX3 PrÓPí
Xó™"'

ARTigoz»

Presente escritura.

fiCa eSlÍPulad0 0

.

0 seu objecto soc •

'ARTIGO 3 °

c/a’ posto de cornom^ 6 ° eXercício da atividade de
COnsu^drio rriédico
a^ernedIcarnentos, clínica gefíl,
13.°
Os anos sociais serão ARTIGO
correspondentes
os civis e os balan
ços serão dados em 31 de Dezembro de cada ano, devendo
encenar a 31 de Março imediato.

e °bstetríciaj clfafa ’
análises clfaicas r a
dados de enferjVa 31°

^C^na ^era^ pediatria, genecologia
entaria e oftalmologia, laboratório de

ecoS'ra^as, farmácia interna, cui-

^ármacos, comercH^ ^mPortação de material hospitalar e
ci° geral, misto

1Za^° de materiais hospitalares, comér-

14.°
No omisso regularãoARTIGO
as deliberações
sociais, as disposi
ções da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, Lei das Sociedades
Comerciais, e demais legislação aplicável.

técnica, gestã

Assim os intervenientes declaram constituir o acto, nos
termos exarados.

ClvH, posto d COrnPra e ver>da de materiais de construi

Documentos arquivados:
O presente acto de constituição foi lido e assinado, e que
o conteúdo do mesmo exprime a vontade das partes.

tuúsmo, presta ~ &rosso e a retalho, indústria, hotelaria e
Consultoria e
Serviços’ jardinagem, actividade d'
e Particulares° lm°biliaria> construção civil, obras públicas

Seêurança n
exPÍoraçào d
rtlaÇão profi
c°mercial

Passageiros

(16-29^
Fan _.<» jonecy, Limitada

Certifico que, por escritura de 20 de Janeiro de 2016, com
inicio de foihas 95, verso, a folhas 96, do Livro de Notas

n.° 91-B, para escrituras diversas do l.° Cartório Notarial
da Comarca do Huambo, a cargo de David Manuel da Silva
Velhas, Notário do referido Cartório, compareceram:

SCalizaÇão, estudos e projectos, assessor*

Venda de combustíveis e seus derivados,
Pessoal e patrimonial, agro-pec11^’

■ azendas agrícolas, mineral e florestal,
Iona^ e informática, marketing, representaça
conduÇão, rent-a-car, transporte

taÇão e exn
° ^^dorias diversas, camionagem,
fanio
Co ^a^°3 Podendo ainda explorar clua^uer,°^1 e

nào sÇia nrn k rCl° °U indústria em que os sócios acor e

Sociedade n
Ilvrcmente permitida a participa
Com objectn° Capnal social de outras sociedades, me
esPeciais ou S°C*a' diferente do seu ou reguladas P°

erit'dades

agruPa|nentos de empresas, consórcl1

Sóci^dere.n natureza semelhante, desde que o faÇ“

esP°nsabilidade limitada

0

20\6

Os anos sociais serão anos civis e os balanços serão
ARTIGO II.°
dados à 31 de Dezembro de cada ano, devendo estar aprova

dos e assinados até fins de Março imediato.

036

ART,G04Linal de Kz: 100.000,00

•9| é n° v8'°f "^realizado em dinheiro,

No omisso regularão as deliberações sociais e as disposi

ARTIGO I2.°

'

i"tegralmZ os em duas quotas igua.s

ções da Lei das Sociedades Comerciais vigentes em Angola.

(16-2227-L13)

Sequeira & Filhos, Limitada

»*.* O*"1 500,8 |^O aumento será dividido

Certifico que, por escritura de 6 de Janeiro de 2016, com

™ “fomi a

início de folhas 40 a folhas 43, do Livro de Notas n.° 6-A, para
escrituras de Sociedades Comerciais do Cartório Notarial da
Comarca do Bié, a cargo de Fernando André, Licenciado em

F*
w,
.. exigíveis prestações suplementares d
de capita

Direito, Notário do referido Cartório, compareceram:
Primeiro: — Joaquim Manuel George Rubém, solteiro,
natural do Cuito, Província do Bié, titular do Bilhete de

i‘«t«»“sp“i”f“e”"pri'nen,““s0'

Identidade n.° 002430792BE034, emitido aos 23 de Janeiro

Acessão das quotas ARTIGO
é livre entre
6.° os sócios, mas quando

iâaaestranhos, carecerá do consentimento da sociedade, à

de 2012, residente nesta Cidade do Kuito, Rua Silva Porto.
Segundo: — Justina Nanguali Sequeira, solteira, natural

qaalésempre reservado o direito de preferência deferido a

do Cuito, Província do Bié, titular do Bilhete de Identidade

n.° 002930494BE037, emitido aos 24 de Outubro de 2012,

outros sócios quando dela não quiser fazer uso.
ARTIGO
Agerência e administração
da7.°sociedade em todos os seus

residente nesta Cidade do Cuito, Rua Silva Porto.
Terceiro: — George Assafe Sequeira Rubém, menor,

actos e contratos em juízo e fora dele activa e passivamente
s^raoexercidas por ambos sócios, que dispensados de caução,

ào desdejá nomeados gerentes, bastando qualquer uma das

Quarto: — Marciano Ngueve Sequeira Rubem, menor,
natural
do Cuito, Província do Bié.

^assinaturas, para obrigar validamente a sociedade.
Os sócios-gerentes poderão delegar nos outros sócios os

Quinto: — Marcelino Jamba Sequeira Rubem, menor,
natural
do Kuito, Província do Bié.

^eres de &erência que lhe serão conferidos, sendo neceso o mandato competente outorgado em nome da sociedade

Sexto: — Jair Sequeira Rúben, menor, natural do Kuito,
natural do Kuito, Província do Bié.

2 °ÉOS de,e8ar em pessoa estranha à sociedade.
econtrato°*k*d0 a0S sóc*os obrigarem a sociedade em actos
fianças eStr^n^os aos negócios sociais tais como avales,

Sétimo: — Maria do Céu Sequeira Rúben, menor, natu
ral do Kuito, Província do Bié, residente no Kuito, Rua Silva

Província do Bié.

Oitavo: — Juscelino Sombreiro Sequeira Rubém, menor,

naÇòes ou documentos semelhantes.

Foi constituída entre eles uma sociedade por quotas de
Porto.
natural do Kuito, Província do Bié.
responsabilidade limitada, sob a denominação «SEQUEIRA

idades
^S’ cluanc
As as es J^era
artigo
8.°^0 a ^i não prescreva forpOr °ieio dePcaCla'S
& SUS convocaÇão’ poderão ser feita
^‘stados, diri^85 COrres^on^nc^as e/°u bilhetes-postais

& FILHOS — Comercial, Limitada», com sede social no

Município do Kuito, Rua Silva Porto, Província do Bié.

^^nosíisf1 °S a°S SÓCios’ com um aviso prévio de

Cartório Notarial da Comarca do Bié, no Kuito, aos 6 de

9uinze dias de antecedência.

íeHcrosij
^u2ida a qU1. d°s durante
o exercício
económico, depois
artigo
9.°

Janeiro
de 2016. — O Notário, Fernando André.
Está conforme.

reservarjCenta^ern c'nco Por cent0 Para 0
ia pr°Porça0 d e£a' e social, serão divididos pelos sócios
°Uver
suas quotas, bem como das perdas se as

ARTIGO \0.°
Sociedade não se dissolverá poV
W* um dos sócios, continuara c0

e com os herdeiros do sócro
^tndo estes nomear um que a to os

\
\
’i
I
\

oU
oS sobteV'v
• ào ou 'nte

seBte
Y)\sso\vi^a

a

sOóe'
ea

Permanecer indivisa na socreda
_ Uquiáat
S* acordo dos sócios, todos eles ser
^çO ot

^idaç^o sevd deferida ao sócio que
Vaidade de condições.

ESTATUTO DA SOCIEDADE
SEQUEIRA & FILHOS, LIMITADA

et

denominação «Sequeira &
ARTIGO l.°
sede)
(Denominaçãodal
e no Município do Kuito,
Porto, podendo transferi-la
sociedade adopta a
Limitada», com sede soei;
Rua Silva P'
A
F^os<; do B'é’
provínC
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_________ DI^R10dM<E^
ARTIGO 6 o

livremente para qualquer local do território nacional, bem

(Gerência)

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

\

l

A gerência e administração da sociedade em todos A
seus actos e contratos em juízo e fora dele activa epa$U

mente exercida pelo sócio Joaquim Manuel GeorgeRuUl
que fica desde já nomeado gerente, com dispensa decairçU

bastando a sua assinatura para obrigar validamenteasoó-.l
dade.
'1

partir da data da celebração da sua escritura.
ARTIGO 3.°
(Objecto)

ARTIGO 7.°
(Assembleias)

I
I

A sociedade tem como objecto social o comércio geral,

As Assembleias Gerais serão convocadas por simm
cartas registadas, dirigidas aos sócios com, pelo nwj

importação, exportação, assistência médica, transportes de

30 (trinta) dias de antecedência, isto quando a lei nàopres

passageiros, mercadorias, posto médico, farmácia, poli

creva formalidades especiais de comunicação, se qualquer I

clínico, escola de formação profissional, parque infantil,

dos sócios estiver ausente da sede social, a comunicação

comercialização com o campo, informática, internet, casa

deverá ser feita com tempo suficiente para que possa com

de câmbios, prestação de serviço, representações, comércio

parecer.

internacional, hidráulica, construção civil e obras públicas,

ARTIGO 8.°
(Divisão dos lucros)

carpintaria, estudo e projectos, fiscalização, gestão de sis
temas de águas, energia, tratamento de resíduos sólidos,

saneamento básico, decorações, exploração mineral e de
madeira, indústria, pastelaria, geladaria, panificação, modas

e confecções, boutiques, telecomunicações, representações
de telefones e seus pertences, hotelaria e turismo, agricul

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzidas a per
centagem para o fundo ou destinos especiais criado em

Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor

ção das suas quotas, e em igual proporção serão suportadas

as perdas se as houver.
ARTIGO 9.°
(Dissolução)

tura, agro-pecuária, pescas e seus derivados, imobiliária e

vendas, transportes terrestres, marítimos e aéreos não regu
lares, colégios, cultura, agência de viagens e transitários,

A sociedade não se dissolverá por morte ou interdiçãode

camionagem, turismo-ecológico, bombas de combustíveis,

qualquer dos sócios, continuará com os sobrevivos ou capa
zes e com os herdeiros ou representantes do sócio falecido

comercialização de gás butano e lubrificantes, jardina

ou interdito, devendo estes nomear um que a todos repre

gem, recauchutagem, venda de viaturas novas e de ocasião,

sente enquanto a quota se mantiver indivisa.

podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo de activi

ARTIGO IO.°
(Liquidação)

dade comercial ou industrial em que os sócios acordam e
seja permitida por lei.
ARTIGO 4.°
(Capital)

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

integralmente realizado em dinheiro, dividido e representado

pelos sócios em oito quotas assim distribuídas: uma quota no

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos
demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários ea
liquidação e partilha realizar-se-á, como acordarem. Na falta
de acordo, e se algum deles o pretender será o activo licitado

em bloco com obrigação do pagamento do passivo e adju

dicado ao sócio que melhor preço oferecer, em igualdade de
condições.

valor nominal de Kz: 25.000,00 (vinte e cinco mil kwanzas),
ARTIGO Il.°
(Preferência na amortização)

pertencente ao sócio Joaquim Manuel George Rubém e outra

quota no valor nominal de Kz: 15.000,00 (quinze mil kwan

zas), pertencente à sócia Justina Nanguali Sequeira e outras
restantes quotas no valor nominal de Kz: 10.000,00 (dez

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

qualquer sócio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou

providência cautelar.

mil kwanzas) a cada um dos sócios nomeadamente: Jorge

Assafe Sequeira Rubém, Marciano Ngueve Sequeira Rubém,

ARTIGO 12.°
(Foro competente)

Marcelino Jamba Sequeira Rubém, Jaír Sequeira Rubém,

Para todas as questões emergentes do presente contrato,

Maria do Céu Sequeira Rubém e Juscelino Sombreiro

quer entre os sócios, seus herdeiros ou representantes, quer

Sequeira Rubém.

entre eles e a própria sociedade, fica estipulado o Foro da
ARTIGO 5.°
(Cessão de quotas)

Comarca do Bié, com expressa renúncia a qualquer outro.
ARTIGO 13.°
(Balanços)

A cessão de quotas é livre, quando feitas a estranhos fica

dependente do consentimento da sociedade, à qual é sempre

Os anos sociais serão os civis e os balanços serão dados

reservado o direito de preferência deferido aos sócios se a

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

sociedade dele não quiser fazer uso.

de Março imediato.
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projectos, assessoria técnica, gestão imobiliária, construção

ARTIGO 14.”
(Omisso)

civil, obras públicas e particulares, compra e venda de mate

riais de construção civil, posto de venda de combustíveis
, i-j n o ]/04 de 13 de Fevereiro, Lei das Sociedades

e seus derivados, segurança privada pessoal e patrimonial,
formação profissional e informática, marketing, representa

creiais, vigente em Angola.

(16-2229-L13)

ção comercial, escola de condução, rent-a-car, serviços de
táxi, transporte de passageiros e de mercadorias diversas,

KINDEMBA — Comércio Geral. Limitada

camionagem, prestação de serviços, informática, telecomu
nicações, representação comercial e marketing, cartering.

Certifico que, por escritura de 22 de Janeiro de 2016, com

importação e exportação e outros mais fins, podendo dedi

início de folhas 99, verso, a folhas 100, do Livro de Notas

car-se a qualquer outro ramo de actividade desde que os

MPB, para escrituras diversas do l.° Cartório Notarial

sócios deliberem, satisfeitos que sejam os requisitos da lei.

daComarca do Huambo, a cargo de David Manuel da Silva

§Único: — É livremente permitida a participação da

Velhas,Notário do referido Cartório, compareceram:

sociedade no capital social de outras sociedades, mesmo

Cimeiro: — Alice Kiteque Francisco, solteira, maior,
natoralda Quibala, Província do Kwanza-Sul;

com objecto social diferente do seu ou reguladas por leis

Segundo: Daniela Kiteque Francisco, solteira, maior,
natural o Alto-Hama, Município do Londuimbale, Província
do Huambo;
Foi constituída entre elas, uma sociedade por quotas de
I responsabilidade limitada, sob a denominação «KINDEMBA
-Comércio Geral, Limitada», com sede no Huambo.

Está conforme.

especiais ou em agrupamentos de empresas, consórcios ou

entidades de natureza semelhante, desde que o faça como

sócia de responsabilidade limitada.
ARTIGO 4.°

O capital social é no valor nominal de Kz: 500.000,00

(quinhentos mil kwanzas),

integralmente realizado em

dinheiro, dividido e representado pelas sócias em duas

L’Cartório Notariai da Comarca do Huambo, no

quotas assim distribuídas: uma quota no valor nominal

tato, aos 22 de Janeiro de 2016. — O Notário-Adjunto,

de trezentos e cinquenta mil kwanzas, para a sócia Alice

Gabriel Faustino Tchilema.

Kiteque Francisco e outra quota no valor nominal de cento

e cinquenta mil kwanzas, para a sócia Daniela Kiteque

Francisco, respectivamente.
ESTATUTO DA SOCIEDADE
DENOMINADA KINDEMBA — COMÉRCIO
GERAL, LIMITADA
ARTIGO l.°

§Único: — O capital social poderá ser aumentado por
deliberação da Assembleia Geral e o aumento será dividido
pelos sócios na proporção das suas quotas ou na forma a
acordar para o efeito.

A sociedade adopta a denominação de «KINDEMBA

ARTIGO 5.°

-Comercio Geral, Limitada», com sede e principal esta

Não serão exigíveis prestações suplementares de capital,

belecimento comercial nesta Cidade do Huambo, Bairro da

mas qualquer das sócias poderá fazer suprimentos à socie

tala, podendo no entanto abrir filiais, sucursais e outras

dade vencendo juros de cinco por cento.

taas de representação em qualquer parte do território

ARTIGO 6.°

nacional ou no estrangeiro.
ARTIGO 2.°

I

A sua duração é por tempo indeterminado, e o seu início

éa contar da data da presente escritura.

A cessão das quotas é livre entre as sócias, mas quando
feita a estranhos, carecerá do consentimento da sociedade, à

qual é sempre reservado o direito de preferência deferido a
outros sócios quando dela não quiser fazer uso.
ARTIGO 7.°

ARTIGO 3.°

I

Asociedade tem por objecto social o exercício da activi

A gerência e administração da sociedade em todos os

dade de comércio geral, misto a grosso e a retalho, indústria,

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

hotelaria e turismo, prestação de serviços, creche, salão de
festas, promoção de eventos culturais e recreativos, salão

de beleza, boutique e bijutaria, perfumaria, venda de aces

sórios de moda, serviços de buffet, decoração, compra e
venda de acessórios de beleza, comércio e importação de
cosméticos de beleza e decoração, sapataria, fornecimento,

mente serão exercidas por ambas as sócias, que dispensadas

de caução, são desde já nomeadas gerentes, bastando qual
quer uma das suas assinaturas, para obrigar validamente a

sociedade.
1. As sócias-gerentes poderão delegar nos outros sócios
os poderes de gerência que lhe serão conferidos, sendo
necessário o mandato competente outorgado em nome da
sociedade quando os delegar em pessoa estranha à socie-

^actividade de consultoria e fiscalização, estudos e

dade.
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2. É proibido às sócias obrigarem a sociedade em actos

Muafeca, Limitada», com sede no Kuito Mu*- I

e contratos estranhos aos negócios sociais tais como avales,

Kuito, Rua Cidade de Luanda.

fianças, abonações ou documentos semelhantes.

’

M

Está conforme.
I
Cartório Notarial da Comarca do Bié, no Kuito a '

ARTIGO 8.°
As Assembleias Gerais, quando a lei não prescreva for

de Janeiro de 2016. — O Notário, Fernando André.

malidades especiais para a sua convocação, poderão ser feita
por meio de cartas, correspondências e/ou bilhetes-postais

registados, dirigidos às sócias, com um aviso prévio de pelo
menos (15) quinze dias de antecedência.

ESTATUTO DA SOCIEDADE
COMERCIAL DENOMINADA ORGANIZAÇÕES I

ARTIGO 9.°

MUAFECA, LIMITADA

Os lucros líquidos durante o exercício económico, depois

ARTIGO l.’

de deduzida a percentagem de (5%) cinco por cento para o

A sociedade adoptada a denominação de «Organizações

fundo de reserva legal e social, serão divididos pelas sócias

Muafeca, Limitada», com sede social no Kuito, Municiph

na proporção das suas quotas, bem como das perdas se as

do Kuito, Rua Cidade de Luanda, podendo no entantoabrâ

houver.

filiais, sucursais, agência ou delegações a qualquer pane
do território nacional, aonde convier negócios sociais. A

ARTIGO 10.°

empresa designará outras denominações a outros estabele

A sociedade não se dissolverá por morte ou interdição
de qualquer uma das sócias, continuará com as sobrevivas

cimentos a serem abertos no mesmo conceito desde queseja
oportuno.

ou capazes e com os herdeiros da sócia falecida ou interdita,

ARTIGO 2.°

devendo estes nomear um que a todos represente enquanto a

A sua duração é por tempo indeterminado, contando-se

quota permanecer indivisa na sociedade. Dissolvida a socie

o seu início para todos efeitos legais a partir da data da cele

dade por acordo das sócias, todas elas serão liquidatárias e

bração da escritura.

a liquidação será deferida à sócia que melhor preço oferecer

ARTIGO 3.°

em igualdade de condições.

O seu objecto social consiste no exercício das activida

des de comércio geral, misto, a grosso e a retalho, indústria

ARTIGO 11.°
Os anos sociais serão anos civis e os balanços serão

mineira, hotelaria e turismo, agro-pecuária, transporte de

dados a 31 de Dezembro de cada ano, devendo estar aprova

mercadoria e passageiros, construção civil e obras públicas,

dos e assinados até fins de Março imediato.

prestação de serviços, oficinas gerais e formação profissio

nal, assistência técnica, importação e exportação, podendo

ARTIGO 12.°

os sócios dedicar-se a qualquer outro ramo do comércio ou

No omisso regularão as deliberações sociais e as disposi

indústria que os sócios acordem e seja permitido por lei.

ções da Lei das Sociedades Comerciais, vigentes em Angola.
(16-2230-L13)

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

kwanzas), integralmente realizado em dinheiro, dividido e
Organizações Muafeca, Limitada

representado pelos sócios em 2 quotas iguais, sendo umao
valor nominal de Kz: 50.000,00 (cinquenta mil kwanzas),

Certifico que, por escritura de 25 de Junho de, 2015,

com início de folhas 35 verso, a folhas 37 do livro de

pertencente ao sócio Silva Lopes Etiambulo Agostinho e
outra de valor igual pertencente ao sócio Filipe Kanganjo

notas n.° 5-A, para escrituras de sociedades comerciais do
Cartório Notarial da Comarca do Bié, a cargo de Fernando

Muafeca.

ARTIGO 5.°

André, licenciado em Direito, Notário do referido Cartório,

compareceram:
Primeiro: — Silva Lopes Etiambulo Agostinho, casado

com Alzira Cambela José Agostinho, sob o regime de comu

Não serão exigíveis suplementares de capital, mas os
sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer mediante os juros e condições que estipularem.

ARTIGO 6.°

nhão de adquiridos, natural do Andulo, Província do Bié,

titular do Bilhete de Identidade n.° 001621132BE038, emi

A cessão de quotas entre os sócios é livremente per

tido aos 15 de Março de 2005, residente em Luanda, Rangel,

mitida, mas quando feita a estranhos fica dependente do

Bairro Nelito Soares,

consentimento da sociedade, à qual é sempre reservado o

Segundo: — Filipe Kanganjo Muafeca, solteiro, natural

do Andulo, Província do Bié, titular do Bilhete de Identidade
n.° 000768884BE038, emitido aos 17 de Abril de 2015, resi

direito de preferência, deferido pelos sócios se aquele não

quiser fazer o uso.

ARTIGO 7.°

dente em Luanda, Bairro Nelito Soares, Rua B-3, Casa n.° 5.

A gerencia e a administração da sociedade, em todos

Foi constituída entre eles uma sociedade por quotas de

os actos e contrato, em juízo e fora dele, activa e passiva

responsabilidade limitada sob a denominação «Organizações

mente, serão exercidas pelos sócios Silva Lopes Etiambulo
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Primeiro: — José Manuel Gaspar Canhamena, sol

^liuhoe Filipe Kanganjo Muafeca, que desde já ficam

geados gerente e sub-gerente respectivamente bastando

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

^assinatura para obrigar validamente a sociedade.

onde reside habitualmente no Cazenga, Bairro Hoji-ya-

-Henda, Rua Ilha da Madeira, Casa n.° 1, titular do Bilhete

I 0 sócio-gerente poderá delegar a outro ou pessoa
^haà sociedade, parte ou todos os poderes de gerência,

de Identidade n.° 000105977LA024, emitido pela Direcção
Nacional do Arquivo de Identificação Civil e Criminal, em

/ ^andopara efeito o respectivo mandato,
í ?. É proibido ao sócio-gerente obrigar a sociedade em

Luanda, aos 19 de Agosto de 2013;

Lose contratos estranhos aos negócios sociais tais como

Segundo: — Mário António Uquele, solteiro, maior,

I laias de valor, fiança, vales, abonações ou documentos

natural de Kilamba Kiaxi, Província de Luanda, onde reside

/ semelhantes.

habitualmente no Kilamba Kiaxi, Bairro Palanca, rua sem

número, casa sem número, titular do Bilhete de Identidade

ARTIGO 8.°

n.° 002016904LA034, emitido pela Direcção Nacional do

I As Assembleias Gerais serão convocadas quando a lei
I olo prescreva formalidades especiais para a sua convoca-

Arquivo de Identificação Civil e Criminal, em Luanda, em

I po, por meio de cartas registadas, dirigidas aos sócios no

1 de Abril de 2013.

j período de 15 dias de antecedência. Se algum dos sócios

Foi constituída entre eles uma sociedade por quo

I se encontrar ausente do local da sede social, a convocação
I devera ser feita com uma dilação suficiente para ele poder

tas de responsabilidade limitada sob a denominação
«JOBALFAOMEGA — Prestação de Serviços, Limitada»,

comparecer ou fazer-se representar.

com sede no Cuando Cubango.
Está conforme.

ARTIGO 9.°

'

Os lucros líquidos apurados durante o exercício econó

mico, depois de deduzida a percentagem de 5% para o fundo

Cartório Notarial da Comarca do Huambo-SIAC, no
Huambo, 19 de Janeiro de 2016. — O Notário-Adjunto

dereserva legal e social, serão divididos pelos sócios na pro

Benjamim S. Lumbwambwa.

porção das suas quotas, bem como as perdas se as houver.
ARTIGO 10.°

ESTATUTO DA
JOBALFAOMEGA — PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS, LIMITADA

Asociedade não se dissolverá por morte ou interdição de
qualquer dos sócios continuando com o sobrevivo, herdei

ros capazes e representantes do sócio falecido ou interdito,
devendo estes nomear um que a todos representantes

CAPÍTULO I
Denominação, Duração, Sede e Objecto

enquanto a quota mantiver indivisa na sociedade.

ARTIGO l.°
(Denominação)

ARTIGO 11.°

Os anos sociais serão os civis e os balanços serão dados

em 31 de Dezembro de cada ano, devendo estar aprovados e

A sociedade adopta a denominação social de «JOBAL

assinadas até fins de Março de imediato a que disser respeito.

FAOMEGA — Prestação de Serviços, Limitada», e durará

por tempo indeterminado.
ARTIGO 12.°
ARTIGO 2.°
(Sede sociai)

Para todas as questões emergentes deste contrato, quer

entre os sócios, seus herdeiros ou representantes, quer entre
eles e a própria sociedade, fica estipulado como Fórum
obrigatório o da Comarca do Bié, com expressa renúncia a

1. A sociedade tem a sua sede na Província do Cuando

Cubango, Município de Menongue, Bairro Azul, casa sem

número.

qualquer outro.

2. A sede social poderá ser transferida dentro do territó
ARTIGO 13.°

rio de Angola, bem como poderão ser abertas ou encerradas

No omisso regularão as deliberações sociais e as disposi

quaisquer sucursais, filiais, agências, delegações, escritórios

ções da lei das Sociedades Comerciais e demais disposições

ou quaisquer outras formas de representação, no País ou no

aplicáveis vigentes em, Angola.

estrangeiro.

(16-2231-(L 13)

JOBALFAOMEGA — Prestação de Serviços, Limitada
Certifico que, por escritura de 19 de Janeiro do ano 2016,
com início de folhas 4, a folhas 5 do Livro de Notas n.° 4-A, para
escrituras diversas do CartórioNotarial da Comarca do Huambo

- SIAC, perante mim, Benjamim Saku Lumbwambwa,
Licenciado em Direito, Notário-Adjunto do referido Cartono,

compareceram como outorgantes:

ARTIGO 3.°
(Objecto)

1. A sociedade tem como objecto social a construção

civil, obras públicas e particulares, comércio por grosso e
a retalho, prestação de serviços, as actividades de contabi
lidade e de auditoria, consultoria fiscal, estudos de mercado
e sondagens de opinião, consultoria empresarial e de ges
tão, reparação de veículos automóveis, motociclos e de bens
de uso pessoal e doméstico, indústria, agricultura, produção
animal, caça e silvicultura, pescas, serralharia, panificação e

DIÁRIO DAREPÚ^j
pastelaria, alojamento e restauração, hotelaria e turismo, edu

5. Caso os restantes sócios não pretendem exercer»

cação, farmácia, armazenagem, creche, exploração mineira e

direito de preferência ou caso a oferta não compJ

florestal, publicidade, actividades funerárias e conexas, pro-

totalidade das quotas a serem vendidas, o sócio «d

tecção civil, electricidade, mediação imobiliária, actividades

deverá então solicitar o consentimento da SociedadeQ

fotográficas, take-a-way, transportes, agência de viagens e

posta de transmissão de quotas a terceiros, o qual deved

turismo, actividades de salões de cabeleireiro e instituto de

prestado ou recusado pela sociedade no prazo de 60 (d

beleza, representação comercial, telecomunicações, impor

senta dias)
1
6. Se a Assembleia Geral não se pronunciar deJ

tação e exportação, podendo dedicar-se a qualquer outro

ramo do comércio ou indústria em que os sócios acordem e

daquele prazo, é livre a transmissão das quotas aqueci

ria a proposta.
I
7. Se for licitamente recusado o consentimento,asoU

seja permitido por lei.

2. A sociedade pode livremente associar-se, agrupar-se
ou concertar-se com quaisquer pessoas singulares ou colec

tivas ou outras entidades afins, bem como participar na sua
administração e fiscalização.

3. A sociedade pode adquirir participação em socieda

dade fica obrigada a fazer adquirir as quotas pelos outo,
sócios que desejem, na proporção das respectivas partici

pações, nas condições de pagamento do negócio para qoe

foi solicitado o consentimento; mas tratando-se de transmb
são a título gratuito ou provando a Sociedade que naquele

des ou outras entidades colectivas com objecto diferente do

negócio houve simulação de preço, a aquisição far-se-à pelo

referido no número um deste artigo, mesmo se reguladas por

valor real, determinado nos termos da Lei das Sociedades

leis especiais.
CAPÍTULO II

Capital Social, Quotas,
Obrigações e Prestações Acessórias
ARTIGO 4.°

(Capital)

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwan
zas), integralmente subscrito e realizado em dinheiro,

Comerciais.
8. Sem prejuízo do disposto nos pontos anteriores,o

sócio transmitente só poderá transmitir as suas quotas,
havendo créditos (seja a título de suprimento ou prestações

acessórias de capital) de que a Sociedade ou outro sócioé
titular, sob pena da venda que o sócio transmitente efectuar

ser considerada ineficaz.
ARTIGO 6.°
(Prestações Acessórias)

dividido e representado por 2 (duas) iguais do valor nomi

Os sócios poderão efectuar prestações acessórias volun

nal de Kz: 50.000,00 (cinquenta mil kwanzas), cada uma,

tárias à sociedade, no máximo até 100 (cem) vezes nrais

pertencentes aos sócios José Manuel Gaspar Canhamena e

relativamente ao seu valor inicial nos termos e con içoes

Mário António Uquele, respectivamente.

que vierem a ser fixados em Assembleia Geral.

ARTIGO 5.°
(Direitos de preferência)

CAPÍTULO III

Gerência e Fiscalização

1 .Acessão de quotas a estranhos fica dependente do con

sentimento da sociedade à qual é sempre reservado o direito

SECÇÃO I
Das Assembleias Gerais

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

2. Caso algum dos sócios pretenda vender todas ou parte

ARTIGO 7.°
(Assembleias Gerais dos sócios)

da sua quota na sociedade a um terceiro, os restantes sócios

1. Cada sócio ou seu representante devidamente auto
rizado poderá estar presente pessoalmente em qualquer

terão direito de preferência na aquisição das mesmas.

Assembleia Geral ordinária ou extraordinária mas não

3. Para o efeito do disposto no número dois da presente

cláusula, o sócio que pretender vender as suas quotas deverá

poderá ser representado por terceiros.
2. O mandato acima referido poderá ser concedido por

primeiro oferecer tais quotas aos restantes sócios pelo

simples carta-mandato assinada pelo mandante, endereçada

mesmo preço e sob os demais termos e condições acordados

à gerência da qual deverá constar a agenda da Assembleia

com tal terceiro de boa-fé através de notificação escrita, da

Geral e a identificação completa do representante.

qual deverá constar o preço, termos e condições da proposta

3. As deliberações da Assembleia Geral serão toma
das por maioria dos votos emitidos em cada reunião, salvo

de venda de quotas, bem como a quantidade de quota a ser

vendida.

4. Os restantes sócios poderão aceitar a acima mencionada
oferta a qualquer momento dentro do prazo de 30 (trinta) dias

a contar da data da recepção da oferta de venda, através de
notificação escrita ao sócio cedente, caso em que as quotas
deverão ser adquiridas por tais sócios pro rata as respectivas

participações no capital social da sociedade.

quando a lei ou os presentes estatutos exigirem maioria qua
lificada ou voto unânime.

4. A Assembleia Geral só pode funcionar e deliberar
validamente em primeira convocação quando nela estejam
presentes sócios que detenham, pelo menos mais de cin-

quenta por cento do total do capital.
5. Ficam ressalvados os casos em que a Lei ou este con
trato de sociedade impuserem quórum diferente
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ARTIGO 14.°
(Foro competente)

ARTIGO 8."
(ConvocaçSo da Assembleia Geral)

das dirigidas aos sócios com pelo menos 30 (trinta) dias
^tecedênria, isto quando a lei não prescreve formalida-

^especiais de comunicação. Se qualquer dos sócios estiver
gsente da sede social a comunicação deverá ser feita com

gmpo suficiente para que possa comparecer.
ARTIGO 9.°
(Reuniões)

Para todas as questões emergentes do presente contrato,
será unicamente competente o Foro da Comarca do Cuando
Cubango, com expressa renúncia a qualquer outro.

ARTIGO I5.°
(Disposições finais e transitórias)
No omisso regularão as deliberações sociais, as dispo
sições da Lei n.° 1/04 de 13 de Fevereiro, que é a Lei das
Sociedades Comerciais, e demais legislação aplicável.

A Assembleia Geral reunirá nos três primeiros meses do

(16-2232-L13)

I ano para:
^Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do

j
í
;

tados:
c) Proceder a apreciação geral da Gerência e Fiscali-

zação da Sociedade.
SECÇÃO H

Da Gerência

V
.

Magassouba & Filhos, Limitada

-

exercício anterior;
b) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resul-

Certifico que, por escritura de 24 de Abril de 2012, com

início de folhas 9, à folhas 10 verso, do livro de notas

n.° 85-A, para escrituras diversas do 1,° Cartório Notarial da
Comarca do Huambo, a cargo de Moisés Kassoma, Mestre

em Direito, Notário do referido Cartório, compareceram:

Primeiro: — Hamady Magassouba, solteiro, maior, de
ARTIGO 10.°
(Gerência)

A gerência e administração da sociedade em todos os

«aciose contratos, em juízo e fora dele, activa e paswmente, serão exercidas pelos sócios José Manuel Gaspar
Crtamena e Mário António Uquele, sendo necessária a
Matura dos dois para obrigar validamente a sociedade.
Os gerentes poderão delegar mesmo em pessoas estraa sociedade, parte dos seus poderes de gerência

I «tnfenndo para o efeito o respectivo mandato.
Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos e
contratos estranhos aos negócios sociais, tais como letras de
®or, fianças, obrigações e quaisquer outros actos de natuI fôa semelhante.
|

SECÇÃO III

Fiscalização

nacionalidade maliana, natural de Nioro, titular do Cartão de

Autorização de Residência n.° R018811/0159912, emitido
pelos Serviços de Migração e Estrangeiros em Luanda,

aos 6 de Maio de 2010;

Segundo: — Bah Dahirou, solteiro, maior, de naciona
lidade maliana, natural de Gavinane, titular do Cartão de

Autorização de Residência n.° R021376/00555408, emitido
pelos Serviços de Migração e Estrangeiros em Luanda,

aos 29 de Julho de 2009.

Foi constituída entre eles, uma sociedade por quotas de
responsabilidade, limitada sob a denominação «Magassouba
& Filhos, Limitada», com sede na Kaála- Huambo.

Está confonne.
Cartório Notarial da Comarca do Huambo, no Huambo,

aos 26 de Abril de 2012. — O Notário-Adjunto, Jerónimo
Relógio Ngunza.

ARTIGO il.°
(Fiscalização)

A fiscalização dos negócios da Sociedade será exercida

for um fiscal-único, auditor perito contabilista ou socieda
de auditores peritos contabilistas, os quais serão eleitos
pda Assembleia Geral para um mandato de um ano, sem

prejuízo de poderem ser reeleitos.

ESTATUTO DA SOCIEDADE
DENOMINADA MAGASSOUBA
& FILHOS, LIMITADA
ARTIGO I.°

A sociedade adopta a denominação de «Magassouba &
CAPÍTULO IV

Ano Social, Aplicação de Resultados
e Disposições Finais

Filhos, Limitada», com sede e principal estabelecimento
comercial nesta Província do Huambo, Município da Kaála,

Bairro 5 de Outubro, podendo no entanto abrir filiais, sucur
sais e outras formas de representação em qualquer parte do

ARTIGO 12.°
(Ano social)

0 ano social coincide com o ano civil.
ARTIGO 13“
(Lucros)

território nacional ou no estrangeiro.
ARTIGO 2.°

A sua duração é por tempo indeterminado, e o seu início
é a contar da data da presente escritura.
ARTIGO 3.°

O seu objecto social, é o exercício do comércio geral,
misto a grosso e a retalho, prestação de serviços, constru
ção civil, obras públicas e particulares, compra e venda de

ção das suas quotas.

A
V
---’

^Assembleias Gerais serão convocadas por simples carta
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materiais de construção civil, indústria, hotelaria e turismo,

ARTIGO 10.°

I

agro-pecuária, marketing, representação comercial, trans

Os lucros líquidos durante o exercício económico d 1

porte de passageiros e de mercadorias diversas, camionagem,

de deduzida a percentagem de (5%) cinco porcentòí

importação e exportação, podendo ainda explorar qualquer

fundo de reserva legal e social, serão divididos pelos3

outro ramo de comércio ou indústria em que os sócios acor

na proporção das suas quotas, bem como dasperdasJ

dem e não seja proibido por lei.

houver.

u

§A sociedade poderá estabelecer acordos, parcerias e ou

agrupar-se com quaisquer outras sociedades, para o trata

mento de todos assuntos do seu interesse.

ARTIGO 11.°

A sociedade não se dissolverá por morte ou interdiflJ
qualquer um dos sócios, continuará com os sobrevivei
capazes e com os herdeiros do sócio falecido ou interdiz

ARTIGO 4.°

devendo estes nomear um que a todos represente enquanto»

O capital social é do valor nominal de Kz: 100.000,00,

quota permanecer indivisa na sociedade. Dissolvida a serie

(cem mil kwanzas), integralmente realizado em dinheiro,

dade por acordo dos sócios todos eles serão liquidatáriosea
liquidação deferida ao sócio que melhor preço oferecei^

dividido e representado pelos sócios em duas quotas assim

distribuídas: uma quota do valor nominal de Kz: 90.000,00

igualdade de condições.
ARTIGO 12.°

(noventa mil kwanzas), para o sócio Humady Maugassouba
e outra quota do valor nominal de Kz: 10.000,00 (dez mil

Os anos sociais serão anos civis e os balanços serào

dados à 31 de Dezembro de cada ano, devendo estar aproa
kwanzas), para o sócio Bah Dahirou, respectivamente.

dos e assinados até fins de Março imediato.

ARTIGO 5.°

ARTIGO 13.°

O capital social poderá ser aumentado por deliberação

No omisso regularão as deliberações sociais e asdisposi-

da Assembleia Geral e o aumento será dividido pelos sócios

ções da Lei das Sociedades Comerciais vigentes em Angola,

na proporção das suas quotas ou na forma a acordar para o

(16-2233-LD)

efeito.
ARTIGO 6.’

MANDAVEK — Service, Limitada

Não serão exigíveis prestações suplementares de capital,
Certifico que, por escritura de 19 de Maio de 2014,cra

mas qualquer dos sócios poderá fazer suprimentos à socie
dade vencendo juros de cinco por cento.
ARTIGO 7.°

A cessão das quotas é livre entre os sócios, mas quando

feita a estranhos, carecerá do consentimento da sociedade à
qual é sempre reservado o direito de preferência deferido a

outro sócio quando dela não quiser fazer uso.
ARTIGO 8.°

A gerência e administração da sociedade em todos os
seus actos e contratos em juízo e fora dele activa e passi

início a folhas 36 verso, a folhas 37, do livro de notas pro
escrituras diversas n.° 89-B, do l.° Cartório Notarial m
Comarca do Huambo, a cargo de Moisés Kassoma.Notano,
do referido

Cartório,

perante mim, Jerónimo Relogio

Ngunza, Notário-Adjunto, do respectivo Cartório, compare-

ceram como outorgantes:
Primeiro: — Petro Kapingala, casado, natura
Huambo;
Segundo: — Banza Kabila Gracia, casada sob o regime

de comunhão de adquiridos com o primeiro outorgante,

vamente serão exercidas pelo sócio Hamady Maugassouba,

natural do Congo;
Os outorgantes residem habitualmente nesta Cidade

que dispensado de caução é desde já nomeado gerente, bas

do

tando a sua assinatura para obrigar validamente a sociedade.

Académico, Casa n.° 83 e deles verifiquei a identidade por

§ 1.° — O sócio-gerente poderá delegar nos outros sócios

meu conhecimento pessoal;
Foi constituída entre si uma sociedade por quotas de res
ponsabilidade limitada sob a denominação de «MANDAVEK

os poderes de gerência que lhe serão conferidos, sendo

necessário o mandato competente outorgado em nome da
sociedade quando os delegar em pessoa estranha à socie

dade.
§2.° — É proibido aos sócios obrigarem a sociedade em

actos e contratos estranhos aos negócios sociais tais como

Huambo,

Rua

Mouzinho

de Albuquerque, Baino

— Service, Limitada», com sede no Huambo.
Está conforme.
Cartório Notarial da Comarca do Huambo, no Huambo,

aos 22 de Maio de 2014. — O Notário Adjunto, Jerónimo
Relógio Ngunza.

avales, fianças, abonações ou documentos semelhantes.
ARTIGO 9.°

As Assembleias Gerais, quando a lei não prescreva for

malidades especiais para a sua convocação, poderão ser feita

ESTATUTO DA SOCIEDADE
MANDAVEK — SERVICE, LIMITADA
ARTIGO l.°

por meio de cartas, correspondências e/ou bilhetes-postais

A sociedade adopta a denominação de «MANDAVEK

registados, dirigidos aos sócios, com um aviso prévio de

- Service, Limitada», com sede nesta Cidade do Huambo,

peio menos (15) quinze dias de antecedência.

Rua Mouzinho de Albuquerque, Bairro Académico, Casa
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ARTIGO 10.°
A sociedade não se dissolverá
por morte ou interdição de

DE

.. abrir, filiais agências, sucursais

qualquer dos sócios, continuará com o sobrevivo ou capaz
e com os herdeiros do sócio falecido ou interdito devendo

estes nomear um que a todos represente enquanto a quota

permanecer indivisa na sociedade.
.0Íp0rXi"«»”“dO-‘OS''‘iniCÍO

Os anos sociais serãoARTIGO
os civisIl.°e os balanços serão dados
em 31 de Dezembro de cada ano, devendo estar aprovados
e assinados até fins de Março imediato a que disser respeito.

'
^social consiste
no” exercício de prestaçao
iil^
ARTIGO3.
_ de

OSWÍ feições públicas e privadas na area das novas
informação e comunicação, transporte, ageníSnse consultoria empresarial, compra e venda de
“‘ Xfonnático, formação profissional na área de infor-

I2.°
No omisso regularãoARTIGO
as deliberações
sociais e as disposi

ções da lei das sociedades vigentes em Angola.
(16-2234-L13)

^portação e exportação, podendo ainda dedtcar-se
Xr outro ramo de comércio ou indústria em que os

KASIPO, Limitada

^acordem e seja permitido por lei.

Certifico que, por escritura de 16 de Janeiro de 2016,

OcapitaísocialédeKz:
100.000,00
(cem mil kwanzas),
ARTIGO
4.°

com início de folhas 92 verso, à folhas 93, do livro de notas

ntfegralmente realizado em dinheiro, dividido e representadopelos sócios em duas quotas iguais do valor nominal

n.° 91-B, para escrituras diversas do l.° Cartório Notarial da
Comarca do Huambo, a cargo, de David Manuel da Silva

deKz: 50.000,00, (cinquenta mil kwanzas), cada uma, para

cada sócio Petro Kapingala e Banza Kabila Gracia.

Velhas, Notário do referido Cartório, compareceu:
Kátia da Ressurreição Tchivinda do Amaral, solteira,
maior, natural do Huambo, onde reside no Bairro de Nossa

ARTIGO
5.°
0capital social poderá
ser aumentado
por deliberação da

Í^le.a Geral e o aumento será dividido pelos sócios na
proporção das suas quotas ou na forma como se vier acordar.

Senhora de Fátima, que outorga este acto por si e em repre
sentação dos seus filhos menores nomeadamente, Sidney

Sipopieny do Amaral Ângelo, de 13 anos de idade e Siziany

Popyeinawa do Amaral Ângelo, de 9 anos de idade, ambos
6.° os sóc*os> mas quando
feita a^T0 de qU°taS ARTIGO
^Vre entre

naturais de Luanda e residentes habitualmente no Bairro de

qual é çS ranh°S Carecera 010 c°nsentimento da sociedade, à
^ssócinr^6 reservad° 0 direito de preferência, deferido

Nossa Senhora de Fátima com a outorgante.

^"«^ando dela não quiser usar

Que, ela e os seus representados já acima identifica
E por
dito:e actuais sócios da sociedade «Kasipo,
dos,
são ela
os foi
únicos

Ag^n
artigo
actos eQ■ 3 6 admÍnÍStra
^° ?.» sociedade, em todos os
serão e ntraí°S em j11120 e ^ora dele, activa e passiva-

I

GraciaXerC^aS ^e^°S s<^c^os ^etro Kapingala e Banza
a ^ssinatuUe deSde
ficam nomeados gerentes, basSOciedade.

Limitada», com sede nesta cidade do Huambo, Bairro São
João, Rua J, constituída por escritura de 8 de Julho de 2005,

lavrada com início de 96 a folhas 97 do livro de notas
n.° 69-B, para escrituras diversas deste Cartório Notarial

de Um de^es Para obrigar validamente a

da Comarca do Huambo e alterada por escritura de 16 de

eniPessoa estra 5erentes P°derão delegar noutro sócio ou
I fes1-de0s
c •
gerência
U 3 S0c’edafie parte poderes ou todos pode-

Outubro de 2012, lavrada com início de folhas 17 verso a
folhas 18 do livro de notas n.° 86-B, para escrituras diver
sas deste Cartório Notarial da Comarca do Huambo, com

°resPcctiv0 mand3 ^GS COn^er^° outorgando para o efeito

o capital social de Kz: 1.000.000,00 (um milhão de kwan
zas) e Contribuinte Fiscal n.° 5121027621, matriculada

£ Proibid(T at° COrnPetente em nome da sociedade.
geniactosecontrataOS SÓC*os'gerentes em obrigar a sociedade
Vaks> fianças ab°S eStran^os aos negócios sociais, tais como

°nações ou documentos semelhantes.

I

p^^des
espe
’sTIGO8.
» Quando
AsAsseni
bi cj‘laS ^era
ar
0 a lei não prescreve forJ9 ^erência
^Sra SUa convocaÇão, serão convocadas

na Conservatória dos Registos da Comarca do Huambo

sob o n » 711 a folhas 250 do livro C - 2. Que, em reu
nião da Assembleia Geral extraordinária realizada aos 16

de Janeiro do ano em curso, foi deliberado em aumentar o
cap tal social de Kz: 1.000.000,00 (um milhão de kwanzas),
2 000 000 00 (dois milhões de kwanzas), sendo o

°C,°S c°ni pe|ç°F cartas registadas, dirigidas aos outros
— v.*.ao) * -

pj

° nien°s quinze dias de antecedência,

^
uzida
a qU1• d°s durante
o exercício económico, depois
f dp6 °
S,Uc
roslí
ar™O9.°
eserva |ega. Percentagem de 5 por cento para o fundo de
°r^° das s 6 S°C’a^ serào divididos pelos sócios na proas quotas, bem como as perdas se as houver.

xrx™.

-■—

passa a ter a nova seguinte redacção.
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ARTIGO 4.°

Cidade do Kuito, Província do Bié, podendo no J

O capital social é de Kz: 2.000.000,00 (dois
milhões de kwanzas), integralmente realizado em

abnr, filiais, agências, sucursais ou outras formas dtj
sentação em qualquer parte do território nacional.

|

dinheiro, dividido e representado pelos sócios em

ARTIGO 2.°

1

3 quotas assim distribuídas: Uma quota do valor

A sua duração é por tempo indeterminado, contanJ

nominal de Kz: 1.600.000,00 (um milhão e seis

o seu início para todos os efeitos legais a partir da data J

centos mil kwanzas), pertencente à sócia Kátia da

escritura.

Ressurreição Tchivinda do Amaral e duas quotas
iguais e do valor nominal de Kz: 200.000,00 (duzen

ARTIGO 3.°

|

O seu objecto social é o comércio geral misto a grosso^

tos mil kwanzas), cada uma, para os sócios Sidney
Sipopieny do Amaral Ângelo e Siziany Popyeinawa

retalho, pescas, construção civil e obras públicas,consulto^

do Amaral Ângelo, respectivamente.

aéreos, compra e venda de viaturas novas e usadas, iai.

e elaboração de projectos, transportes terrestres, marítimos,

Assim o disse e outorgou.

-a-car, livraria, telecomunicações, perfumaria c bijutam,

Foi feita a alteração parcial do pacto social da sociedade

educação e ensino, transitário e agente de navegaçfe,

por quotas de responsabilidade limitada, sob a denominação

empreendimentos, farmácia, exploração mineira e inertes,

exploração de madeira, segurança privada, agro-pecuária,

«KASIPO, Limitada» com sede no Huambo.

indústria, hotelaria e turismo, prestação de serviços,camio
nagem, importação e exportação, podendo ainda dedicar-se

Está conforme.
Cartório Notarial da Comarca do Huambo, no Huambo,

aos 19 de Janeiro de 2016. — O Notário-Adjunto, Gabriel

a qualquer outro ramo de actividade comercial ou industrial

em que os sócios acordem e seja permitido por lei.

Faustino Tchilema.

(16-2235-L13)

Constantino Txilembi, Limitada

Certifico que, por escritura de 6 de Janeiro de 2016, com
início de folhas 65 a folhas 68, do Livro de Notas n.° 6-A, para

escrituras de Sociedades Comerciais do Cartório Notarial da

ARTIGO 4.°
O capital social é de Kz: 100.000,00, (cem mil taras)
integralmente realizado em dinheiro, dividido e repus»
tado pelos sócios em 3 (três) quotas desiguais; Umaq*
do valor nominal de Kz: 50.000,00 (cinquenta mil ta
zas), pertencente ao sócio maioritário Constantino Txi eu i

e 2 (duas) quotas iguais de Kz: 25.000,00 (vinte ecincoi»
kwanzas), pertencentes aos sócios Cristina Munaga Mua*
Txilembi e Constantino Esmael Muadi Txilembi, respectv

Comarca do Bié, a cargo de Fernando André, Licenciado em
Direito, Notário do referido Cartório, compareceram:

l

Primeiro: — Constantino Txilembi, solteiro, natural de

Chitato, Província da Lunda-Norte, titular do Bilhete de

Identidade n.° 00279625LN030, emitido aos 19 de Setembro

vamente.

ARTIGO 5.°
O capital social poderá ser aumentado por deliberação^

Assembleia Geral e o aumento será dividido pelos sóciosm

proporção das suas quotas ou na forma como se vier acor ar.

de 2011, residente actualmente nesta Cidade do Cuito, que
outorga este acto por si mesmo e em representação dos
■

sócios menores abaixo indicados:
Segundo:—Constantino Esmael Muadi Txilembi, menor,

natural do Cuito, Província do Bié, residente no Cuíto;
I:.
•-

ARTIGO 6.°
A cessão de quotas é livre entre os sócios, mas quando
feita a estranhos carecerá do consentimento da sociedade a

qual é sempre reservado o direito de preferência deferido
aos sócios quando dela não quiser fazer uso.

Terceiro: — Cristina Munaga Muadi Txilembi menor,
natural do Cuito, Província do Bié, residente no Cuito;
Foi constituída entre eles uma sociedade por quotas de

ARTIGO 7.°
A gerência e administração da sociedade, em todos os
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passiva

responsabilidade limitada, sob a denominação «Constantino

mente, serão exercidas pelo sócio maioritário, que desde já

Txilembi, Limitada», com sede social no Município do

fica nomeado gerente, bastando a assinatura dele para obri

Cuito, Bairro Chissindo, Província do Bié.
Está conforme.

Cartório Notarial da Comarca do Bié, no Kuito, aos 26 de
Janeiro de 2016. — O Notário-Adjunto, António Francisco
da Silva Neto.

gar validamente a sociedade.

ARTIGO 8.°
As Assembleias Gerais quando a lei não prescreve for
malidades especiais para sua convocação serão convocadas

pela gerência por cartas registadas, dirigidas aos outros
sócios com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência.

ARTIGO 9.°

ESTATUTO DA SOCIEDADE DENOMINADA
CONSTANTINO TXILEMBI, LIMITADA
ARTIGO i.°

A sociedade adopta a denominação «Constantino
Txilembi, Limitada», tem a sua sede no Bairro Chissindo,

Os lucros líquidos durante o exercício económico,
depois de deduzida a percentagem de 5% (cinco porcento)
para o fundo de reserva legal e social, serão divididos netos
as houvnearPrOPOrÇãO
C°m° as P^s se
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ESTATUTO DA SOCIEDADE
ARTIGO 10.’
j sociedade não se dissolverá por morte ou interdição

CHAMALE 8c FILHOS, LIMITADA
ARTIGO l.°

qualquer dos sócios, continuará com os sobrevivos ou
^esecom os herdeiros do sócio falecido ou interdito

A sociedade adopta a denominação «Chamale & Filhos.

í ^vndoestesnomear um que a todos represente enquanto a

Limitada», com sede na Rua Pioneiro Ngangula, Município

Liapermanecer indivisa.

do Andulo, Província do Bié, podendo no entanto abrir
filiais, agências, sucursais ou qualquer outra forma de repre

ARTIGO11.0

' 0$anos sociais serão os civis e os balanços serão dados

fluJl de Dezembro de cada ano, devendo estar aprovados

sentação em qualquer parte do território nacional ou no

estrangeiro.

finados até fins de Março imediato a que disser respeito.

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

ARTIGO 12.°

No omisso regularão as deliberações sociais e as disposipksdaLeidas Sociedades vigentes em Angola.

seu início para todos os efeitos legais a partir da data da sua

escritura.

(16-2247-L13)

ARTIGO 3.°
O seu objecto social é o exercício do comércio geral,

Chamale & Filhos, Limitada

a grosso e a retalho, construção civil e obras públicas,
prestação de serviços, consultoria, hotelaria e turismo, tele

Certifico que por escritura de 14 de Janeiro do ano 2016,

com início de folhas 60 à folhas 63, do livro de Notas n.°

comunicações, agricultura, pecuária, exploração mineral e
florestal, farmácia e posto médico, venda de material e equi

W, para escrituras de Sociedades Comerciais do Cartório

Notarial da Comarca do Bié, a cargo de Fernando André,

licenciado em Direito, Notário do referido Cartório, com
pareceram:
í

pamento hospitalares, medicamentos e gastáveis, material de

laboratório, reagentes químicos, equipamentos e material de
raio-x, cadeiras para deficientes e muletas, apetrechamento

I. Joaquim Vaz Chamale, solteiro, natural do Andulo,

de instituições públicas e venda de mobiliário, limpeza e

Prorácia do Bié, titular do Bilhete de Identidade n.° 000843604-

saneamento básico, merenda escolar, kits e materiais esco

BE032, emitido aos2 de Abril de 2013, residente no Município

lares, modas e confecções, agência imobiliária, agência

doAndulo, Rua Comandante Lacrau.

de viagens e transitário, perfumaria, ourivesaria, relojoa

2. Hemani Pereira Nafina Chamale, solteiro, natural do

ria, represenatações, realização de espectáculos culturais,

Andulo, Província de Bié, titular do bilhete de identidade

recreativos e desportivos, estação de serviços, rent-a-car,

número 003661731BE039, emitido aos 25 de Março de

indústria, transportes, panificação, pastelaria, geladaria,

2013, residente em Malanje, Bairro Catepa.

salão de beleza, importação e exportação, podendo dedicar-

3. José Pereira Francisca Vaz, solteiro, natural do

Andulo, Província de Bié, Titular do Bilhete de Identidade

-se a outras actividades em que os sócios acordem e sejam

permitidas por lei.
ARTIGO 4.°.

D,° 0077547O2BEO45, emitido aos TI de Agosto de 2013,

residente no Huambo, Bairro Ecónomico.
Foi constituída entre eles uma sociedade por quotas de

responsabilidade limitada sob a denominação «Chamale &

Filhos, Limitada», com sede social Rua Pioneiro Ngangula,
Município do Andulo, Província do Bié.

O capital social é de Kz: 200.000.00 (duzentos mil

kwanzas), integralmente realizado em dinheiro, dividido
e representado pelos sócios em três quotas, sendo uma do
valor nominal de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), per
tencente ao sócio Joaquim Vaz Chamale e outras duas do

valor nominal de Kz: 50.000.00 (cinquenta mil kwanzas),

Está conforme.
Cartório Notarial da Comarca do Bié, em Kuito, aos 14

cada uma pertencente aos sócios: Hemani Pereira Nasna
Chamale e José Pereira Francisca Vaz, respectivamente.

de Janeiro do ano de 2016.

ARTIGO 5.°

Conta única no valor emolumentar de dez mil kwanzas,

O capital social poderá ser aumentado por deliberação da

registada sob o n.° 185/ 2016; Circular n.° 6139/G.M.JDH,

Assembleia Geral e o aumento será dividido pelos sócios na

Lei n.° 16/2014, de 29 de Setembro, nos Termos do artigo 137.°

proporção das suas quotas ou na forma como se vier acordar.

da Constituição da República de Angola e de Acordo com as

ARTIGO 6.°.

disposições conjugadas da Alínea a) do artigo 5.° e do n. 1

do artigo 6.° do Estatuto Orgânico do Ministério da Justiça e
dos Direitos Humanos, aprovado pelo Decreto Presidenc.al

A cessão de quotas entre sócios é livre, mas quando feita
a pessoas estranhas à sociedade, fica dependente do consentimento desta, a qual é sempre reservado o direito de
preferência deferido aos sócios quando dele nào quiser fazer

n.° 170/10, de 9 de Agosto.
Francisco da Silva Neto.
O Notário-Adjunto, António

uso.
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ARTIGO 6.”
(representação do capital social)

I l Qcapital social é representado por 1000 acções nomi-

tlifficonvertíveis nos termos da lei e destes Estatutos, e
I Avidamente registadas no Livro de Registo de Acções

ARTIGO 9.°
(Transmissão de acções e direito de preferência)
1. Nenhum accionista titular de acções nominativas

poderá transmitir, onerosa ou gratuitamente, as suas acções a
outro accionista ou a terceiro sem conceder aos outros accio
nistas a possibilidade de exercerem o direito de preferência

I jbSociedade.
, ,
j <
I 2.As acções poderão ser representadas por títulos de 1,
I iM 1,000,10,000 ou mais acções, substituíveis ou agru-

l plissa todo o tempo, à escolha e a expensas do seu titular.

J. Os títulos de acções serão assinados por 2 (dois) admiristradores.
ARTIGO 7.°
(Aumento do capital social)

7

i

LO capital social poderá ser aumentado, mediante deli-

I teraçào da Assembleia Geral.
I 2. Em cada aumento de capital social por entradas em
I fteíro. os accionistas cujas acções se encontrem legalI olé registadas na Sociedade ao tempo da deliberação de
I amientode capital terão direito de preferência na subscrição

àsnovas acções, na proporção das respectivas participaI fòes sociais.

I

previsto nos números seguintes.
2. A transmissão de acções nominativas, onerosa ou
gratuita, entre accionistas e a terceiros, depende do consen
timento prévio da Sociedade, a prestar mediante deliberação
da Assembleia Geral nos termos estabelecidos no presente
artigo. Se o direito de preferência previsto no n.° 1 deste
artigo for exercido por algum dos accionistas, é dispensado
o consentimento da Sociedade para a respectiva transmis
são.

3. O accionista titular de acções nominativas que pre
tender transmitir as suas acções («Transmitente») deverá
comunicar a sua intenção ao Presidente do Conselho de
Administração, por meio de carta («Comunicação de
Transmissão») a qual deverá conter:
a) O projecto de alienação, que deverá conter obriga

1 Os accionistas serão notificados, por carta registada,

noprazo de 30 (trinta) dias a contar da data da competente
deliberação, para exercerem o seu direito de preferência na
subscrição de novas acções, dispondo de igual prazo de 30
(trinta) dias para o efeito.
4.0accionista que não exercer o direito de preferência,

nos tennos do disposto no número anterior, perde a possi
bilidade de subscrição, cabendo aos demais accionistas o
tato de subscrever a diferença. Para o efeito, o Conselho
de Administração deverá informar, por escrito, os demais

toriamente e de forma discriminada a identifica
ção completa do(s) interessado(s) na aquisição
das acções («Transmissário»), o número de
acções a alienar, o preço por acção, a forma e
prazos para pagamento do preço (se a transmis
são não for gratuita) e as demais condições acor
dadas para a transmissão; e
b) O pedido de consentimento para a alienação das
acções nominativas dirigido à Assembleia Geral,
o qual produzirá os seus efeitos a partir do termo
do prazo para os accionistas exercerem o seu

accionistas do não exercício do direito de preferência por
parte do accionista renunciante, cabendo àqueles exercer

direito de preferência referido no n.° 4 deste

esse direito no prazo de 10 (dez) dias após a recepção da res-

artigo.

Ittiva comunicação.
5.0 montante do aumento de capital será distribuído

pelos accionistas que exerçam o direito de preferência proporaonalmente à percentagem do capital social de que
fem titulares na data da deliberação da Assembleia Geral,

ou em quantidade infernou superior, em função da decisão
de subscrição do accionista.

4. No prazo de 14 (catorze) dias a contar da data de

recepção da Comunicação de Transmissão, o Presidente do
Conselho de Administração deve remeter cópia da mesma

e respectivo projecto de alienação a todos os accionis

tas, os quais deverão exercer o seu direito de preferência
por meio de carta dirigida ao Presidente do Conselho de
Administração, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data

ARTIGO 8?
(Prestações acessórias)

1. Mediante proposta do Conselho de Administração, a

alienação. A notificação toma-se vinculativa logo que seja

recebida pelo Presidente do Conselho de Administração.

Assembleia Geral poderá exigir aos accionistas que efec-

5. Os accionistas só poderão exercer o seu direito de pre

tuem prestações acessórias, de carácter gratuito ou oneroso,
incluindo quaisquer prestações pecuniárias, a concessão de

ferência caso aceitem integralmente e sem reservas todas

empréstimos à Sociedade ou a obtenção da sua concessão por

de um accionista decidir exercer o seu direito de preferên

as condições constantes do projecto de alienação. Se mais

forma a satisfazer as necessidades financeiras da Sociedade,

cia, as acções serão rateadas entre eles na proporção da sua

a prestação de fiança, penhor, consignação de receitas, aval,

participação social e a transmissão terá lugar em condições

garantia empresarial ou bancária, carta de crédito, carta de

idênticas às da proposta de venda.
6. No prazo de 5 (cinco) dias após o termo do prazo esta
belecido no n.° 4 deste artigo para os accionistas exercerem
o seu direito de preferência, o Presidente do Conselho de

conforto ou de qualquer outra garantia a favor da Sociedade
1

da recepção da cópia da carta e do respectivo projecto de

e a prestação de serviços à Sociedade.
2. Os elementos essenciais dessas obrigações são definidos pela Assembleia Geral e vinculam os accionistas na
proporção das respectivas participações sociais ou conforme

vier a ser determinado pela Assembleia Geral.

Administração:
a) Notificará imediatamente todos os accionistas da
intenção de qualquer um dos restantes accionis-
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ARTIGO 16.°
(Deliberações)

CAPÍTULO III

Órgãos Sociais

As deliberações da Assembleia Geral de Accionistas

SECÇÃO I
Disposições Gerais

serão válida e eficazmente tomadas por voto favorável dos

ARTIGO 13.°
(Órgãos sociais)

ASociedade tem os seguintes órgãos sociais:
^Assembleia Geral;

b) Conselho de Administração; e
c) Conselho Fiscal.
SECÇÃO II
Assembleia Geral de Accionistas

ARTIGO 14.°
(Composição e convocatória)

1. A Assembleia Geral é constituída pelos accionisostitulares de acções devidamente registadas no livro de
registo de acções da Sociedade, até cinco dias antes da data
marcada para a reunião.
2. AAssembleia Geral é dirigida por uma Mesa composta
por um Presidente, um Vice-Presidente e um Secretário,
que podem ser accionistas ou não, e terá lugar na sede da
Sociedade ou em qualquer outro lugar indicado no aviso
convocatório da reunião.
3. A Assembleia Geral reúne-se ordinariamente uma vez
) em cada ano, nos primeiros três meses depois de findo o

exercício anterior. AAssembleia Geral reúne-se extraordina

riamente sempre que necessário, por decisão do Presidente
da Mesa ou a pedido do Conselho de Administração, do
Conselho Fiscal ou de um ou mais accionistas que dete
nham, pelo menos, 5% (cinco por cento) do capital social
da Sociedade.
4. A Assembleia Geral ordinária ou extraordinária é con
vocada por carta dirigida aos accionistas, com pelo menos
M (trinta) dias de antecedência, indicando a data, hora,
local, ordem de trabalhos e outros elementos considerados
relevantes.
5. Sem prejuízo do disposto no número anterior, a
Assembleia Geral poderá reunir-se sem necessidade de con

vocatória ou quaisquer outras formalidades prévias, desde
que estejam presentes ou representados todos os accionistas
eosmesmos acordem em reunir sem aquelas formalidades e
sobre os assuntos a discutir.
ARTIGO 15.°
(Funcionamento e quórum)

1. Qualquer accionista com direito de voto pode ser
representado na Assembleia Geral por outro accionista com

direito de voto, por um administrador da Sociedade ou qual

quer outra pessoa especialmente mandatada para o efeito,
mediante carta de representação dirigida ao Presidente da

Mesa, devendo tal comunicação ser recebida na sede da
Sociedade até ao último dia útil que antecede a respectiva
j

reunião da Assembleia Geral.
2 A Assembleia Geral de Accionistas será considerada

devidamente constituída e poderá deliberar validamente se
estiverem presentes ou representados accionistas detentores
de mais de metade do capital social da Socedade.

accionistas que representem a maioria do capital social da
Sociedade.
ARTIGO 17.°
(Competência)

A Assembleia Geral tem competência para deliberar
sobre as matérias que lhe sejam exclusivamente atribuídas

por lei ou pelos presentes Estatutos.
SECÇÃO III
Conselho de Administração
ARTIGO 18.°
(Natureza e composição do Conselho de Administração)

1. A Sociedade será administrada por um Conselho
de Administração, composto por um número ímpar de
até 7 (sete) membros, eleitos pela Assembleia Geral de

Accionistas para mandatos renováveis de 4 (quatro) anos.

2. Um dos administradores nomeados será Presidente do
Conselho de Administração e terá voto de qualidade.

3. Os membros do Conselho de Administração podem
ser remunerados, conforme seja deliberado pela Assembleia
Geral e estão dispensados de prestar caução.
ARTIGO 19.°

(Poderes do Conselho de Administração)
1. O Conselho de Administração terá todas as competên

cias que não estejam atribuídas em exclusivo à Assembleia
Geral pela lei ou por estes Estatutos, nomeadamente:

a) Dirigir e representar a Sociedade perante as auto

ridades competentes e zelar pelo estrito cumpri

mento por parte da Sociedade das disposições
legais vigentes na República de Angola;
b) Dar cumprimento às deliberações da Assembleia
Geral;
c) Elaborar a estratégia geral da actividade e plano de

acção da sociedade e submetê-los à aprovação
da Assembleia Geral;
d) Assegurar a gestão corrente da Sociedade;
e) Elaborar os relatórios e contas anuais do exercício
e submetê-los à apreciação do Conselho Fiscal e
à aprovação da Assembleia Geral;
J) Vincular a sociedade, em juízo e fora dele, activa e
passivamente
g) Aprovar o Regulamento Interno, o Regulamento
Disciplinar ou quaisquer outros regulamentos,
normas ou directrizes que se mostrem necessá
rias ou úteis para a actividade da Sociedade;
h) Deliberar sobre a aquisição, alienação e oneração
de bens imóveis;
Contrair empréstimos, pactuar com devedores e
credores, desistir, transigir e confessar em quais
quer pleitos e comprometer-se em arbitragens,
após autorização expressa da Assembleia Geral;
j) Celebrar, rescindir, denunciar, resolver e alterar
quaisquer contratos e praticar os actos relativos

diário darepúb
à aquisição de equipamentos, à realização de

obras e à prestação de serviços a terceiros;

k) Assinar, aceitar, sacar, endossar e receber letras,

5. O Conselho de Administração pode deite»»

damente quando a maioria dos seus membros

cheques e livranças ou qualquer outro título de

presentes ou representados. As deliberações do C»
de Administração serão aprovadas por maioria absoluta^

crédito, desde que decorra da execução do orça

votos dos seus membros presentes ou representados.

mento e do plano de investimento aprovado pela

Assembleia Geral;

'

6. Qualquer Administrador que esteja impedido de^.

parecer a uma reunião do Conselho pode delegaros^

l) Elaborar procedimentos quanto à condução da acti

poderes noutro Administrador, mediante carta de represa

vidade da sociedade, questões ambientais e de

tação dirigida ao Presidente do Conselho de Administra^

higiene e segurança.
O Conselho de Administração pode delegar a gestão

2.

7. Podem comparecer às reuniões pessoas qualifica^

que o Presidente decida convidar, ou cuja presença^

corrente da Sociedade num ou mais administradores-dele-

solicitada por um Administrador, mas tais pessoas apere

gados.

podem participar nos trabalhos na medida em que sejan

ARTIGO 20.°
(Competências do Presidente do Conselho de Administração)

convidadas a fazê-lo e sem direito de voto.
8. Será lavrada acta de cada reunião, incluindo a orfe

Além dos poderes que lhe são concedidos ao abrigo da lei

de trabalhos e uma descrição sumária das discussões,

e dos Estatutos, o Presidente do Conselho de Administração
terá as seguintes responsabilidades:

deliberações adoptadas, os resultados da votação eoute

factos relevantes que mereçam ser registados. A acta devai

a) Convocar as reuniões do Conselho de Administra

ser elaborada nos 10 (dez) dias seguintes ao da reuniãot
deverá ser aprovada na reunião subsequente, sem prejuía

ção e definir a ordem de trabalhos;

b) Presidir às reuniões, conduzir os trabalhos e asse
gurar a discussão ordeira e a votação dos pontos

da ordem de trabalhos;

c) Assegurar que toda a informação estatutariamente

da implementação imediata das deliberações tomadas.A

acta será assinada pelos membros do Conselho que tenham
estado presentes.
..
9. O Conselho poderá ainda tomar deliberações unani
mes por escrito, assinadas por todos os Administradores.

requerida seja prontamente fornecida a todos os

ARTIGO 22.°
(Forma de obrigar)

membros do Conselho;
d) Em geral, coordenar as actividades do Conselho e

assegurar o respectivo funcionamento; e

e) Assegurar que sejam lavradas actas das reuniões do
Conselho e que as mesmas sejam transcritas no

respectivo livro.
ARTIGO 21.°
(Reuniões e quórum do Conselho de Administração)

A

Sociedade

obriga-se

perante

terceiros

assinatura(s):

(a) De 2 Administradores;
(b) Do Administrador-Delegado, nos termos dares-

pectiva delegação de poderes;
(c) De mandatário constituído por procuração, i»
âmbito dos poderes conferidos.

1.0 Conselho de Administração reunirá ordinariamente

SECÇÃO IV
Conselho Fiscal

uma vez por mês e extraordinariamente sempre que o for

solicitado por qualquer dos Administradores ou Conselho

ARTIGO 23.°
(Composição)

Fiscal.
2.0 Presidente deverá convocar as reuniões por escrito,

1. As actividades da Sociedade serão fiscalizadas por u®

indicando a data, a hora e o local e a ordem de trabalhos.

Conselho Fiscal, composto por 3 (três) membros efectivos.

A convocatória deverá ser enviada com uma antecedência

e 2 (dois) membros suplentes, nomeados pela Assembleia

mínima de 5 (cinco) dias, sendo permitido um prazo mais

Geral por períodos de 4 (quatro) anos renováveis.

curto no caso de reuniões urgentes.

2. Pelo menos 1 (um) dos membros efectivos e o mem

3. A ordem de trabalhos incluirá, além dos assuntos deci

bro suplente deve ter a qualidade de Perito Contabilista

didos pelo Presidente, quaisquer outros cuja inclusão tenha

ou Contabilista com inscrição em vigor no Ministério das

sido solicitada por algum Administrador, anteriormente à

Finanças.

notificação da ordem de trabalhos.

3. A qualidade dos membros, os poderes do Conselho

4. O Conselho poderá reunir a qualquer momento, sem

Fiscal e a forma como este desempenha as suas funções

convocatória por escrito, desde que todos os Administradores

serão regulados pelas disposições legais relativas à fiscali

estejam presentes ou representados e acordem unanime-

zação das sociedades anónimas.

mente na realização da reunião e na respectiva ordem de

4. Por deliberação da Assembleia Geral e nos limites

trabalhos. Quaisquer assuntos não incluídos na ordem de

permitidos pela lei, o exercício da actividade de fiscalização

trabalhos distribuída podem ser acrescentados, desde que

da Sociedade poderá ainda ser confiada a um fiscal-único o

todos os Administradores presentes ou representados pres

tem o seu consentimento.

s“iedade da

2985

,.36,DE24DEFEyERElRODE2016

3. A arbitragem será conduzida de acordo com as Regras
ARTIGO 24.”
(Reuniões e deliberações do Conselho Fisca )

I

de Arbitragem da UNCITRAL em vigor à data do diferendo.

. aconselho Fiscal reunirá, ordinariamente, pelo menos
Jílmentee, extraordinariamente, sempre que tal seja

4. O tribunal arbitrai será composto por três membros,

um nomeado pelo Demandante, outro pelo Demandado e o

jj.porqualquer dos seus membros ou Admimstrador

terceiro, que desempenhará as funções de árbitro-presidente,

Lfcisão da Assembleia Geral.

escolhido de comum acordo pelos árbitros antes nomeados.

II Cada membro terá direito a 1 (um) voto. As delibera
do tomadas por maioria simples dos votos expressos,
Presidente, em caso de empate, voto de qualidade.

O tribunal consídera-se constituído na data em que o terceiro

árbitro comunicar às partes por escrito a sua aceitação.
5. Para efeitos das Regras de Arbitragem da UNCITRAL,

1 Se um membro do Conselho Fiscal estiver impedido

o

ja ao Presidente do Conselho Fiscal, fazer-se representar
nessa reunião por outro membro do Conselho Fiscal.

de

I
í

Internacional

Arbitragem

actuará

como

da

Câmara

Autoridade

Nomeadora.

7. O tribunal arbitrai julgará os aspectos substantivos do
litígio de acordo com a lei material Angolana e, subsidiaria-

(Exercício anual)

mente, com os princípios aplicáveis do direito internacional.

Oanosocial da Sociedade coincide com o ano civil.

8. As decisões e sentenças do tribunal arbitrai são finais e

ARTIGO 26.°

I

Comércio

de

A instância arbitrai será conduzida em língua portuguesa.

ARTIGO 25.°

I

Internacional

6. O tribunal arbitrai terá a sua sede jurídica em Luanda.

CAPÍTULO V
Exercício Social e Lucros

I

Tribunal

£ comparecer a uma reunião poderá, mediante carta diri

vinculativas e delas não cabe recurso, obrigando-se as partes

(Distribuição de dividendos)

á Sociedade poderá distribuir dividendos, pelo menos

«repor ano, até Abril, após a elaboração das demons•jwsftianceiras anuais, nos termos em que venham a ser

a cumprir prontamente as mesmas nos precisos termos em
que forem proferidas.

9. A decisão arbitrai estabelecerá ainda quais os cus
tos da arbitragem e a proporção em que esses custos serão

“rados pela Assembleia Geral.

suportados por cada uma das partes.
CAPÍTULO VI

(16-2252-L02)

Dissolução e Liquidação

1

ARTIGO 27.°

I

I

Betencurtt Cole (SU), Limitada

(Dissolução e liquidação da Sociedade)

Sociedade dissolve-se por acordo entre os accio-

I

lmidatári<K
X'

T' CaS°S previstos na lei> servindo de
“^'^‘radores em exercício à data em que

foma Ça°’

' Assembleia Geral ^liberar

Israel Carlos de Sousa Nambi, Conservador de 3.a Classe
da Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 2.a Secção
do Guiché Único da Empresa.
Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre
sentada sob o n.° 64 do livro-diário de 16 de Fevereiro do

JpAASSembleÍa Geral que deliberar a dissolução da
adeaprovara o procedimento a seguir na liquidação.

CAPÍTULO VII
Disposições Finais e Transitórias
I
/

I

ARTIGO 28.°
(Alteração dos Estatutos)

Os presentes Estatutos poderão ser alterados a qualquer

altura de acordo com as formalidades exigidas por lei.
1
1

ARTIGO 29.°
(Lei aplicável)

/

Os presentes Estatutos regem-se pela lei angolana.

'

ARTIGO 30.°
(Resolução de diferendos)

2. Não sendo possível às partes alcançar acordo no prazo
e

comunicação escrita esta e ecen
.
das partes pode
solicitando a resolução do mesmo, qualque
submeter o diferendo a arbitragei .

teiro, maior, de nacionalidade angolana, natural do Uíge,
Província do Uíge, residente habitual em Luanda, Município
de Cacuaco, Bairro Panguila, Sector 6, Casa n.° 910-B,
constituiu uma sociedade unipessoal por quotas denomi
nada «Betencurtt Cole (SU), Limitada», registada
sob o n.° 704/16, 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
16 de Fevereiro de 2016. — O ajudante, ilegível.

1. Qualquer diferendo entre os accionistas ou entre estes
ea Sociedade será resolvido amigavelmente por acordo.

de 60 (sessenta) dias apos uma pa

corrente ano, à qual fica arquivada nesta Conservatória.
Certifico que Betencurtt Ferreira Xavier Cole, sol

ESTATUTO DA SOCIEDADE
BETENCURTT COLE (SU), LIMITADA
ARTIGO i.°
(Denominação e sede)

A sociedade adopta a denominação de «Betencurtt Cole
(SU), Limitada», com sede social na Província de Luanda.
Município de Cacuaco, Bairro Panguila. Sector 6. Casa 91 -
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ARTIGO 7.°
(Decisões)

do território nacional, bem como abrir filiais, sucursais,

agências ou outras formas de representação dentro e fora do

As decisões do sócio-único de natureza igual às deliu

ções da Assembleia Geral deverão ser registadas em acu*
ele assinadas e mantidas em livro de actas.
*

Pais.
ARTIGO 2.°
(Duração)

ARTIGO 8.°
(Dissolução)

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

A sociedade não se dissolverá por morte ou imp^
mento do sócio-único, continuando a sua existência

do respectivo registo.

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido^
ARTIGO 3.°
(Objecto)

interdito, devendo estes nomear um que a todos represe^

enquanto a quota se mantiver indivisa.

A sociedade tem como objecto social comércio geral a

ARTIGO 9.°
(Liquidação)

grosso e a retalho, prestação de serviços, consultoria, audito
ria, construção civil e obras públicas, fiscalização de obras,

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

serralharia, carpintaria, produção e venda de caixilharia de
ARTIGO 10.°
(Balanços)

alumínio, promoção e mediação imobiliária, informática,
telecomunicações,

electricidade,

agro-pecuária,

pescas,

hotelaria, turismo, agência de viagens, transportes aéreo,

marítimo e terrestre, transporte de passageiros ou de mer

Os anos sociais serão os civis e os balanços serão dadoi

em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encenar a 11
de Março imediato.

cadorias, camionagem, transitários, despachante, oficina

auto, venda de material de escritório e escolar, salão de
cabeleireiro, modas e confecções, botequim, centro médico,

ARTIGO II.0
(Omisso)

No omisso regularão as deliberações sociais, as disposi

farmácia, material e equipamentos hospitalar, perfuma

ções da Lei n.° 19/12, de 11 de Junho e ainda as disposiçõesda

ria, ourivesaria, relojoaria, agência de viagens, pastelaria,

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

panificação, geladaria, exploração de parques de diversões,

(16-2195-LB)

realização de eventos culturais, recreativos e desportivos,

exploração mineira e florestal, exploração de bombas de
combustíveis ou estação de serviço, comercialização de

Wilson Muhongo da Silva Corporação, (SU), Limitada

petróleo e seus derivados, representações comerciais, ensino
geral, infantário, importação e exportação, podendo ainda

dedicar-se a qualquer outro ramo de comércio ou indústria
em que o sócio-único decida e seja permitido por lei.
ARTIGO 4.°
(Capital)

Israel Carlos de Sousa Nambi, Conservador de 3.3 Classe
da Conservatória do Registo Comercial deLuanda,
2.a Secção do Guiché Único da Empresa.

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre
sentada sob o n.° 97 do livro-diário de 16 de Fevereiro do

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

corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.
Certifico que Wilson Muhongo da Silva, solteiro, maior,

zas), integralmente realizado em dinheiro, representado por

de nacionalidade angolana, natural da Ingombota, Província

uma (1) quota no valor nominal de Kz: 100.000,00 (cem mil

de Luanda, residente em Luanda, Município de Viana, Bairro

kwanzas), pertencente ao sócio-único Betencurtt Ferreira

Km 14, casa s/n.°, constituiu uma sociedade unipessoal por

Xavier Cole.

quotas denominada «Wilson Muhongo da Silva Corporação,
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)

(SU), Limitada» registada sob o n.° 715/16, que se vai reger
pelo disposto no documento em anexo.

Está conforme.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 2? Secção
do Guiché Único da Empresa, em Luanda, aos 16 de Fevereiro
de 2016. — O ajudante, ilegível.

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, fianças, abonações ou actos seme
lhantes.
2.0 sócio-único poderá nomear pessoa estranha à socie

dade para assumir as funções de gerência.

ESTATUTO DA SOCIEDADE
WILSON MUHONGO DA SILVA CORPORAÇÃO

(SU), LIMITADA
ARTIGO l.°
(Denominação e sede)

A sociedade adopta a denominação de «Wilson Muhongo
da Silva Corporação, (SU), Limitada», com sede social na
Província de Luanda, Município de Belas, Bairro Militar,

' .
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ARTIGO 7.°
(Decisões)

a Casa n0 67, podendo transferi-la livremente

I

«outro local do território nacional, bem como
St^.««“i“’“»"rasf““‘ierepre'

As decisões do sócio-único de natureza igual às delibera

ções da Assembleia Geral deverão ser registadas em acta por
dentro e fora do País.

ele assinadas e mantidas em livro de actas.
ARTIGO 2.°

r

ARTIGO 8.°
(Dissolução)

(Duração)

I Asua duração é por tempo indeterminado, contando-se o

I (jiodasua actividade, para todos os efeitos legais, a partir

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedi

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

I ^respectivo registo.
j

ARTIGO 3.’

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou

I

(Objecto)

interdito, devendo estes nomear um que a todos represente,

/ Asociedade tem como objecto social, óptica, comérI do geral a grosso e a retalho, prestação de serviços,
I consultoria, auditoria, construção civil e obras públicas,
I fiscalização de obras, serralharia, carpintaria, produção e
kiA de caixilharia de alumínio, informática, telecomu-

I àçòes, electricidade, agro-pecuária, pescas, hotelaria,

enquanto a quota se mantiver indivisa.
ARTIGO 9.°
(Liquidação)

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

I «mo, agência de viagens, transportes aéreo, marítimo ’
j ; terrestre, transporte de passageiros ou de mercadorias,
Os anos sociais serão os civis e os balanços serão dados
I fflonagem, transitários, despachante, oficina auto, venda
em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar a 31
I 4 material de escritório e escolar, salão de cabeleireiro
de Março imediato.

«das e confecções, botequim, centro médico, farmácia’
male equipamentos hospitalares, perfumaria, ourivesade V'agenS’ Pastelar‘a> panificação,

r,
,exporaçâo de Parques de diversões, realização
LeraeVUtUr|'S’ recreativos e desportivos, exploração
I «estacão “re a ’.exploração de bombas de combustíveis
Z r
rV,Ç°’ Comercia,izaÇão de Petróleo e seus

ARTIGO 11.°
(Omisso)

No omisso regularão as deliberações sociais, as disposi
ções da Lei n.° 19/12, de 11 de Junho e ainda as disposições da
Lei das Sociedades Comerciais, n.° 1/04, de 13 de Fevereiro.
(16-2254-L02)

«"‘ações comerciais, ensino geral, infanaoaáZn ta° * eXportaçâo’ P°dendo ainda dedicar-se

I Sócio-único de r°dram° de comércio 011 indústria em que o
ico decida e seja permitido por lei.

I
I

ARTIGO 4.°

|

(Capital)

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

sentada sob o n.° 103 do livro-diário de 16 de Fevereiro do

«(Uquota no valor nominal de Kz: 100.000,00 (cem mil

ARTIGO 5.°

I
(Cessão de quotas)
1 Acessão da quota implica a saída do sócio cedente ou a transformação

/
í

/

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre
corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.
Certifico que Pedro Kandungo, solteiro, maior, de nacio
nalidade angolana, natural da Damba, Província do Uíge,

Silva.

i

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.

mtegralmente realizado em dinheiro, representado por
twanzas), pertencente ao sócio-único Wilson Muhongo da

1

Nduka Kiyanzala (SU), Limitada

da mesma em sociedade pluripessoal.

ARTIGO 6.°
(Gerência)

A gerência e administração da sociedade, em todos os

residente em Luanda, Município do Cazenga, Bairro Hojiya-Henda, Travessa Santa Cruz, casa s/n.°, constituiu uma
sociedade unipessoal por quotas denominada, «Nduka
Kiyanzala (SU), Limitada», registada sob o n.° 717/16, 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 16 de Fevereiro
de 2016. — O ajudante, ilegível.

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

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

I para obrigar validamente a sociedade.
1. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos
e contratos estranhos aos negócios sociais dasoci®
’
I como leiras de favor, fianças, abonações ou actos seme

tales,
2. Osócio-único poderá nomear pe

pctranha à socieoaestran

dade para assumir as funções de gerencia.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
NDUKA KIYANZALA (SU), LIMITADA
ARTIGO l.°

A sociedade adopta a denominação social de «Nduka

Kiyanzala (SU), Limitada», com sede social na Província
de Luanda, Município do Cazenga, Bairro Hoji-ya-Henda,
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ARTIGO 8.°
(Partilha de lucros e perdas)

PACTO SOCIAL DA S0C1EDA DE

/

SUMBAKIA, LIMITADA

Os lucros apurados, depois de deduzida a percentagem
/

ARTIGO l.°

/

(Denominação)

para fundo de reserva legal e quaisquer outras percenta

gens para fundos diversos e destinos especiais criados em

/ 4 sociedade adopta a denominação de «Sumbakia,

Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor

/ limitada», com sede na Província de Luanda, Município

ção das suas quotas em igual proporção serão suportadas as

u Cacuaco, Zona Industrial do Sequele, s/n.°, podendo

perdas se as houver.

I wferi-la livremente para qualquer outro local do territó-

ARTIGO 9.°

lionacional, bem como abrir filiais, sucursais, agências ou

(Dissolução)

outras formas de representação dentro e fora do País,

1. A sociedade não se dissolverá por parte ou interdição

ARTIGO 2.°
(Duração)

I

de qualquer dos sócios, continuando com os seus sobre
vivos, herdeiros ou capazes e com represente, enquanto a

Asua duração é por tempo indeterminado, contando-se o

quota se mantiver indivisa.

j seu início, para todos efeitos legais, a partir da data da cele-

2. Dissolvida a sociedade, por acordo dos sócios e nos

1 braçào da escritura.
I

ARTIGO 3.°

demais casos, todos os sócios serão liquidatários. Na falta

1

(Objecto)

de acordo e se algum sócio pretender, será o activo licitado

0 seu objecto social consiste no exercício da presta

em globo com a obrigação do pagamento do passivo e adju

ção de serviços, comércio geral, transportes, importação e

dicado ao sócio que melhor preço oferecei em igualdade de
condições.

exportação, representação comerciais, rent-a-car, podendo
I ainda dedicar-se a qualquer ramo de comércio ou indústria

ARTIGO I0.°
(Foro)

emque sócios acordem e seja permitido por lei.
ARTIGO 4.°
(Capital social)

|

0capital social é de Kz: 1.500.000 (Um milhão e qui

Para todas as questões emergentes deste pacto, entre
sócios, seus herdeiros ou representantes, quer entre eles e a

própria sociedade, fica estipulado o Fórum da Comarca de

nhentos mil kwanzas), integralmente realizado em dinheiro,
«ido e representado por 2 (duas) quotas, sendo uma nò

Luanda, com expressa renúncia a qualquer outro.

* nominal de Kz: 1.125.000 (um milhão e cento e vinte

ARTIGO 11.°
(Legislação aplicável)

ecinco mil kwanzas), pertencente ao sócio André Quinjica

Nas demais situações não prevista, serão aplicadas as

eoutra quota no valor nominal de Kz: 375.000 (trezentos
esetenta e cinco mil kwanzas), pertencente ao sócio Pedro
Alberto.

disposições constantes da Lei das Sociedades Comerciais, e

outras achadas aplicáveis.
(16-2256-L02)

ARTIGO 5.°
(Cessão de quotas)

A cessão de quotas entre os sócios é livremente permi

tida entre os sócios; quando feita a estranho, a mesma fica
dependente do consentimento da sociedade, a qual sempre

reservado o direito de preferência, deferido aos sócios que
quiser fazer uso.

FRAN — Máquinas, Limitada

Certifico que, por escritura de 15 de Fevereiro de 2016,

lavrada com início a folhas 34, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 319-A, do Cartório Notarial do Guiché

Único da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires
ARTIGO 6.°
(Gerência)

da Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:

Primeiro: — Francisco Paulo Manuel Pascoal Asco Al,
A gerência e a administração da sociedade, em todos os
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passiva

mente, compete ao sócio André Quinjica, sendo necessário

somente a sua assinatura para obrigar validade a sociedade.
ARTIGO 7.°
(Assembleia Geral)

As Assembleias Gerais serão convocadas, quando a lei
não prescreva formalidades contrárias, por meio de cartas

t registadas, dirigidas aos sócios com pelo 30 dias de ante
cedência. Se algum sócio se encontrar ausente do local da
sede, a convocação deverá ser feita com dilação suficiente

para ele poder comparecer e se fazer representar.

solteiro, maior, natural do Sambizanga, Província de Luanda,

onde reside habitualmente, no Município de Cacuaco, Bairro
4 de Fevereiro, casa sem número;

Segundo: — Pedro Mateus, solteiro, maior, natural de

Mbanza Congo, Província de Zaire, residente habitualmente
em Luanda, no Distrito Urbano do Sambizanga, Bairro

N>gola Kiluange, Casa n.° 14;
Terceiro: — Cláudia Camões Kamalandua, solteira,

maior, natural do Sambizanga, Província de Luanda, onde
reside habitualmente, no Distrito Urbano do Sambizanga.
Bairro N’gola Kiluange, Casa n.° l-PF-16.
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ARTIGO 3.°
ARTIGO 13.’

A sociedade tem como objecto social o comércio geral

“»>is">sta,,n'Mseríod‘d“
“io.ze.br. d. cada ano, devendo encerrar a 31

a grosso e a retalho, prestação de serviços, comercialização
de material de construção civil, agricultura e agro-pecuária,

^jlaiço imediato.
Primeiro:
—Victoriano Gonçalves Teca, solteiro, maior,
ARTIGO 14.’
natural de Sanza Pombo, Província do Uíge, residente
No omisso regularão as deliberações sociais, as dispo.wLuanda, no Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi, Bairro
^sdaLein.01/04, de 13 de Fevereiro, que é a Lei das
Palanca, Rua G, casa sem número, Zona 12, que outorga
piedades Comerciais e demais legislação aplicável.
nesteacto por si individualmente e em nome e representação
(16-2258-L02)
dos seus filhos menores Daniel Martinho Bulani Teca, de
'i5anos de idade e Etelvina Fineza Bulani Teca, de 10 anos

deidade,
ambos
naturais da
Província
de Luanda,
e solteira,
consigo
Segitndo:
— Cláudia
Domingas
Mbulani
't Organizações
Tekas
Maheta &
Filhos, Teca,
Limitada
conviventes;
maior,
natural de Cacuaco, Província de Luanda, residente
Certifico
por escritura
de Fevereiro
2016,
w Uanda,
no que,
Distrito
Urbanode
do16Kilamba
Kiaxi,deBairro

Í

finada
comsem
início
a folhasZona
6, do 12;
livro de notas para escritu| Palanca,
casa
número,
rasdiversas
n.° 449,
do Cartório
do se
Guiché
Uma
sociedade
comercial
por Notarial
quotas que
regeráÚnico
nos

Empresa, a cargo
do Notário,
tonos(iaconstantes
do documento
em Lúcio
anexo.Alberto Pires da
Costa,Licenciado
Está
conforme. em Direito, foi constituída entre:
Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, em

«da, aos 16 de Fevereiro de 2016. — O ajudante ile

indústria, pesca, hotelaria e turismo, informática, teleco
municações, publicidade, construção civil e obras públicas,

consultoria, exploração mineira e 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, aluguer de viaturas, com ou sem condutor,
venda e reparação de veículos automóveis, concessionária

de material e peças separadas de transporte, fabricação de
blocos e vigotas, comercialização de combustíveis e lubrifi
cantes, exploração de bombas de combustíveis e estação de

serviço, medicamentos, material cirúrgico, gastável e hos
pitalar, produtos químicos e farmacêuticos, centro médico,

clínica, perfumaria, plastificação de documentos, venda

de material de escritório e escolar, decorações, serigrafia, impressões, salão de cabeleireiro, boutique, agência de

gível.

viagens, perfumaria, relações públicas, pastelaria, padaria,
geladaria, panificação, representações comerciais e indus
triais, venda de gás de cozinha, desporto e recreação, vídeo
clube, discoteca, meios industriais, realizações de activida
des culturais e desportivas, manutenção de espaços verdes,

segurança de bens patrimoniais, colégio, creche, educação
e cultura, escola de condução, ensino, importação e expor

tação, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo do
comércio ou industria em que os sócios acordem e seja per
mitido por lei.
ARTIGO 4.°

O capital social é de Kz: 50.000,00 (cinquenta mil
kwanzas), integralmente realizado em dinheiro, dividido e
representado por (4) quotas, sendo uma no valor nominal

de Kz: 20.000,00 (vinte mil kwanzas), pertencente ao sócio

Victoriano Gonçalves Teca, e outras 3 (três) quotas iguais

no valor nominal de Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas) cada
ESTATUTOS DA SOCIEDADE
ORGANIZAÇÕES TEKAS MAHETA
& FILHOS, LIMITADA

uma, pertencentes aos sócios Cláudia Domingas Mbulani

Teca, Daniel Martinho Bulani Teca e Etelvina Fineza Bulani
Teca.

ARTIGO 1.’

A sociedade adopta a denominação social de «Organi-

aÇóes Tekas Maheta & Filhos, Limitada», com sede na

Província de Luanda, no Município de Luanda, Distrito

Úrbano do Kilamba Kiaxi, Bairro Palanca, Rua G, Casa

ARTIGO 5.°

A cessão de quotas a estranho 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.

“•”68, podendo transferi-la livremente para qualquer outro

focal do território nacional, bem como abrir filiais, sucur
sais, agências ou outras formas de representação dentro e

fora do País.

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

vamente, incumbem à todos ao sócio Victoriano Gonçalves
ARTIGO 2.’

ocanénor tempo indeterminado, contando-se o
A sua duração e por temp
a partir
.

ARTIGO 6.°

A

início da sua actividade, p
dor,ritlira
da data da celebração da presente

Teca, que fica desde já nomeado gerente, com dispensa de

caução, sendo necessário a sua assinatura para obrigar vali
damente a sociedade.
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----------- —- --ARTIGO 7.°

Przwezro.- — Edgar Jorge de Carvalho Franco

As Assembleias Gerais serão convocadas por simples car

com Mônica Andreia da Silva Carrilhas Fra"«

tas registadas, dirigidas aos sócios com, pelo menos, 30 (trinta)

regime de comunhão de adquiridos, natural do Sai '

dias de antecedência, isto quando a lei não prescreva formali

Província de Luanda, onde reside habitualmente no£

dades especiais de comunicação. Se qualquer dos sócios estiver

Urbano do Kilamba Kiaxi, Bairro Camama, Condoí

ausente da sede social, a comunicação deverá ser feita com

B.P.C., Zona A, Casa n.° 118;

(

Segundo: — Tário Alberto Martins Franco, casado^

tempo suficiente para que possa comparecer.

Sónia Judith Jean das Neves Chimin Franco, sob o regin^
ARTIGO 8.°

comunhão de adquiridos, natural do Sambizanga, Provi^

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per

de Luanda, onde reside habitualmente, no Distrito

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

do Sambizanga, Bairro São Paulo, Travessa Comanda

Bula, Casa n.° 68-B;

ção das suas quotas, e em igual proporção serão suportadas

Terceiro: — Alexandre Paulo da Costa Franco, solteiro,

maior, natural da Ingombota, Província de Luanda,residente

as perdas se as houver.
ARTIGO 9.°

Asociedade não se dissolverá por morte ou impedimento

habitualmente em Luanda, no Município do Cazenga,Baino
Tala Hady, Rua I, Casa n.° 1-A, Zona 19, titular do Bita

de qualquer dos sócios, continuando a sua existência com o

de Identidade n.° 004646059LA047;
Qllarto: — Paulo Alexandre da Costa Franco, casado»

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou

Ângela Eunice Miguel de Carvalho Franco, sob o regimedt

interdito, devendo estes nomear um que a todos represente,

comunhão de adquiridos, natural da Ingombota, Provmctade

enquanto a quota se mantiver indivisa.

Luanda, onde reside habituahnente, no Distrito Urbano à)

Kilamba Kiaxi, Condomínio B.P.C., Casa n.° A-106,Zonal»,

ARTIGO 10.°

Uma sociedade comercial por quotas que se regera n»

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

termos constantes dos artigos seguintes.

liquidação e partilha verificar-se-á como acordarem. Na falta

Está conforme.
Cartório Notarial do Guiché Unico da Empresa,»
Luanda, aos 16 de Fevereiro de 2016.
O aiu

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

ilegível.

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

ESTATUTO DA SOCIEDADE
4F’S _ INVESTIMENTOS, LIMITADA

providência cautelar.

ARTIGO l.°

A sociedade adopta a denominação social de «4F
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.

Investimentos, Limitada», com sede social na Provi

de Luanda, Município de Belas, Bairro Camama, Rua o
Colégio Pitruca, Condomínio do BPC, Zona B, Casan.

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

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.

sais, agências ou outras formas de representação dentro e
fora do País.
ARTIGO 2.°

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

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.

(16-2260-L02)

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 gestão, parti
cipações, comércio geral a grosso e a retalho, promoção e

4F’S — Investimentos, Limitada

mediação imobiliária, venda de equipamentos dos serviços

de segurança privada, prestação de serviços de segurança
Certifico que, por escritura de 16 de Fevereiro de 2016,

privada, importação de infantários e creches, importação e

lavrada com início a folhas 14, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 449, do Cartório Notarial do Guiché Único

comercialização de medicamentos, produtos hospitalares,

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

tos hospitalares, manutenção e assistência a equioamentos

Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:

equipamentos laboratoriais diversos, equipamentos e produ
exptaçto de ofclM Mo e oficin
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ARTIGO 8.°

,ra| exploração de colégios e escola de

•

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per
Ã*1’

w*»=tuns"’“-,ndus-

centagem para fundos ou destinos especiais criados em

Cifcaçào, camionagem, transitários, cabotagem,

Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor

^.compra e venda de viaturas novas e usadas e

ção das suas quotas, e em igual proporção serão suportadas

Acessórios e/ou peças sobressalentes, transporte de pas-

as perdas se as houver.

transporte de mercadorias, venda de material de

ARTIGO 9.°

^litóno e escolar, venda e instalação de material indus-

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento

jíjj, venda e assistência a viaturas, comercialização de

de qualquer dos sócios, continuando a sua existência com o

infantes, exploração de salão de cabeleireiro, barbea-

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou

[isiboiequim, comercialização de gás de cozinha, petróleo

interdito, devendo estes nomear um que a todos represente,

ímnínaníe, exploração de perfumaria, venda de artigos de

enquanto a quota se mantiver indivisa.

wicadore higiene, exploração de ourivesaria e relojoaria,

ARTIGO 10.°

^ciamento de viagens, produtos químicos e farmacêu-

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos

Kos, serviços de saúde, geladaria, exploração de parques
Hiversào, exploração florestal, exploração de bombas de

demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários e a

nxDtaiveis, estação de serviço, representações comerciais,

liquidação e partilha realizar-se-á como acordarem. Na falta

«ptaçao de serralharia, carpintaria e marcenaria, presta-

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

f»<feserviços, importação e exportação, podendo ainda

licitado em bloco com obrigação do pagamento do passivo

to-se a qualquer outro ramo do comércio ou indústria

e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em igual

«iqueossocios acordem e seja permitido por lei.

dade de condições.
ARTIGO 11.°

ARTIGO 4.°

Té de Kz: 40-000’00 ^arenta

> ntegralmente realizado em dinheiro, dividido e

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

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

ezmi1 kwanzas) cada uma’ Pertencer>tes

Mb Franco 'r/°rge

ARTIGO 12.°

de Carvalho Franco, Tário Alberto

Para todas as questões emergentes do presente contrato,

fandredac’
PaU'° da C°Sta Franco e Paul°
°sta Franco, respectivamente.

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 5.°

A®âo de quotas a estranhos fica dependente do conX
aCrdade’à qUa‘é Sempre reservad0 0 digito
‘*"^““’»^^».Soe,edldede,enao

ARTIGO I3.°
Os balanços serão dados em 31 de Dezembro de cada

ano, devendo estar aprovado até 31 de Março do ano ime
ARTIGO 6.°

diato.

á gerência e administração da sociedade, em todos os

«actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passiva-

ARTIGO 14.°

No omisso regularão as deliberações sociais, as dispo

/ «teme, incumbe ao sócio Edgar Jorge de Carvalho Franco,

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

1 çue fica desde já nomeado gerente, com dispensa de caução,

Sociedades Comerciais, e demais legislação aplicável.

I bastando uma assinatura do gerente para obrigar valida-

(16-2261-L02)

I mente a sociedade.
I

1.0 gerente poderá delegar num dos sócios ou mesmo

Organizações O. B. C. & E, Limitada

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

Certifico que, por escritura de 16 de Fevereiro de 2016

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

lavrada com início a folhas 21 do livro de notas para escri
turas diversas n.°449, do Cartório Notarial do Guiché Único

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

da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires da
Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:
Primeiro: — Osvaldo Simões Pereira Bravo, casado
com Paulina Yolanda Pereira Bravo, sob o regime de
comunhão de adquiridos, natural do Cazenga, Província
de Luanda, residente em Luanda, no Município de Belas,
Bairro Urbanização Nova Vida, Rua A-4, Apartamento 51,

ARTIGO 7.”
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Lnio.ese algum deles o pretender será o activo social

Arlindo João Carlos Isabel e a segunda quota no valor nominal

filado em bloco com obrigação do pagamento do passivo

de Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas), pertencente à sócia Rosalina

I indicado ao sócio que melhor preço oferecer, em igualI $ de condições.

Marques Isabel;
Que, pela presente escritura e conforme deliberado em

Assembleia de Sócios datada de 26 de Janeiro de 2016,

ARTIGO 11.°
I Asociedade reserva-se o direito de amortizar a quota de

os outorgantes mudam a sede da sociedade do Município

sócio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou

de Belas, Bairro Nova Vida, Rua 3, Casa n.° 231 para o
Município de Belas, Bairro Camama, Condomínio Vila

^vidência cautelar.

Rios, Rua Rio Cuango, Casa n.° 16;

ARTIGO 12.°

Para todas as questões emergentes do presente contrato,

ipentre 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

Que os outorgantes decidem alterar a forma de obrigar

a sociedade, passando a gerência a ser exercida pelos dois
sócios, mas bastando uma das assinaturas para obrigar vali
damente a sociedade;
Em função dos actos praticados altera-se a redacção dos

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

artigos 1.° e 6.° do pacto social que passam a ser as seguin
tes:
ARTIGO l.°

A sociedade adopta a denominação social de

de Março imediato.

«Mayamba — Editora, Limitada», com sede social

ARTIGO 14.°

No omisso regularão as deliberações sociais, as dispo

na Província de Luanda, Município de Belas, Bairro

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

Camama, Condomínio Vila Rios, Rua Rio Cuango,

Sociedades Comerciais, e demais legislação aplicável.

Casa n.° 16, podendo transferi-la livremente para

(16-2262-L02)

qualquer outro local do território nacional, bem
como abrir filiais, sucursais, agências ou outras for

mas de representação dentro e fora do País.
Mayamba - Editora, Limitada
ARTIGO 6.°

Certifico que, por escritura de 8 de Fevereiro de 2015,

tada com início a folhas 42 do livro de notas para escri

turas diversas n.° 318-A, do Cartório Notarial do Guiché
feda Empresa, a cargo do Notário Lúcio Alberto Pire

tla Costa, Licenciado em Direito, foi realizada alteração ao

A gerência e administração da sociedade, em

todos os seus actos e contratos, em juízo e fora dele,

activa e passivamente, incumbe aos sócios, que
ficam desde já nomeados gerentes, com dispensa de

caução, bastando uma assinatura para obrigar vali

pacto social da sociedade «Mayamba -Editora, Limitada».
Primeiro:
Arlindo João Carlos Isabel, casado com

damente a sociedade.

a segunda outorgante, sob o regime de comunhão de

com poderes específicos para a realização de certos

adquiridos, natural da Damba, Província do Uíge, resi

actos ou negócios;

dente habitualmente em Luanda, no Município de Belas,

1 Urbanização Nova Vida, Rua 3, Casa n.° 231;

Segundo: — Rosalina Marques Isabel, casada com o pri
meiro outorgante, sob o regime acima mencionado e consigo

convivente, natural do Uíge, Província do Uíge;
Declaram os mesmos que, são os únicos e actuais sócios
da sociedade comercial por quotas denominada «Mayamba-

1. Os gerentes podem constituir procurador

Declaram ainda que mantêm-se firmes e válidas
as demais disposições do pacto social, não alteradas

pela presente escritura.

Está conforme.
Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, em
Luanda, 16 de Fevereiro de 2016. — O ajudante, ilegível.

(16-2263-L02)

Editora, Limitada», com sede em Luanda, no Município de Belas,
Urbanização Nova Vida, Rua 3, Casa n.° 231, constituída por escri

SAR — Sociedade Angolana de Retalho, Limitada

tura datada de 15 de Julho de 2013, lavrada com início de folhas

47, veiso a folhas 48, do livro de notas para escrituras diversas

Certifico que, por escritura de 15 de Fevereiro de 2016,

n.° 156-A, deste Cartório Notarial, registada na Conservatória
do Registo Comercial de Luanda, 2.a Secção Guiché Único da

lavrada com início a folhas 15 do livro de notas para escritu
ras diversas n.° 319-A, do Cartório Notarial do Guiché Único

Empresa, sob o n.° 2.280-13, titular do Número de identificação

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

Fiscal 5417231975, com o capital social Kz: 100.000,00 (cem

Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre Augusto
Helder Paiva de Azevedo, solteiro, maior, natural do Negage,
Província do Uíge, residente habitualmente em Luanda, no
Distrito Urbano da Ingombota, Bairro Maculusso. Rua José

mil kwanzas), integralmente realizado em dinheiro, dividido e
representado por duas quotas, sendo a primeira no valor nom.-

md deKz: 90.000,00 (noventa mil kwanzas), pertencente ao socro
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--------------------------------------------- —

Anchieta, Prédio n.° 19, l.° andar, direito, que outorga neste

2. O gerente poderá delegar entre si ou mesmo e».

acto por si individualmente e em nome e representação de

soa estranha à sociedade parte dos seus poderes de

sua filha menor, Lais Sofia de Sousa Azevedo, de 9 anos

conferindo para o efeito o respectivo mandato.

de idade, natural de Lisboa, Portugal, mas de nacionalidade
angolana e consigo convivente.

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

Uma sociedade comercial por quotas de que se regerá

como letras de favor, fiança, abonações ou actos semelh^

nos termos constantes do documento em anexo.

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

ARTIGO 7.’
As Assembleias Gerais serão convocadas por simpfc
cartas registadas, dirigidas aos sócios com, pelo menos,

Luanda, 17 de Fevereiro de 2016. — O ajudante, ilegível.

30 (trinta) dias de antecedência, isto quando a lei nàopres-

creva formalidades especiais de comunicação. Se qualq^

dos sócios estiver ausente da sede social, a comunicação
ESTATUTOS DA SOCIEDADE

SAR — SOCIEDADE ANGOLANA DE RETALHO,

deverá ser feita com tempo suficiente para que possa com

parecer.

ARTIGO 8.°

LIMITADA
ARTIGO l.°

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per

A sociedade adopta a denominação social de «SAR

centagem para fundos ou destinos especiais criados em

— Sociedade Angolana de Retalho, Limitada», com sede

Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor

social na Província de Luanda, Município de Luanda,

ção das suas quotas, e em igual proporção serão suportadas

Distrito Urbano da Ingombota, Bairro Maculusso, Rua José

as perdas se as houver.

Anchieta, n.° 19, l.° andar, direito, podendo transferi-la

ARTIGO 9.°

livremente para qualquer outro local do território nacional,

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento

bem como abrir filiais, sucursais, agências ou outras formas

de qualquer dos sócios, continuando a sua existência como

de representação dentro e fora do País.

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou

ARTIGO 2.°

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

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

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

da data da celebração da escritura.
ARTIGO 3.°

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

demais casos legais, todos os sócios serão liquidatánosea

A sociedade tem como objecto social comércio geral a

liquidação e partilha verificar-se-á como acordarem. Na falta

retalho, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo do

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

comércio ou indústria em que os sócios acordem e seja per

licitado em globo com obrigação do pagamento do passivo

mitido por lei.

e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em igual
ARTIGO 4.°

dade de condições.

O capital social é de Kz: 1.000.000,00 (um milhão de
kwanzas) integralmente realizado em dinheiro, dividido e

representado por 2 (duas) quotas sendo 1 (uma) no valor

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

qualquer sócio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou

nominal de Kz: 700.000,00 (setecentos mil kwanzas), per

tencente à sócia Lais Sofia de Sousa Azevedo, e outra quota

providência cautelar.

ARTIGO 12.°

de valor nominal de Kz: 300.000,00 (trezentos mil kwanzas),
pertencente ao sócio Augusto Helder Paiva de Azevedo, res

Para todas as questões emergentes do presente contrato,
quer entre os sócios, seus herdeiros ou representantes, quer

pectivamente.
ARTIGO 5.°

A cessão de quotas a estranhos fica dependente do con

sentimento da sociedade, à qual é sempre reservado o direito

entre eles e a própria sociedade, fica estipulado o Foro da
Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qualquer

outro.

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

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

ARTIGO 6.°

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

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

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

ARTIGO 14.°

mente, incumbe ao sócio Augusto Helder Paiva de Azevedo,

No omisso regularão as deliberações sociais as disoo-

que fica desde já nomeado gerente, com dispensa de caução,

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

bastando a sua assinatura para obrigar validamente a socie

Sociedades Comerciais, e demais legislação aplicável.

dade.

(16-2266-L02)
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e seus acessórios, transportes marítimo e fluvial, aéreo,

HAZANELAS - Prestação de Serviços, Limitada

terrestre, rent-a-car, agente despachante e transitários, cabo
Crfco que, por escritura de 15 de Fevereiro de 2016,

tagem, compra e venda de viaturas, fabricação de blocos e

«la com início a folhas 38, do livro de notas para

vigotas, comercialização de combustíveis e lubrificantes,

diversas n.° 319-A, do Cartório Notarial do

exploração de bombas de combustíveis, estação de serviço,

Guiclié Único da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio

promoção e intermediação imobiliária, comercialização de

Alberto Pires da Costa, Licenciado em Direito, foi consti

perfumes, plastificação de documentos, venda de material

pa entre Manuela Patrícia Paulo Agostinho, casada com

de escritório e escolar, decorações de interior e exteriores,

Xdson Manuel Baptista Agostinho, sob o regime de comu

serigrafia, impressões, serviços de cabeleireiro, boutique,

to de adquiridos, natural do Sambizanga, Província de

agenciamento de viagens, gestão, venda de produtos far

Luanda, onde reside habitualmente, no Distrito Urbano do

macêuticos e medicamentos, relações públicas, indústria

I Sambizanga,

Bairro Comandante Valódia, Rua Custódio

de geladaria e gelo, panificação, pastelaria, representações

I Bento de Azevedo, Casa n.° 96, que outorga neste acto por

comerciais e industriais, venda de gás de cozinha, desporto

iiifldividualmente e em nome e representação de seu filho

e recreação, vídeo clube, discoteca, meios industriais, reali

menor Hazael Emanuel Paulo Agostinho, de 5 meses de

idade, natural da ingombota, Província de Luanda e consigo

zações de actividades culturais e desportivas, manutenção
de espaços verdes, segurança de bens patrimoniais, serviços

de infantário, pré-escolar, educação e ensino geral, cultura,

convivente;
rima sociedade comercial por quotas de que se regerá
dos termos constantes do documento em anexo.

saneamento básico, electricidade, exercício de operações
petrolíferas que inclui a pesquisa, desenvolvimento e pro

dução, exercício de actividades de formação, organização

Está conforme.

Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, em

de seminários e conferências, consultoria e representação
de companhias e na prestação de serviços de apoio às acti

aos 17 de Fevereiro de 2016. — O ajudante,

vidades petrolíferas, marketing, consultoria e prestação de
serviços aeronáuticos e navais, treino e ensino aeronáutico,

manutenção e reparação aeronáutica e naval, indústria trans
formadora, armazenagem, comercialização e distribuição de

I

ESTATUTOS DA SOCIEDADE

produtos petrolíferos refinados e lubrificantes a grosso e a

HAZANELAS — PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS, LIMITADA

e lubrificantes, de produtos petrolíferos refinados para os

retalho, a exploração e gestão de depósitos de combustíveis

mercados nacionais e internacional, comercialização e mon

artigo 1.’
Asociedade adopta a denominação social de «HAZA-

tagem de equipamentos de cozinhas, transporte ferroviário

1
— Prestação de Serviços, Limitada», com sede
Wl na Província de Luanda, Município de Belas, Bairro

como de quaisquer outras cargas relacionadas ou não com a

' ca,Rua 37, Casa n.° 3, Lado Esquerdo na Zona Verde III,

indústria petrolífera, projectos de engenharia de segurança,

e marítimo de produtos petrolíferos e lubrificantes, bem

PMendo transferi-la livremente para qualquer outro local do

engenharia ambiental e consultoria, recolha e transporte de

femiono nacional, bem como abrir filiais, sucursais, agên-

resíduos sólidos e urbanos, recolha e transporte de resíduos

Í cias ou outras formas de representação dentro e fora do País.

tóxicos e perigosos, recolha e transporte de resíduos indus

triais, recolha e transporte e resíduos hospitalares; centrais
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.°

Asociedade tem como objecto social, prestação de ser

de transferências de resíduos sólidos urbanos e industriais,
engenharia e arquitectura, empreitadas de obras públicas e

privadas, reparações, montagem de elementos pré-fabrícados, venda de equipamentos, máquinas e ferramentas para

construção civil, apoio técnico, concepção, e execução e repa
ração de sistemas de abastecimento de água e de redes de

viços, formação profissional, administrativa, contabilidade

esgotos, serviço de suporte técnico de tecnologia de forma

e auditoria, gestão de recursos, recrutamento e selecção

ção, fornecimento de mãos-de-obra especializada, serviço

de mão-de-obras, cedência temporária para todas áreas,

de recepção e protocolo, prestação de serviços de montagens

comércio geral a grosso e a retalho, serviços de serralha

e manutenção dos equipamentos, formação de condutores
auto, formação profissional, oficina auto, assistência técnica
e manutenção, compra e venda de peças e acessórios com
todos os extras, acessória e consultoria jurídica, importação

ria, caixilharia de alumínios, marcenaria, agricultura e

pecuária, indústria, pesca, serviços de hotelaria e turismo,
restauração, informática, telecomunicações, publicidade e
marketing construção civil e obras públicas, fiscahzaçao
marketing, cons y
nrniectos de engenharia e arquide obras, elabor^° Ja| Jcomercialização de telefones

tectura, exploração floresta,

e exportação, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro
ramo do comércio ou indústria em que os sócios acordem e

seja permitido por lei.
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DIÁRIO

ARTIGO 11.»

ARTIGO 4.°

\

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

A. sociedade reserva-se o direito de amortizar a J

integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen

qualquer sócio, quando sobre ela recaia anesto, pej

tado por 2 (duas) quotas iguais de valor nominal de

providência cautelar.

Kz: 50.000,00 (cinquenta mil kwanzas), cada uma per

I
I

ARTIGO 12.°

tencentes aos sócios Hazael Emanuel Paulo Agostinho e

Para todas as questões emergentes do presente comj

Manuela Patrícia Paulo Agostinho, respectivamente.

quer entre os sócios, seus herdeiros ou representantes, J

ARTIGO S.°

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

A cessão de quotas a estranhos fica dependente do con

Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qualquer ouJ

sentimento da sociedade, à qual é sempre reservado o direito

ARTIGO 13.°

de preferência deferido aos sócios se a sociedade dele não

I

Os anos sociais serão os civis e os balanços seràodad

quiser fazer uso.

em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encenar a 1|
ARTIGO 6.°

de Março imediato.

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

ARTIGO 14.°

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

No omisso regularão as deliberações sociais, as dispo

mente, incumbem à sócia, Manuela Patrícia Paulo Agostinho

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

e o Nelson Manuel Baptista Agostinho que ficam desde já

Sociedades Comerciais e demais legislação aplicável

nomeados gerentes, com dispensa de caução, bastando

(16-2267-L02)

1 (uma) assinatura dos gerentes para obrigar validamente a

sociedade.
2. Os gerentes poderão delegar num dos sócios ou mesmo
Rama-Forp, Limitada

em pessoa estranha à sociedade parte dos seus poderes de

gerência, conferindo para o efeito, o respectivo mandato.

Certifico que, por escritura de 16 de Fevereiro de 2016.

3. Fica vedado aos gerentes obrigarem a sociedade em

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

lavrada com início a folhas 8 do livro de notas para escritu
ras diversas n.° 449, do Cartório Notarial do Guiché Único
da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires à

Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:
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

Primeiro: — José Agostinho Domingos, casado com
Joana Manuel Correia Victor Agostinho, sob regime de

comunhão de adquiridos, natural de Luanda, residente em
Luanda, Distrito Urbano da Maianga, Bairro Mártires de

dos sócios estiver ausente da sede sociais comunicação

Kifangondo, Zona 9, Rua 2, Casa n.° 19;
Segundo: — Joana Manuel Correia Victor Agostinho,

deverá ser feita com tempo suficiente para que possa com

casada com José Agostinho Domingos, sob o regime de

parecer.

comunhão de adquiridos, natural de Luanda, residente em
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.

Luanda, Distrito Urbano do Rangel, Bairro Nelito Soares.

Rua Senado da Câmara, n.° 608;

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 16 de Fevereiro de 2016. — O ajudante, íã’*
ARTIGO 9.°

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento

gível.

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,

ESTATUTO DA SOCIEDADE

enquanto a quota se mantiver indivisa.

RAMA-FORP, LIMITADA

ARTIGO 10.°

ARTIGO l.°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos

A sociedade adopta a denominação de «Rama-Forp,

demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários e a

Limitada», com sede social na Província Luanda, Município

liquidação e partilha verificar-se-á como acordarem. Na falta

de Belas, Bairro Kífica, Comuna do Benfica, Rua 14, Casa

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

n.° 9, podendo transferi-la livremente para qualquer outro

licitado em globo com obrigação do pagamento do passivo

local do território nacional, bem como abrir filiais, sucuf'

e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em igual

saís, agências ou outras formas de representação dentro e

dade de condições.

fora do País.

2999
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1 Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos
ARTIGO2.0

,
, „duração é por tempo indeterminado contando-se o
Ía^dade, para todos os efeitos legais, a parttr

e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais

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

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

da celebração da presente escritura.
ARTIGO 3.°

4 sociedade tem como objecto social a prestação de
suíços, comércio geral a grosso e a retalho, indústria,

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

^pecuária, pesca, hotelaria e turismo, serviços de infor-

ARTIGO 7.°

aíiica, telecomunicações, publicidade, construção civil e

A Assembleia Geral será convocada por simples cartas

^públicas, exploração mineira e florestal, comerciali

registadas dirigidas aos sócios com pelo menos 30 (trinta) dias

zo de telefones e seus acessórios, transporte marítimo,
) camionagem, agente despachante e transitários, cabotagem,

de antecedência, isto quando a lei não prescreva formalida

des especiais de comunicação. Se qualquer dos sócios estiver

compra e venda de viaturas, novas ou usadas e

ausente da sede social a comunicação deverá ser feita com

km,

seus acessórios, venda e reparação de veículos automóveis,
concessionária de material e peças separadas de transporte,

tempo suficiente para que possa comparecer.
ARTIGO 8.°

fabricação de blocos e vigotas, comercialização de combus-

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per

i tóe lubrificantes, exploração de bombas de combustíveis
I ffítaçao de servi’Ç°> comercialização de medicamentos,

centagem para fundos ou destinos especiais criados em

i material cirúrgico, gastável e hospitalar, produtos químicos

Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor

etacêuticos, centro médico, clínica, perfumaria, plas

ção das suas quotas, e em igual proporção serão suportadas

mo de documentos, venda de material de escritório e

as perdas se as houver.

Miar,decorações, serigrafia, padaria, geladaria, pastelaria
taflue, representações, impressões, salão de cabeleireiro’

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

de viagens, gestão, promoção e mediação imo-

de qualquer dos sócios, continuando a sua existência com o

relações públicas, representações comerciais e
*tas, venda de gás de cozinha, desporto e recreação

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou

«industriais, realizações de actividades culturais e des-

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

Zr rÇâ° de espaços Verdes’segurança de bens
27

ê'0’ CreChe’ educação e cultura> «cola de

S -nS,"°’Saneament0 b«ico, jardinagem, limpeza,

Westaçao.descat.vação, fabricação e venda de gelo, ser-

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

a a, caixilharia de alumínios, electricidade, importação

eWçao, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro
«odocomercio ou indústria em que os sócios acordem e
I rça permitido por lei.

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 4.°

I

Ocapital social é deKz: 100.000,00 (cem mil kwanzas)

ARTIGO 1I.°

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

/ Mgralmente realizado em dinheiro, dividido e representado

qualquer sócio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou

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

providência cautelar.

/ fc60.000,00 (sessenta mil kwanzas) pertencente ao sócio

I foséAgostinho Domingos e outra quota no valor nominal de

ARTIGO I2.°

I Kz 40.000,00 (quarenta mil kwanzas), pertencente à sócia

Para todas as questões emergentes do presente contrato,
quer entre os sócios, seus herdeiros ou representantes, quer

I foana Manuel Correia Victor Agostinho.

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

ARTIGO 5.°

I
/

■

Acessão de quotas a estranhos fica dependente do con-

•'
!

Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qualquer

;

outro.
ARTIGO I3.°

I sentimento da sociedade à qual é sempre reservado o direito

<fe preferência deferido aos sócios se a sociedade deles não

;

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

quiser fazer uso.

de Março imediato.
ARTIGO 6.°

A gerência e administra^ da
seus actos e contratos, e

J

sivamente, incumbe ao s
fica desde já nomeado ^n£.C
tandoasua assinatura para

Agostinho Domingos que

dispensa de caução, basvalidamente a sociedade,

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.
(16-2268-L02)
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iguais no valor nominal de Kz: 300.000,00 (trezentos mil

«parte integrante da presente escritura e que o outorfalara ter lido, tendo pleno conhecimento do seu

^eiido, pelo que é dispensada a sua leitura.
/Usini o disse e outorgou.

Está conforme.
Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, em
luAaos 15 de Fevereiro de 2016. —O adjunto, ilegível.

kwanzas) cada uma, pertencentes aos sócios Norberto Nuno
Jorge Burity, Fernando Tomé Laureano Sobrinho, Manuel

Germano da Fonseca e João Daniel da Fonseca Duli, res

pectivamente.
ARTIGO 5.°

A cessão de quotas a estranhos fica dependente do con

sentimento da sociedade à qual é sempre reservado o direito
de preferência deferido aos sócios se a sociedade dele não
ESTATUTO DA SOCIEDADE
TCHIETUR —GESTÃO
DE EMPREENDIMENTOS, LIMITADA
1

ARTIGO l.°

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

Asociedade adopta a denominação social de «TCHI-

vamente, incumbem ao sócio Norberto Nuno Jorge Burity,

EWR-Gestão de Empreendimentos, Limitada», com

que fica desde já nomeado gerente, com dispensa de caução,

sede social em Luanda, Município de Belas, no Belas

bastando a sua assinatura, para obrigar validamente a socie

Business Park, Torre Bengo, Sala 401, Talatona, Luanda,

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

ciasou outras formas de representação dentro e fora do País.

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.
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.°

3. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos

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

lhantes.

A sociedade tem como objecto social a prestação de

ARTIGO 7.°

serviços de hotelaria e turismo, formação profissional,

As Assembleias Gerais serão convocadas por simples

consultoria e assessoria turística e hoteleira, marketing,
indústria, representações comerciais e industriais, pescas,

cartas registadas dirigidas aos sócios com pelo menos

festas, transportes marítimos, terrestres, ferroviários e

creva formalidades especiais de comunicação. Se qualquer

30 (trinta) dias de antecedência, isto quando a lei não pres

aéreos, medicamentos, material cirúrgico, gastável e hos

dos sócios estiver ausente da sede social a comunicação

pitalar, produtos químicos e farmacêuticos, centro médico,

deverá ser feita com tempo suficiente para que possa com

clínica, perfumaria, plastificação de documentos, venda

parecer.

de material de escritório e escolar, decorações, serigrafia,

ARTIGO 8.°

salão de cabeleireiro, boutique, agência de viagens, promo

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per

ção e mediação imobiliária, perfumaria, relações públicas,

centagem para fundos ou destinos especiais criados em

pastelaria, padaria, geladaria, panificação, representações

Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor

comerciais e industriais, venda de gás de cozinha, desporto

ção das suas quotas, e em igual proporção serão suportadas

erecreação, vídeo clube, discoteca, meios industriais, reali

as perdas se as houver.

zações de actividades culturais e desportivas, manutenção
de espaços verdes, segurança de bens patrimoniais, edu

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento

cação e cultura, escola de condução, ensino, importação e

de qualquer dos sócios, continuando a sua existência com o

exportação, saneamento básico, fabricação e venda de gelo,

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou

importação e exportação de quaisquer produtos podendo

interdito, devendo estes nomear um que a todos represente,

ainda dedicar-se a qualquer outro ramo do comércio ou

enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 9.°

indústria em que os sócios acordem e seja permitido por lei.
ARTIGO 4.°

0 capital social é de Kz: 2.000.000,00 (dois milhões de

kwanzas) integralmente realizado em dinheiro, dividido e

dividido e representado por 5 (cinco) quotas, sendo 1 (uma)
quota no valor nominal de Kz: 800.000,00 (oitocentos mil

kwanzas), pertencente à sócia «TCH1EMA - Gestão de
Empreendimentos, Limitada» e outras 4 (quatro) quotas

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.
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ARTIGO 11.°

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

o capital social Kz: 120.000,00 (cento e vinte mi 5

qualquer sócio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou

mtegralmente realizado em dinheiro, dividido ereprí'

providência cautelar.

por duas quotas iguais no valor nominal de fc «2

(sessenta mil kwanzas) cada uma, pertencentesàssóciasip

ARTIGO 12.°

Para todas as questões emergentes do presente contrato,

quer entre os sócios, seus herdeiros ou representantes, quer

Gourgel Dombolo e Violeta Chilombo Herculano
pectivamente.

Que, pela presente escritura e conforme deliberado^

entre eles e a própria sociedade, fica estipulado o Foro da
Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qualquer

Assembleia de Sócios, datada de 4 de Dezembro de

outro.

a primeira outorgante divide a sua quota no valor nom^
de Kz: 60.000,00 (sessenta mil kwanzas), em duas

ARTIGO I3.°

Os anos sociais serão os civis e os balanços serão dados

quotas, sendo uma no valor nominal de Kz: 58.800,00

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

quenta e oito mil e oitocentos kwanzas), que cede aoterceín

outorgante, e outra no valor nominal de Kz: 1.200,00(mj

de Março imediato.

e duzentos kwanzas), que cede à representada do terce®
ARTIGO 14.°

outorgante, cessões feitas pelos seus respectivos valores

No omisso regularão as deliberações sociais, as dispo

nominais, valores estes já recebidos pela cedente quearçá

1/04, de 13 de Fevereiro, que é a Lei das

lhe dá a respectiva quitação, afastando-se completamentedi

sições da Lei

il°

Sociedades Comerciais e demais legislação aplicável.

(16-2269-L02)

sociedade, nada mais tendo dela a reclamar;
Que, a segunda outorgante cede a totalidade da sua quou
no valor nominal de Kz: 60.000,00 (sessenta mil kwanzas).

HEVISOL, Limitada

Certifico que, por escritura de 2 de Fevereiro de 2016,
lavrada com início a folhas 59 do livro de notas para escri

turas diversas n.° 317-A, do Cartório Notarial do Guiché
Único da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires
da Costa, Licenciado em Direito, foi realizada alteração ao

pacto social da sociedade «HEVISOL, Limitada».
Primeiro: — Violeta Chilombo Herculano Moco, sol

teira, maior, natural do Huambo, Província do Huambo,
residente habitualmente em Luanda, no Município de

ao terceiro outorgante, livre de quaisquer ónus ou encarço.
pelo seu respectivo valor nominal, valor este já recei
pela cedente que aqui lhe dá a respectiva quitação, aas

tando-se completamente da sociedade, nada mais ten o

a reclamar.
. ...
Que, o terceiro outorgante aceita a quota que oi ce i
à sua representada, bem como as que lhe foram ce i as,nos

precisos termos exarados, e unifica estas últimas,
deter uma quota única no valor nominal de Kz.

(cento e dezoito mil e oitocentos kwanzas).
Que, a sociedade prescinde do seu direito de pre erencu

Luanda, Distrito Urbano da Maianga, Bairro Alvalade, Rua

Comandante Stona, Casa n.° 228;
Segundo: — Heila Gourgel Dombolo, solteira, maior,
natural de Luanda, onde reside habitualmente, no Município

e admite o terceiro outorgante e a sua representa a com
novos sócios.
.
Que, os outorgantes mudam a sede da socie^ a e o
Distrito Urbano, Bairro e Rua da Maianga, Casa n.° 50 pan

o Distrito Urbano da Ingombota, Bairro Patrice Lumumba

de Luanda, Distrito Urbano da Maianga, Bairro Prenda, Rua
dos Militares, Casa n.° 78;
Terceiro: — Ludgero Ornar Albuquerque de Lemos, sol

teiro, maior, natural de Luanda, onde reside habitual mente,
no Município de Luanda, Distrito Urbano da Ingombota,
Bairro Patrice Lumumba, Rua da índia, n.° 88, que outorga

Rua da índia, Casa n.° 88.
Que, ainda nos termos do instrumento supramencionado,
a primeira e a segunda outorgantes renunciam a gerênciaqm

lhe incumbia, e é nomeado como gerente o terceiro outor

gante, bastando a sua assinatura para obrigar validamente <

tação da sua filha menor, Ava Mallessu Moco de Lemos,

sociedade.
Em resultado dos actos praticados, altera-se a redacçàt

de 1 ano de idade, natural de Berlim, de nacionalidade ango

dos artigos l.°, 4.° e 6.°, do pacto social, que passa a ser t

lana e consigo convivente.

seguinte:

neste acto por si individualmente, e em nome e represen

E por eles foi dito;
Que, a primeira e a segunda outorgante, são as únicas e
actuais sócias da sociedade comercial por quotas denominada
«HEVISOL, Limitada», com sede em Luanda, no Município
de Luanda, Distrito Urbano, Bairro e Rua da Maianga, Casa
n.° 50, constituída por escritura pública datada de 25 de Julho
de 2011, lavrada com início a folha 83, do livro de notas para
escrituras diversas n.° 55-A, deste Cartório Notarial, matri
culada na Conservatória do Registo Comercial de Luanda,
2? Secção, Guiché Único da Empresa, sob o n.° 1663/11

ARTIGO l.°
A sociedade adopta a denominação de «HEVISOL
Limitada»,

com

sede

social

na Província &

Luanda, Município de Luanda, Distrito Urbano dí

Ingombota, Bairro Patrice Lumumba, Rua da índia
Casa n.° 88, podendo transferi-la livremente pau
quaique,

t'r

lora, d0 território „

' “Curs"is’

w
« o®

formas de representa» dentro e fm d. P,s
par. qu.„uet
**

Luanda, aos 10 de Fevereiro de 2016. — O ajudante, ilegí-

kL

(I6-2270-L02)
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^a!, bem como abrir filiais, sucursais, agên-

”sou outras formas de representação dentro e fora

registada sob o n.° 728/16, que se vai reger pelo disposto no

documento em anexo.
Está conforme.

doPaís.

...........................................................
ARTIGO 4.°

0 capital social é de Kz: 120.000,00 (cento e

Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 2.a Secção
do Guiché Único da Empresa, em Luanda, aos 17 de Fevereiro

de 2016. — O ajudante, ilegível.

vinte mil kwanzas), integralmente realizado em

dinheiro, dividido e representado por 2 (duas)
quotas, sendo uma quota no valor nominal de

ESTATUTO DA SOCIEDADE
NGANGUIZANGA (SU), LIMITADA

Kz:A 118.800,00
e dezoito
e oitocen
gerência e (cento
administração
da mil
sociedade,
em
tos kwanzas),
pertencente
ao sócio
Ludgero
todos
os seus actos
e contratos,
em juízo
e fora Ornar
dele,

ARTIGO l.°

Albuquerque
de Lemos,
e outra
valor
activa
e passivamente,
incumbe
ao quota
sócio no
Ludgero
(nominal
de
Kz:
1.200,00
(mil
e
duzentos
kwanzas),
Ornar Albuquerque de Lemos, que fica desde já

pertencente
à sóciacom
Ava Mallessu
de Lemos;
nomeado
gerente,
dispensa Moco
de caução,
bas
tando a sua assinatura para obrigar validamente a

sociedade.

ARTIGO 6.°

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

Município de Viana, Rua Brasileira, casa s/n.°, Baiiro Km I2-B,

podendo transferi-la livremente para qualquer outro local do
território nacional, bem como abrir filiais, sucursais, agên
cias ou outras formas de representação dentro e fora do País.
ARTIGO 2.°

(Duração)
A sua duração é por tempo indeterminado, contando-se o
início da sua actividade, para todos os efeitos legais, a partir
do respectivo registo.
ARTIGO 3.°

(Objecto)
A sociedade tem como objecto social transporte, agricul

tura, pesca, comércio geral a grosso e a retalho, prestação de
serviços, transporte e venda de inertes, consultoria, audito

ria, construção civil e obras públicas, fiscalização de obras,
serralharia, carpintaria, produção e venda de caixilharia

de alumínio, informática, telecomunicações, electricidade,
agro-pecuária, pescas, hotelaria, turismo, agência de via

gens, transportes aéreo, marítimo e terrestre, transporte de
passageiros ou de mercadorias, camionagem, transitários,

despachante, oficina auto, venda de material de escritó
rio e escolar, salão de cabeleireiro, modas e confecções,
botequim, centro médico, farmácia, material e equipamen
tos hospitalar, perfumaria, ourivesaria, relojoaria, agência
de viagens, pastelaria, panificação, geladaria, exploração

Nganguizanga (SU), Limitada

de parques de diversões, realização de eventos culturais,
recreativos e desportivos, exploração mineira e flores

Bárbara Celeste Ferreira Gamboa, Conservadora de 3.a 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.° 4 do livro-diário de 17 de Fevereiro do
corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.

tal, exploração de bombas de combustíveis ou estação de
serviço, comercialização de petróleo e seus derivados, repre
sentações comerciais, ensino geral, infantário, importação e
exportação, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo
de comércio ou indústria em que o sócio-único decida e seja
permitido por lei.
ARTIGO 4.°

Certifico que Manuel Domingos Rodrigues, solteiro,

1

Í

Província de Malanje, residente habitualmente em Luanda,
Município do Cazenga, Bairro Hoji-ya-Henda, Casa n.° 2_,
Zona 17, constituiu uma sociedade unipessoal por quoras

' I

(Capital)

maior, de nacionalidade angolana, natural de Malanje,

«Ng.ugui3.ng3. (SU), 1—
»"■ " «
Muotópiode Viana, Ru. Brasileira’caSaS/n ’ Ba 00 Km

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 Manuel Domingos

Rodrigues.
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ARTIGO 5.»
(Cessão de quotas)

A cessão da quota implica a saída do sócio cedente ou a

transformação da mesma em sociedade pluripessoal.
(Gerência)

A gerência e administração 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 actos e

ARTIGO 7.°

,

residente habitualmente em Luanda, no
i nanda Distrito Urbano da Maianga, Baino
Comandante Dangereux, Casan.» 158,^,

ARTIGO 6.°

contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais
como letras de favor, fianças, abonações ou actos semelhantes.
2.0 sócio-único poderá nomear pessoa estranha à socie
dade para assumir as funções de gerência.

Segundo: — Isabel Paulina António .
casada com Orlando 3osé Veloso, sobo regime
de adquiridos, natural do Lobito, Provincia

Uma sociedade comercial por quotas de que
nos termos constantes do documento em anexo.
Estaconform
Guiché Único da Enrçtes^
Cartono Wana
q
Luanda, aos H de
ilegível-

ESTATUTO DA SOCIEDADE

(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.°

FEEDGEST, LIMITADA
ARTIGO l.°

A sociedade adopta a denominação de «Feedgest
Limitada», com sede social na Província de Luanda
Município de Belas, Bairro Talatona, Condomínio Fow

(Dissolução)

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedi

Vilas, Edifício Pochte, casa sem número, podendo te

mento do sócio-único, continuando a sua existência com o
sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou
interdito, devendo estes nomear um que a todos represente,

feri-la livremente para qualquer outro local do territóik

nacional, bem como abrir filiais, sucursais, agências a
outras formas de representação dentro e fora do País.

enquanto a quota se mantiver indivisa.
ARTIGO 2.°

A sua duração é por tempo indeterminado,contan^ .
início da sua actividade, para todos os efeitos legai,

ARTIGO 9.°
(Liquidação)

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

da data da celebração da presente escritura.
ARTIGO 3.°

A sociedade tem como objecto social a

distribuiçàoali

mentar, prestação de serviços, comércio ge
retalho, indústria, agro-pecuária, pesca,

serviços de informática, telecomunicaço ’

pUbliciéa^

m>neira

construção civil e obras públicas, exp^
acessóH°florestal, comercialização de telefones^^ desp^311^

artigo 11.°
(Omisso)

çfej ibr8e‘

agross0e;

“ <iísi><,si-

transporte marítimo, camionagem, aS ra e venda^'1.

transitários, cabotagem, rent-a-car, cOlT1^venC]a e reparaÇ

turas, novas ou usadas e seus acessório
^ateriale?
de veículos automóveis, concessionária ^oS e vig
(16-2271-L02)
Feedgest, Limitada

Certifico que, por escritura de 17 de Fevereiro de 2016,
lavrada com inicio a folhas 27, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 449, do CartórioNotarial do Guiché Único
da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires da
Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:
Primeiro: — Edson Carlos da Silva Veloso, sol

teiro, maior, natural da Ingombota, Província de Luanda,
onde reside habitualmente, no Município de Belas, Bairro
Talatona, Avenida Talatona, Condomínio Paraíso, Casa n.° 44*,

separadas de transporte, fabricaçao ^^^teSexp^el

comercialização de combustíveis e u
de bombas de combustíveis e estaça

serviÇ0’

cialização de medicamentos, rnater^arrnacêutjc°s’^enioi
e hospitalar, produtos químicos e

~0 de

médico, clínica, perfumaria, Plas‘'

deco^J,^

venda de material de escritório e esc
repres
fia, padaria, geladaria, pastelaria, b°u^s, gestã0,
salão de cabeleireiro, agência de via® . aS, ^Lpoí10

e mediação imobiliária, relações PU£)eCOzinha’.s ^1^
comerciais e industriais, venda de gaS jndustr'al jo
recreação, vídeo clube, discoteca, 01ortjVas» ,1’a.1111
Ções de actividades culturais e £*esP°atrjrnon'a's’
espaços verdes, segurança de bens P
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ARTIGO 10.°

w ensino, saneamento básico, jardinagem, limpeza,
I Íçào, desecatização, fabricação e venda de gelo,

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos

Olharia, caixilharia de alumínios, electncidade, importa-

demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários e a

^eexportaçào, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro
^do comércio ou indústria em que os sócios acordem e

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

^permitido por lei.

e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em igual

ARTIGO 4.°

Ocapital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas),

dade de condições.

uiiegralmente realizado em dinheiro, dividido e represen

ARTIGO 11.0

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

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

ífeKz: 85.000,00 (oitenta e cinco mil kwanzas), perten-

qualquer sócio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou

centeao sócio Edson Carlos da Silva Veloso e outra quota
I oo valor nominal de Kz: 15.000,00 (quinze mil kwanzas),
pertencente à sócia Isabel Paulina António e Silva Veloso,
respectivamente.

providência cautelar.

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

quer entre os sócios, seus herdeiros ou representantes, quer
ARTIGO 5.°

A cessão de quotas a estranhos fica dependente do con-

I

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

entre eles e a própria sociedade, fica estipulado o Foro da
Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qualquer
outro.

, quiser fazer uso.

ARTIGO I3.°
ARTIGO 6.°

A gerência e administração da sociedade, em todos os

i

J ® actos;e contratos, em juízo e fora dele, activa e passi-

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.

) vamente, incumbem ao sócio Edson Carlos da Silva Veloso

ARTIGO 14.°

Rca desde já nomeado gerente, com dispensa de caução

No omisso regularão as deliberações sociais, as dispo

tando a sua assinatura para obrigar validamente a socie-

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

dade.

Sociedades Comerciais, e demais legislação aplicável.

I. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos

(16-2272-L02)

««"tratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais

moleiras de favor, fianças, abonações ou actos semetales.

K.N.K.B. — Kuenda Ni Kudi Bonda, Limitada

20 gerente poderá delegar num dos sócios ou mesmo
m pessoa estranha à sociedade parte dos seus poderes de
Swncta, conferindo para o efeito, o respectivo mandato.
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

Certifico que, por escritura de 16 de Fevereiro de 2016,
lavrada com início a folhas 49, do livro de notas para escritu
ras diversas n.° 319-A, do Cartório Notarial do Guiché Único

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

Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre Cristiana
Rossy Costa Vemba, solteira, maior, natural da Ingombota,
Província de Luanda, onde reside habitualmente, no Distrito

Urbano e Bairro da Maianga, Rua Comandante Gika,

estiver ausente da sede social, a comunicação deverá ser

Prédio n.° 301, 5.° andar, Apartamento n.° 71, que outorga

feita com tempo suficiente para que possa comparecer.

neste acto como mandatária de Márcio Danilo Vasconcelos

o

ARTIGO 8.°

Rocha, solteiro, maior, natural da Ingombota, Província

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per

de Luanda, onde reside habitualmente, no Distrito Urbano

centagem para fundos ou destinos especiais criados em

da Ingombota, Bairro Maculusso, Avenida Comandante

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

natural da Ingombota, Província de Luanda, onde reside

Kwenha, Casa n.° 6670; Paulo Jorge Benge, solteiro, maior,

habitualmente, no Distrito Urbano da Ingombota, Bairro

as perdas se as houver.

Maculusso, Rua Frederich Welvvitcha, Casa n.° 67, rés-doARTIGO 9.°

y

Asociedade não se dissolverá por morte ou impedimento

$

de „ualauer dos sócios, continuando a sua existênc.a com o

-chão; e Ayrton Jorge de Carvalho Posser, solteiro, maior,

natural de Amadora, Lisboa, Portugal, mas de nacionalidade
angolana, residente habitualmente em Luanda, no Distrito

Urbano e Baiiro da Maianga, Rua Amilcar Cabral, Prédio n.° 101,
5.° andar, Apartamento n.° 1;
se mantive'intlivisa*

1

’;1
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/
ARTIGO 12.°
/ W todas as questões emergentes do presente contrato,
/ centre os sócios, seus herdeiros ou representantes, quer
' a® eles e a própria sociedade, fica estipulado o Foro da
físiaica de Luanda, com expressa renúncia a qualquer

ARTIGO 3.°
A sociedade tem como objecto social a prestação de
serviços, incluindo projectos, fiscalização e execução de

obras de instalações eléctricas gerais de baixa e média
tensão, comércio geral a grosso e a retalho, comercializa

ção de materiais e equipamentos electrónicos, hotelaria e
turismo, restauração, serralharia, caixilharia de alumínios,
avicultura,

ARTIGO 13.°

agro-pecuária,

indústria, pesca,

informática,

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

públicas, consultoria, exploração florestal, comercializa

je Março imediato.

ção de telefones e seus acessórios, transporte marítimo,

telecomunicações, publicidade, construção civil e obras

camionagem, agente despachante e transitários, cabotagem,

ARTIGO 14.°

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

Sociedades Comerciais, e demais legislação aplicável.
(16-2273-L02)

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

Dieléctrica Engenharia, Limitada
Certifico que, por escritura de 16 de Fevereiro de 2016,

agenciamento, comercialização de perfumes, relações públi

' lavrada com início a folhas 62, do livro de notas para escri

cas, pastelaria, geladaria, panificação, representações
comerciais e industriais, venda de gás de cozinha, desporto

'

to diversas n.° 319-A, do Cartório Notarial do Guiché
Único da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires
i da Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:
Primeiro: — Eduardo Ectiandro Filipe Ernesto, solteiro,

.

maior, natural da Maianga, Província de Luanda, onde reside

í

habitualmente, no Distrito Urbano e Bairro da Maianga, Rua

j

de documentos, venda de material de escritório e escolar,

decorações, serigrafia, serviços de cabeleireiro, boutique,

Marien Ngouabi, Prédio n.° 10, 8.° andar, Apartamento B;

Segundo: — Idianey Cosma de Sousa Barros, solteira,

maior, natural da Ingombota, Província de Luanda, onde

reside habitualmente, no Distrito Urbano do Rangel, Bairro

Marçal, Rua Senado da Câmara, Casa n.° 26;
Uma sociedade comercial por quotas que se regerá nos

e recreação, meios industriais, importação e exportação,
podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo do comér
cio ou indústria em que os sócios acordem e seja permitido

por lei.
ARTIGO 4.°

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas),
integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen
tado por 2 (duas) quotas sendo 1 (uma) de valor nominal de

Kz: 99.000,00 (noventa e nove mil kwanzas), pertencente
ao sócio Eduardo Ectiandro Filipe Ernesto, e outra quota de
valor nominal de Kz: 1.000,00 (mil kwanzas), pertencente

à sócia Idianey Cosma de Sousa Barros, respectivamente.

termos constantes dos artigos seguintes.

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

Luanda, aos 17 de Fevereiro de 2016. — O ajudante, z7e-

. gívcl.

ARTIGO 5.°

A cessão de quotas a estranhos fica dependente do con
sentimento da sociedade, à qual é sempre reservado o direito
de preferência, deferido aos sócios se a sociedade dele não
quiser fazer uso.
ARTIGO 6.°

1. A gerência e representação da sociedade, em todos os
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e pas
ESTATUTOS DA SOCIEDADE
DIELÉCTRICA ENGENHARIA, LIMITADA
ARTIGO l.°

sivamente, incumbem ao sócio Eduardo Ectiandro Filipe

Ernesto, que fica desde já nomeado gerente, com dispensa

de caução, bastando a sua assinatura para obrigar valida

$

Asociedade adopta a denominação social de «Dieléctrica

3

Engenharia, Limitada», com sede social na Província de
Luanda, Município de Luanda, Distrito Urbano e Bairro

soa estranha à sociedade parte dos seus poderes de gerência,

da Maianga, Rua Marien Ngouabi, Casa n.° 10, podendo

conferindo para o efeito o respectivo mandato.

mente a sociedade.
2. O gerente poderá delegar entre si ou mesmo em pes

transferi-la livremente para qualquer outro local do territó-

3. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos e

0

rio nacional, bem como abrir filiais, sucursais, agências ou

''

outras fonnas de representação dentro e fora do País.

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

|

ARTIGO 2.°

A sua duração é por tempo indeterminado, contando se o

«

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

iJ

da data da celebração da escritura.

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 nào pres-
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creva formalidades especiais de comunicação. Se qualquer

Segundo: - Jedida da Costa Paulo, solteira maitt

dos sócios estiver ausente da sede social a comunicação

ral de Luanda, Província de Luanda, residente2 '

deverá ser feita com tempo suficiente para que possa com

Distrito Urbano do Rangel, Bairro Nelito Soares

parecer.

Mão, Casa n.° 42, Zona 11;

’

Uma sociedade comercial por quotas que se regerá,

ARTIGO 8.°

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per

termos constantes do documento em anexo.

centagem para fundos ou destinos especiais criados em

Está conforme.

Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor

Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa^.

ção das suas quotas, e em igual proporção serão suportadas

Luanda, aos 17 de Fevereiro de 2016. — 0 ajuda^

as perdas se as houver.

ilegível.
ARTIGO 9.°

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

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

ESTATUTOS DA SOCIEDADE

EDJED — PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LIMITADA
ARTIGO l.°

A sociedade adopta a denominação social de «EDJED

— Prestação de Serviços, Limitada», com sede socialnj

ARTIGO 10.°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos

Província de Luanda, Município de Viana, Bairro Zangofi.

demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários e a

Rua do Mercado Boa Esperança, podendo transferi-la !i>

liquidação e partilha verificar-se-á como acordarem. Na falta

mente para qualquer outro local do território nacional,bera

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

como abrir filiais, sucursais, agências ou outras formasà

licitado em globo com obrigação do pagamento do passivo
e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em igual

representação dentro e fora do País.
ARTIGO 2.°

dade de condições.

A sua duração é por tempo indeterminado, contando-seo
ARTIGO 11.°

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

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

da data da celebração da escritura.
ARTIGO 3.°

providência cautelar.

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

ARTIGO 12.°

Para todas as questões emergentes do presente contrato,

caixilharia de alumínios, avicultura, agro-pecuária, industria,

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

pesca, hotelaria e turismo, informática, telecomunicações,

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.

publicidade, construção civil e obras públicas, consultona,

exploração florestal, comercia-lização 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.

ARTIGO 14.°

No omisso regularão as deliberações sociais, as dispo

comercialização de medicamentos, material cirúrgico, gastà-

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

vel e hospitalar, produtos químicos e farmacêuticos, serviços

Sociedades Comerciais, e demais legislação aplicável.

de saúde, plastiíicação de documentos, venda de material de

(16-2274-L02)

escritório e escolar, decorações, serigrafia, exploração de ser

viços de cabeleireiro, boutique, agenciamento de viagens,
EDJED — Prestação de Serviços, Limitada

Certifico que, por escritura de 16 de Fevereiro de 2016,
lavrada com início a folhas 12 do livro de notas para escri
turas diversas n.° 449, do Cartório Notarial do Guiché Único
da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires da
Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:
Primeiro: — Edite Manuel Rochete Ferreira Capela,
casado com António Gonçalves Capela, sob o regime de
comunhão de adquiridos, natural do Rangel, Província de
Luanda, residente em Luanda, no Distrito Urbano do Rangei,
Bairro Rangel, Rua Rubra, Casa n.° 53, Zona 15;

comercialização de perfumes, relações públicas, pastelaria,

geladaria, panificação, representações comerciais e indus

triais, venda de gás de cozinha, desporto e recreação, meios
industriais, realizações de actividades culturais e desportivas,

manutenção de espaços verdes, segurança de bens patrimo
niais, educação e ensino, importação e exportação, podendo

ainda dedicar-se a qualquer outro ramo de comércio ou indús
tria em que às sócias acordem e seja permitido por lei.
ARTIGO 4.°

o capital social é de Kz: 200.000,00 (duzentos mil

kwanzas), integralmente realizado em dinheiro, dividido e
representado por 2 (duas) quotas, sendo I (Uma) quota de
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ARTIGO 12.°

■ ai Kz-120.000,00 (cento e vinte mil kwanzas),

Para todas as questões emergentes do presente contrato,

líá sócia Edite Manuel Rochete Ferreira Capela e

quer entre as sócias, seus herdeiros ou representantes, quer

Cota de valor nominal de Kz: 80.000,00 (oitenta m>l

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

Jas), pertencente à sócia Jedida da Costa Paulo, res-

Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qualquer outro.
pflivamente.
ARTIGO 13.°

ARTIGO 5.°

Acessão de quotas a estranhos fica dependente do con

Os anos sociais serão os civis e os balanços serão dados

dimento da sociedade, à qual é sempre reservado o direito

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

£ preferência, deferido às sócias se a sociedade dele não

de Março imediato.

perfazer uso.

ARTIGO 14.°

No omisso regularão as deliberações sociais, as dispo

ARTIGO 6.°

1. A gerência e representação da sociedade, em todos os
I jeusactos e contratos, em juízo e fora dela, activa e passi-

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

lamente, incumbe à sócia Edite Manuel Rochete Ferreira
Capela, que fica desde já nomeada gerente, com dispensa de
I caução, bastando a sua assinatura para obrigar validamente

(16-2275-L02)

I asociedade.
I

Grupo Gybrasma, Limitada

2. A gerente poderá delegar num dos sócios ou mesmo

I em pessoa estranha à sociedade parte dos seus poderes de
I gerência, conferindo para o efeito o respectivo mandato.
1 Fica vedado à gerente obrigar a sociedade em actos e
(ffltatos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais
com leiras de favor, fianças, abonações ou actos semelhantes.

Certifico que, por escritura de 16 de Fevereiro de 2016,
lavrada com início a folhas 18 do livro de notas para escri

turas diversas n.° 449, do Cartório Notarial do Guiché Único

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

Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:
ARTIGO 7.’

|

As Assembleias Gerais serão convocadas por simples

mrMÍStadaS’ dÍrÍgÍdaS a0S sócios com’ Pel° menos,
dias de antecedência, isto quando a lei não pres«m formalidades especiais de comunicação. Se qualquer
; ™

associas estiver ausente da sede social, a comunicação
ser feita com tempo suficiente para que possa com-

Primeiro: — Pedro Mawuno Moisés, solteiro, maior,
natural do Zaire, Província do Zaire, residente habitual

mente em Luanda, Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi,
Bairro Simione, casa s/n.°;
Segundo: — Ludieco Bríoní João, solteiro, maior, natural
do Kilamba Kiaxi, Província de Luanda, onde reside habi
tualmente, Distrito Urbano da Ingombota, Bairro Mutamba,

Rua Amilcar Cabral, Prédio n.° 147, 5.° andar L;
ARTIGO 8.°

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per
itagem para fundos ou destinos especiais criados em
ssembieta Geral, serão divididos pelas sócias na proporção

©suas quotas e em igual proporção serão suportadas as
Mas se as houver.
ARTIGO 9.°

Asociedade não se dissolverá por morte ou impedimento

de qualquer das sócias, continuando a sua existência com a
sobreviva e herdeiros ou representantes da sócia falecida ou

interdita, devendo estes nomear um que a todos represente,
enquanto a quota se mantiver indivisa.
ARTIGO 10.°

Dissolvida a sociedade por acordo das sócias e nos
demais casos legais, todas as sócia serão liquidatárias e a

liquidação e partilha verificar-se-á como acordarem. Na falta
de acordo e se alguma delas o pretender, será o activo social
licitado em globo com obrigação do pagamento do passivo

eadjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em igual

Terceiro: — Ludieco Adão João, solteiro, maior, natural
da Ingombota, Província de Luanda, onde reside habitual
mente, Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi, Bairro Palanca,
Rua 3, Casa 22, Zona 12;

Quarto: — Samaritano Pululu Banko, solteiro, maior,
natural do Kilamba Kiaxi, Província de Luanda, onde reside
habitualmente, Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi, Bairro
Palanca, Rua 2, Casa n.° 28;
Quinto: —Afonso Lusolo Vicente, solteiro, maior, natu
ral do Kilamba Kiaxi, Província de Luanda, onde reside
habitualmente, Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi, Bairro
Palanca, Rua 3, Casa n.° 23;
Sexto: — Nsunda Alberto de Oliveira, solteira, maior,
natural do Kilamba Kiaxi, Província de Luanda, onde reside
habitualmente, Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi, Bairro
Palanca, Rua 2, Casa n.° 18;
Sétimo: — Leber Sebastião Amado Ban-ko, solteiro,
maior, natural do Kilamba Kiaxi, Província de Luanda, onde
reside habitualmente, Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi,

•

Bairro Palanca, Rua 2, Casa n.° 28;
Uma sociedade comercial por quotas que se regerá nos
termos constantes dos artigos seguintes.

dade de condições.
ARTIGO 11.’

*
• a,de reserva-se o direito de amortizar a quota de
Asociedade
arresto, penhora ou
qualquer sócio, quando sobre e

providência cautelar.

Está conforme.
Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, em
Luanda, aos 16 de Fevereiro de 2016.
O ajudante,
ilegível.

4
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ESTATUTOS DA SOCIEDADE
GRUPO GYBRASMA, LIMITADA
ARTIGO l.°

A sociedade adopta a denominação social de «Grupo

Gybrasma, Limitada», com sede social na Província de

ARTIGO 5.»

A cessão de quotas a estranhos fica dependente do

sentimento da sociedade, à qual é sempre reservado o
de preferência, deferido aos sócios se a sociedade delet
quiser fazer uso.

Luanda, Município de Luanda, Distrito Urbano do Kilamba
Kiaxi, Bairro Palanca, Avenida Pedro de Castro Van-Dúnem

«Loy», Casa n.° 28, 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 6.°

1. A gerência e administração da sociedade, emtodo^

seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa
sivamente, incumbem aos sócios, Leber Sebastião Amado
Ban-Ko, Ludieco Adão João, Ludieco Brioni João, hfe

Mawuno Moisés, Nsunda Alberto de Oliveira, Afonso
ARTIGO 2.°

Lusolo Vicente e Samaritano Pululu Banko, que ficamde^

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

já nomeados gerentes, com dispensa de caução, bastaoij

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

2 (duas) assinaturas dos gerentes, para obrigar validamente

da data da celebração da escritura.

a sociedade.
2. Os gerentes poderão delegar num dos sócios ou mesmo

ARTIGO 3.°

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

construção civil e obras públicas, venda de equipamentos

dos serviços de segurança privada, prestação de serviços

de segurança privada, infantário, creches, importação e

comercialização de medicamentos, produtos hospitalares,

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

3. Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade emactos
e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade,tais
como letras de favor, fianças, abonações ou actos seme

lhantes.
ARTIGO 7.°

equipamentos laboratoriais diversos, fabrico e distribuição
de medicamentos, equipamentos e produtos hospitalares,

As Assembleias Gerais serão convocadas por simples

manutenção e assistência a equipamentos diversos, edu

cartas registadas, dirigidas aos sócios com, pelo rneno^,

cação, ensino geral, escola de línguas, desporto e cultura,

30 (trinta) dias de antecedência, isto quando a lei não pres

escola de condução, informática, telecomunicações, hote

creva formalidades especiais de comunicação. Se qualquer

laria e turismo, restauração, casino, indústria pesada e

dos sócios estiver ausente da sede social, a comunicação

ligeira, pescas, agro-pecuária, indústria de panificação,

deverá ser feita com tempo suficiente para que possa com

camionagem, transitários, cabotagem, rent-a-car, compra e

parecer.

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 industrial,
venda e assistência a viaturas, comercialização de mate
rial de construção, comercialização de lubrificantes, salão

de cabeleireiro, barbearia, botequim, comercialização de

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.

gás de cozinha, petróleo iluminante, peças sobressalentes,

ARTIGO 9.°

perfumaria, artigos de toucador e higiene, ourivesaria, relo

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento

joaria, agência de viagens, farmácia, centro médico, clínica

de qualquer dos sócios, continuando a sua existência como

geral, geladaria, exploração de parques de diversão, explo

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou

ração mineira, exploração florestal, exploração de bombas

interdito, devendo estes nomear um que a todos represente,

de combustíveis, estação de serviço, representações comer

enquanto a quota se mantiver indivisa.

ciais. serralharia, carpintaria, marcenaria, importação e
ARTIGO 10.°

exportação, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo
de comércio ou indústria em que os sócios acordem e seja

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos

demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários ea

permitido por lei.

ARTIGO 4.°
O capital social é de Kz: 105.000,00 (cento e cinco mil

liquidação e partilha verificar-se-á como acordarem. Na falta

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

kwanzas), integralmente realizado em dinheiro, dividido e

licitado em globo com obrigação do pagamento do passivo

representado por 7 (sete) quotas iguais, no valor nominal de

e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em igual

Kz: 15.000,00 (quinze mil kwanzas) cada uma, pertencentes

dade de condições.

aos sócios Leber Sebastião Amado Ban-Ko, Ludieco Adão

ARTIGO 11.°

João, Ludieco Brioni João, Pedro Mawuno Moisés, Nsunda

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

Alberto de Oliveira, Afonso Lusolo Vicente e Samaritano

qualquer sócio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou

Pululu Banko, respectivamente.

providência cautelar.
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por duas quotas iguais, no valor nominal de Kz: 60.000,00

ARTIGO 12.°

/

f Para todas as questões emergentes do presente contrato,

(sessenta mil kwanzas) cada uma, pertencentes às sócias
«ATELIER DE NEGÓCIOS — Comércio e Serviços,

^entre os sócios, seus herdeiros ou representantes, quer

eles e a própria sociedade, fica estipulado o Foro da
fomarcade Luanda, com expressa renúncia a qualquer outro.
ARTIGO 13.°

S.A.», e «OFICINA DE NEGÓCIOS — Comércio Geral e

Serviços, Limitada», respectivamente.

Que, conforme deliberado por acta datada de 21 de
Janeiro de 2016, pela presente escritura, a primeira outor

Os anos sociais serão os civis e os balanços serão dados

gante, no uso dos poderes que lhe foram conferidos,

ifliJl de Dezembro de cada ano, devendo encerrar a 31

manifesta a vontade da sua primeira representada «ATELIER
DE NEGÓCIOS — COMÉRCIO E SERVIÇOS, S.A.»,

jeMarço imediato.

titular de uma quota no valor nominal de Kz: 60.000,00 (ses

ARTIGO 14.°

No omisso regularão as deliberações sociais, as dispoJ sições da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, que é a Lei das
Sociedades Comerciais, e demais legislação aplicável.
(I6-2276-L02)

senta mil kwanzas), de ceder a totalidade da quota da sua

representada pelo seu respectivo valor nominal, à segunda
representada da segunda outorgante (IPI - Investimentos e

Participações Industriais, S.A.», valor este já recebido pela
cedente que aqui lhe dá a respectiva quitação, apartando-se

BORN— Angola, Limitada

definitivamente da sociedade, nada mais tendo dela a recla
mar.
Ainda no uso dos poderes que lhe foram conferidos, a

Certifico que, por escritura de 16 de Fevereiro de 2016,
lavrada com início a folhas 1 do livro de notas para escritu
ra diversas n.° 449, do Cartório Notarial do Guiché Único
da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires da
Costa, Licenciado em Direito, realizaram alteração ao pacto
social da sociedade «BORN — Angola, Limitada».
Primeira:—Nair Santa Ana Ferreira Monteiro, solteira,

maior, natural de Lisboa, Portugal, mas de nacionalidade
angolana, residente habitualmente em Luanda, no Distrito
Urbano da Ingombota, Rua Patrice Lumumba, Rua da
Missão, n.° 58, 11.° andar, apartamento único, que outorga

neste acto como mandatária das sociedades «ATELIER
DE NEGÓCIOS — Comércio e Serviços, S.A.», com sede

em Luanda, no Município de Luanda, Distrito Urbano da
Ingombota, Rua dos Enganos, n.° 1, 8.° andar, e «OFICINA
DE NEGÓCIOS — Comércio Geral e Serviços, Limitada»,

com sede em Luanda, no Município de Luanda, Distrito

Urbano da Ingombota, Rua dos Enganos, n.° 1, 8.° andar;
Segunda: — Raquel Maria Aço Lourenço, solteira,

maior, natural de Lisboa, Portugal, mas de nacionalidade

angolana, residente habitualmente em Luanda, no Município
de Belas, Bairro Talatona, Condomínio Noblesse Torre, 7.° andar,
Apartamento n.° 102, que outorga neste acto, como man
datária das sociedades, «PRESTANTO — Prestação de
Serviços, S.A.», com sede em Luanda, no Município de
Belas, Bairro Talatona, Condomínio Alpha, Edifício 1, Piso 2,
e «IPI — Investimentos e Participações Industriais, S.A.»,

com sede em Luanda, no Distrito Urbano da Ingombota,
Rua Rainha Ginga, n.° 177, 5.° andar.
E por elas foi dito:
Que, as representadas da primeira outorgante, são as
únicas e actuais sócias da sociedade por quotas, denomi
nada «BORN — Angola, Limitada», com sede em Luanda,
no Município de Luanda, Distrito Urbano da Ingombota,
Rua dos Enganos, n.° 1, 7.° andar, constituída por escritura
datada de 27 de Fevereiro de 2013, com início a folhas 61
verso a folhas 62 do livro de notas para escrituras diver
sas n° 298, deste Cartório Notarial com o capital social de
Kz- 120.000,00 (cento e vinte mil kwanzas), integralmente
s*„i„ .
m dí*™, dividido e rep.«™.d.

primeira outorgante, manifesta a vontade da sua segunda

representada «OFICINA DE NEGÓCIOS — Comércio
Geral e Serviços, Limitada», titular de uma quota no valor

nominal de Kz: 60.000,00 (sessenta mil kwanzas), de

ceder a totalidade da sua quota pelo seu respectivo valor
nominal, à primeira representada da segunda outorgante
«PRESTANTO — Prestação de Serviços, S.A.», valor este
já recebido pela cedente que aqui lhe dá a respectiva quita

ção, apartando-se definitivamente da sociedade, nada mais

tendo dela a reclamar.
Por seu lado e no uso dos poderes a si conferidos, a

segunda outorgante, aceita em nome das suas representadas,
as cessões que lhes foram feitas, livres de quaisquer ónus,

encargos ou obrigações.
Em acto contínuo, a primeira outorgante, investida de
poderes para o acto, prescinde do direito de preferência con
ferido à sociedade, dá o consentimento da mesma e aceita as
cessionárias como novas sócias.

Nesta conformidade, altera-se a redacção do artigo 4.° do
pacto social que passa a ser a seguinte:
ARTIGO 4.°

O capital social é de Kz: 120.000,00 (cento e

vinte mil kwanzas), integralmente subscrito e reali
zado em dinheiro, dividido e representado por duas
quotas iguais, no valor nominal de Kz: 60.000,00

(sessenta mil kwanzas) cada uma, pertencentes

às sócias «IPI — Investimentos e Participações

Industriais, S.A.», e «PRESTANTO — Prestação
de Serviços, S.A.», respectivamente.
Declaram ainda as outorgantes que mantêm-se firmes e

válidas todas as demais disposições não alteradas pela pre
sente escritura.
Assim o disseram e outorgaram.

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

Luanda, aos 17 de Fevereiro de 2016. - O ajudante, //<?/,
(16-2277-L02)

í
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CENEX — Central de Exportação, Limitada

ARTIGO 3?

(Objecto social)
Certifico que, por escritura de 25 de Janeiro de 2016,
lavrada com início a folhas 9 do livro de notas para escri
turas diversas n.° 316-A, do Cartório Notarial do Guiché
Único da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto

1. A sociedade tem como objecto o comércio, impo^

e exportação de madeiras e derivados, granitos, produtos^
mentares, materiais de construção, artigos têxteis, má^

e equipamentos para indústria, papel e PVC de impres^

Pires da Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre

mobiliário, alugueres e transportes e toda e qualqueracthi

Teresa Paula Cristóvão Nunes, solteira, maior, natural da

dade por lei permitida.

Ingombota, Província de Luanda, residente em Luanda, no

2. A sociedade pode dedicar-se a qualquer outro ramoô

Distrito Urbano da Ingombota, Bairro Patrice Lumumba,

actividade comercial ou industrial, por si ou por associa^

Travessa da Liga Africana, Casa n.° 15, que outorga neste

ou participações com outras sociedades, desde que, per®

acto como mandatária de Jorge Manuel Cabete de Oliveira,

das por lei e mediante a deliberação da sua AssembleiaGeiá

casado com Rosa Figueiredo Jorge Oliveira, sob o regime de

ARTIGO 4.°

comunhão de adquiridos, natural de Coimbra, Portugal, de
nacionalidade portuguesa, residente em Luanda, no Distrito

Urbano do Kilamba Kiaxi, Bairro Palanca, casa sem número,

Zona 12, Miguel Ângelo Barreira de Pitta Simões, solteiro,

(Capital social)
1. O capital social é de Kz: 1.000.000,00 (um milhãod

kwanzas), integral mente, realizado em dinheiro, dividido,
representado por 4 quotas sendo uma no valor nominal d

maior, natural da Ingombota, Província de Luanda, resi

Kz: 400.000,00 (quatrocentos mil kwanzas), correspondei

dente em Luanda, no Distrito e Bairro da Maianga, Largo

a 40% do capital social pertencente ao sócio Jorge Manue

João Seca, Casa n.° 8-A, Suzana Helizena da Rosa de Sousa,

Cabete de Oliveira, 30% do capital social pertencente

divorciada, natural da Maianga, Província de Luanda, resi

sócia «PROARQ — Construção e Imóveis, Limitada»,cor

dente em Luanda, no Distrito Urbano da Ingombota, Bairro

respondendo ao valor nominal de Kz: 300.000,00 (trezenta

Maculusso, Rua Albano Machado, Casa n.° 47-A, e da socie

mil kwanzas), 15% do capital social pertencente ao sócit

dade «PROARQ — Construção e Imóveis, Limitada», com

Miguel Ângelo Barreira de Pitta Simões correspondendí

a sede social na Província do Bengo, Município de Catete,

ao valor nominal de Kz: 150.000,00 (cento e cinquenta í

Comuna do Mazozo, Picada Kala/Kala, Km 52, casa sem

kwanzas) e a quota no valor nominal de Kz: 150.000,0(

número.

(cento e cinquenta mil kwanzas) correspondente a 15%(k

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

capital social pertencente à sócia Suzana Helizana da Ros

de Souza.

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

2. A celebração de contratos de suprimentos entre os
sócios e a sociedade está sujeita a prévia deliberação dos

Luanda, aos 16 de Fevereiro de 2016. — O ajudante, ile

sócios, tomada por maioria dos votos correspondentes a

gível.

cinquenta e um por cento do capital social, devendo essa
deliberação fixar todas as condições.
ARTIGO 5.°

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
CENEX — CENTRAL DE EXPORTAÇÃO, LIMITADA
ARTIGO l.°

(Firma)
1. A sociedade adopta a denominação de «CENEX —
Central de Exportação, Limitada».

2. A sociedade é constituída por tempo indeterminado

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

sendo, igualmente, dispensado o consentimento da socie
dade das divisões para tal necessárias.

2. Quando realizada para terceiros, a cessão e a divisão

de quotas obedecerá às seguintes condições:
a) O sócio que pretende alienar a sua quota, notificará

contando-se o início da sua actividade, para todos os efeitos

por escrito a sociedade da sua intenção mencio

legais, a partir da data da celebração da presente escritura.

nando e identificando o respectivo cessionário e

ARTIGO 2.°

(Sede)
L A sede da sociedade é em Luanda, no Município de

Icolo e Bengo, estrada de Catete Km 52, Mazozo.
2. A gerência fica autorizada a deslocar a sede social para

qualquer outro local dentro do território de Angola.

3. A gerência pode transferir, abrir ou encenar qualquer
subsidiária, sucursal ou agência, delegações ou outra forma
de representação social, onde e quando entender conve

niente dentro e fora do País.

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.
Caso não haja interesse dos sócios em exercer o direito

de preferência, poderá então a quota ser alienada a terceiros.
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ARTIGO 6.°

I

(Amortização de quotas)

6. A gerência pode delegar em terceiros, toda ou parte

dos seus poderes de gerência, conferindo para o efeito o res
pectivo mandato.

I a sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos

7. Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade em actos

• ^inifs casos.
s
^Acordo do respectivo titular;

,

e contratos estranhos aos negócios sociais, tais como letras

b) Quando a quota seja objecto de penhora, arresto,

de favor, fianças, obrigações e quaisquer outros actos de

arrolamento ou qualquer outra fonna de apreen-

natureza semelhante.

são ou venda judicial, ou ainda quando se verifi

I

ARTIGO 9.°

que a iminência destas situações;

c)

(Deliberações sociais)

Interdição, inabilitação, insolvência, falência ou

Dependem da deliberação de maioria de 3/4 dos votos

dissolução do titular;

d)

dos sócios, os seguintes actos

Quando o titular da quota violar qualquer obriga-

I

ção decorrente do contrato de sociedade ou de

I
j

deliberação dos sócios tomada regularmente;
t)Quando o titular da quota lesar, por actos ou omis-

a) A exigência ou restituição de prestações suplemen

tares;
b) A amortização de quotas, a aquisição, alienação e
oneração de quotas próprias;

I

soes, os interesses da sociedade, nomeadamente
a reputação desta perante terceiros ou impedir

J

ou concorrer, directa ou indirectamente, com
a sociedade, ou dificultar a realização dos fins

.I

sociais.

c) A exclusão de sócios;

d) A destituição de qualquer membro dos órgãos

I

sociais;

e) A aprovação do relatório de gestão e das contas do

exercício, a aplicação dos lucros e a aplicação de

2. Noscasosprevistos nas alíneas b) a e) a contrapartida

.

il da amortização será, caso a lei não imponha regime diverso

J «valornominal da quota amortizada, salvo se o valor do
J lilímo balanço for inferior, pois nesse caso será este o valor
I1 da amortização.
11

I.

J) X exclusão ou limitação da responsabilidade dos
gerentes ou dos membros dos órgãos sociais;

l) A subscrição ou a aquisição de participações nou
tras sociedades e a sua alienação ou oneração;

ARTIGO 7.°
(Assembleia Geral)

11

medidas relativas aos prejuízos;

m) A contracção de empréstimos junto de instituições

Os sócios poderão fazer-se representar nas reuniões

de crédito.

1 Assembleia Geral por outros sócios ou por outra pessoa,

ARTIGO 10.°
(Anos sociais e lucros)

mediante carta dirigida ao Presidente da Mesa da Assembleia

;

I Geral, que poderá ou não ser sócio, ainda que tais reuniões
se realizem sem observância das formalidades prévias.
I

rados com efeitos a 31 de Dezembro de cada ano, devendo

2.0 mandato conferido nos termos do número anterior

j pode vigorar por tempo indeterminado.
I

ARTIGO 8.“

I

(Gerência)

1. Os anos sociais são os civis e os balanços serão elabo

estar aprovados e assinados até final do mês de Março do
ano seguinte.

2. Com ressalva do previsto em contrário na lei, os lucros
apurados em cada exercício, depois de deduzida a percen

1 • A gerência e a administração da sociedade em todos os

tagem legal necessária à constituição ou reintegração da

3ctos e contratos em juízo e fora dele, activa e passivamente,

reserva legal, terão a aplicação que for deliberada pelos

será exercida por um ou mais gerentes, conforme for delibe

sócios, por maioria de 3/4 dos votos e sem sujeição a qual

rado em Assembleia Geral podendo ser sócios ou estranhos

quer limite mínimo de distribuição aos sócios.

3. Os sócios poderão deliberar proceder, durante o

a sociedade, os quais serão eleitos em Assembleia Geral.
2. Os gerentes terão ou não direito a remuneração,

podendo esta consistir, total ou parcialmente, em participa
ção nos lucros, conforme o deliberado pelos sócios.
3. Caso a gerência seja constituída por dois ou mais

gerentes, a gerência pode delegar num gerente-delegado ou

exercício, à realização de antecipação de dividendos, com

respeito pelos limites legais.
ARTIGO II.0
(Dissolução e liquidação)

1. A sociedade não se dissolve por morte ou interdição
de qualquer dos sócios continuando com os sócios sobre

numa comissão executiva a gestão corrente da sociedade.

4. A sociedade vincula-se pela assinatura conjunta dos

vivos e com os herdeiros ou representantes do interdito,
devendo estes nomear um que a todos represente na socie

gerentes.
5.

k,

.

Ficam nomeados como gerentes Gilberto Manuel

Duarte da Cunha Jordão, Carlos Alberto Nunes Grange.a e
uuarte oa uun
R
ira de Pitta Simões e Jorge
os Sócios Miguel Angelo Barreira ue
Manuel Cabete de Oliveira.

dade, enquanto a quota estiver indivisa.
2. Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos
demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários e

proceder-se-á à liquidação e partilha como então acordarem.
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3. Na falta de acordo ou caso algum dos sócios assim o

ARTIGO 3.°

pretender, o activo social será licitado entre eles; com a obri

1. Tem como objecto social comércio a grosso ea^

gação do pagamento do passivo e adjudicação ao sócio que

lho, incluindo de viaturas novas e usadas, de vestái^

melhor preço oferecer, em igualdade de condições.

assessórios, comércio de produtos farmacêuticos, presta
de serviços, incluindo de educação e ensino, de confe^

ARTIGO 12.°
(Foro)

de vestuário e uniformes, transportação pública e privai

de aluguer de viaturas, de fornecimento de materiais

Para todas as questões emergentes deste contrato fica

produtos variados, de pastelaria, de decoração e realiz

estipulado o Foro do Tribunal de Luanda, com expressa

ção de eventos, formação profissional, de desinfestaçà

renúncia a qualquer outro.

de consultoria, restauração, na área de hotelaria, turfe,

e de viagens, construção civil e obras públicas, prestag

ARTIGO 13.°
(Lei aplicável)

de serviços de assistência técnica e de informática, gesg
de projectos, prestação de serviços de cabeleireiro, teleo

No omisso, regularão este contrato as leis em vigor na

municação, consultoria financeira, fiscalização, exploraç

República de Angola.

agro-pecuária, captura e venda de pescados, avicultura,^

(16-2278-L02)

viços de panificação e pastelaria, floricultura, jardinagei

cultura, exploração de recursos minerais, exploração Aor
tal, prestação de serviços de segurança privada, exploraç

CARLOS & RAFAEL — Construções, Limitada

de bombas de combustíveis e seus lubrificantes, refrigei

Certifico que, por escritura de 3 de Fevereiro de 2016,

ção de frio, auto electrónico e electromecânico indústr
importação e exportação, podendo exercer ainda a outi

lavrada com início a folhas 98, do livro de notas para escritu
ras diversas n.° 45, do Cartório Notarial do Guiché Único da

actividades desde que haja conveniência dos sócios ep

mitido por lei.
Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires da Costa,
Licenciado em Direito, foi constituída entre:
Primeiro: — Carlos Van-Dúnem

2. A sociedade pode no exercício da sua actividade,p
ticipar no capital social de outras sociedades nacionaisi

sol

estrangeiras, ainda que o objecto social diferente, assoei:

teiro, maior, natural da Ingombota, Província de Luanda,

-se a quaisquer agrupamentos de empresas, consórciosi

onde reside habitualmente, no Município de Viana, Bairro

associações em participação existentes ou a construir, be

Fernandes,

como adquirir ou alienar a nacionais ou estrangeiros par

Luanda-Sul, casa sem número;

cipações sociais.

Segundo: — Augusto Rafael de Oliveira Fonseca,

solteiro, maior, natural

da Ingombota,

Província

de

Luanda, onde reside habitualmente, no Distrito Urbano da

Ingombota, Bairro Ingombota, Rua da Missão n.° 58, 5.°

Andar, Apartamento B;
Uma sociedade comercial por quotas que se regerá nos

ARTIGO 4.°

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanza

integralmente realizado em dinheiro, dividido e represí
tado por 2 (duas) quotas sendo uma quota no valor nomii
de Kz: 60.000,00 (sessenta mil kwanzas), pertencente
sócio Carlos Van-Dúnem Fernandes e outra quota no vai

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

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

Luanda, aos 3 de Fevereiro de 2016. — O ajudante, ilegível.

cente ao sócio Augusto Rafael de Oliveira Fonseca.
ARTIGO 5.°

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

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

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
CARLOS & RAFAEL — CONSTRUÇÕES, LIMITADA

ARTIGO 6.°

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

A sociedade adopta a denominação de «CARLOS &
RAFAEL — Construções, Limitada», tem a sua sede social

na Província de Luanda, Município de Viana, Luanda-Sul,

seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e pas
vamente, será exercida por um ou mais gerentes nomeai

em Assembleia Geral. Fica desde já nomeado gerente Car

Rua do Projecto Morar, Casa n.° 5, podendo abrir filiais

Van-Dúnem Fernandes, com dispensa de caução, bastand

agências, sucursais, ou qualquer outra representação em

assinatura do gerente, para obrigar validamente a sociedad

qualquer parte do território nacional e no estrangeiro que

2. O gerente poderá delegar em pessoa estranha àsoc

mais convenha aos negócios sociais, por decisão da gerência

dade alguns dos seus poderes de gerência, conferindo par

ou por deliberação da Assembleia Geral.

efeito, o respectivo mandato.

ARTIGO 2.°

A duração da sociedade é por tempo indeterminado, con-

tando-se o seu início a partir desta data.

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

como: letras de favor, fiança, abonações ou actos semelhanl
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Primeiro: — António Augusto José, solteiro, maior,
ARTIGO 7.°

(

AsAssembleias Gerais serão convocadas por simples

natural do Soyo, Província do Zaire, residente habitualmente

,

registadas, dirigidas aos sócios com, pelo menos,

em Luanda, no Distrito Urbano da Samba, Bairro Morro

t jmtajdias de antecedência, isto quando a lei nao pres-

Bento, Zona 3;

formalidades especiais de comunicação. Se qualquer

Segundo: —Aménio Josuel André José, menor, de 1 (um)

sócios estiver ausente da sede social a comunicação

ano de idade, natural do Soyo, residente habitualmente em

jerera ser feita com tempo suficiente para que possa com-

Luanda, no Distrito Urbano da Samba, Bairro Morro Bento,

:

Zona 3;

Uma sociedade comercial por quotas que se regerá nos

ARTIGO 8.°

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per-

termos constantes do documento em anexo.

i centagem para fundos ou destinos especiais criados em

Está conforme.

M Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor-

Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, em

11 çào das suas quotas, e em igual proporção serão suportadas
f asperdas se as houver.

Luanda, aos 8 de Fevereiro de 2016. — O ajudante, ilegível.

í
ARTIGO 9.°

Asociedade não se dissolverá por morte ou impedimento

j-,

} de qualquer dos sócios, continuando a sua existência com o

ESTATUTOS DA SOCIEDADE

á sobrevivoeherdeiros ou representantes do sócio falecido ou

TONY KINGOCO & FILHOS, LIMITADA

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

j. enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO I.°

A sociedade adopta a denominação de «Tony Kingoco
& Filhos, Limitada», tem a sua sede social na Província de

ARTIGO 10.°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos

Luanda, Município de Luanda, Distrito Urbano da Maianga,

’ tais casos legais, todos os sócios serão liquidatários e
' a l^idaçào e partilha realizar-se-ão como acordarem. Na

podendo abrir filiais, agências, sucursais, ou qualquer outra

'

| aía * acor<fo>e se algum deles o pretender, será o activo

■ Z 1CltÍ7m blOCO COm obr'SaÇão do pagamento do
J JKvoeadjudicado ao sócio que melhor preço oferecer em

igualdade de condições.

Bairro Gamek à Direita, Rua Principal, Casa n.° 103,

representação em qualquer parte do território nacional e no

estrangeiro que mais convenha aos negócios sociais, por

decisão da gerência ou por deliberação da Assembleia Geral.
ARTIGO 2.°

ARTIGO 11.°

1

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

J Huersoc.0, quando sobre ela recaía arresto, penhora ou
*

A duração da sociedade é por tempo indeterminado, contando-se o seu início a partir desta data.

providencia cautelar.

ARTIGO 3.°

1. Tem como objecto social a recolha de produtos e resí

ARTIGO 12.°

J

Para todas as questões emergentes do presente contrato,

duos recicláveis, comércio a grosso e a retalho, incluindo

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

de viaturas novas e usadas, de vestuários e assessórios,

I

comércio de produtos farmacêuticos, prestação de serviços,

incluindo de educação e ensino, de confecção de vestuário
e uniformes, transportação pública e privada, de aluguer de

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.

viaturas, de fornecimento de materiais e produtos variados,
de pastelaria, de decoração e realização de eventos, formação

profissional, de desinfestação, de consultoria, restauração,

na área de hotelaria, turismo e de viagens, construção civil e
ARTIGO I4.°

obras públicas, prestação de serviços de assistência técnica e

No omisso regularão as deliberações sociais, as disposi

de informática, gestão de projectos, serviços de cabeleireiro,

ções da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, e demais legislação

telecomunicação, consultoria financeira, fiscalização, explo

ração agro-pecuária, captura e venda de pescado, avicultura,

aplicável.
(16-2288-L15)

agro-indústria, agricultura serviços de panificação e pastela
ria, agricultura, floricultura, jardinagem, cultura, exploração

Tony Kingoco & Filhos, Limitada
Certifico que, por escritura de 5 de Fevereiro de 2016,

•

7

n folhas 5 do livro de notas para escntu« C.rtóri’. Nolarial d» Oulché único d.

a c„o do Notário. Lúcio Alberto Pirt» d. Cos«.

de recursos minerais, exploração florestal, prestação de
serviços de segurança privada, exploração de bombas de
combustíveis e seus lubrificantes, ambiental, refrigeração de
frio, indústria transformadora, auto electrónico e electromecânico industria, importação e exportação, podendo exercer
ainda a outras actividades desde que haja conveniência dos
sócios e permitido por lei.
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ARTIGO 6.°
estatutos da sociedade

F. MANUEL & FILHOS, LIMITADA

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

seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passiva
ARTIGO l.°
l sociedade adopta a denominação de «F. Manuel

mente, serão exercidas por um ou mais gerentes nomeados

filhos, Limitada», tem a sua sede social na Província

em Assembleia Gerai. Fica desde já nomeado gerente

(leUíge, Município do Sanza-Pombo, Rua por detrás do

Fernando Manuel, com dispensa de caução, bastando a

ffED, Casa n.°48-B, podendo abrir filiais, agências, sucur-

assinatura do gerente, para obrigar validamente a sociedade.

ou qualquer outra representação em qualquer parte do
itiniório nacional e no estrangeiro que mais convenha aos

^óciossociais, por decisão da gerência ou por deliberação

2. O gerente poderá delegar em pessoa estranha à socie
dade alguns dos seus poderes de gerência, conferindo para o
efeito, o respectivo mandato.

^Assembleia Geral.
ARTIGO 2.°

Aduração da sociedade é por tempo indeterminado, con-

nndo-se o seu início a partir desta data.

3. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos e
contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais
como letras de favor, fianças, abonações ou actos semelhantes.
ARTIGO 7.'

ARTIGO 3.°

I. como objecto social o comércio a grosso e a retaTem
fio, incluindo de viaturas novas e usadas, de vestuários e
acessórios, comércio de produtos farmacêuticos, prestação
(kserviços, incluindo de educação e ensino, de confecção
ikvestuário e uniformes, transportação pública e privada,
dealuguer de viaturas, de fornecimento de materiais e prota variados, de pastelaria, de decoração e realização de

eventos, formação profissional, de desinfestação, de consul
toria, restauração, na área de hotelaria, turismo e de viagens,
I construção civil e obras públicas, prestação de serviços de
assistência técnica e de informática, gestão de projectos,
prestação de serviços de cabeleireiro, telecomunicação, con
sultoria financeira, fiscalização, exploração agro-pecuária,
captura e venda de pescado, avicultura, serviços de panifica
ção e pastelaria, floricultura, jardinagem, cultura, exploração
de recursos minerais, exploração florestal, prestação de

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.

Ws de segurança privada, exploração de bombas de

combustíveis e seus lubrificantes, refrigeração de frio, auto
dectrónicoeelectromecânico indústria, importação e expor

to, podendo exercer ainda a outras actividades desde que

ARTIGO 9.°

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento

de qualquer dos sócios, continuando a sua existência com o

Ma conveniência dos sócios e permitido por lei.

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou

2. A sociedade pode no exercício da sua actividade, par
ticipar no capital social de outras sociedades nacionais ou

interdito, devendo estes nomear um que a todos represente,

estrangeiras, ainda que o objecto social diferente, associar*se a quaisquer agrupamentos de empresas, consórcios ou
associações em participação existentes ou a construir, bem

como adquirir ou alienar a nacionais ou estrangeiras partici
pações sociais.
ARTIGO 4.°

0 capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas),

integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen
tado por 2 (duas) quotas, sendo uma quota no valor nominal

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

igualdade de condições.
ARTIGO 11.°

de Kz: 70.000,00 (setenta mil kwanzas), pertencente ao
sócio Fernando Manuel e outra quota no valor nominal de

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

Kz: 30.000,00 (trinta mil kwanzas), pertencente ao sócio

qualquer sócio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou

Anacleto Bunga Coxe, respectivamente.

providência cautelar.
ARTIGO !2.°

ARTIGO 5.°

i

A cessão de quotas a estranhos fica dependente do con
sentimento da sociedade, à qual é semprereser^ ° Lie não
de preferência, deferido aos sócios se a soc.edade dele não

quiser fazer uso.

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

Os anos sociais serão os civis e os balanços serão dados

eventos, formação profissional, de desinfestação detM,
tona, restauração, na área de hotelaria, turismo e’<fe3

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

construção civil e obras públicas, prestação de smí

de Março imediato.

assistência técnica e de informática, fiscalização dj
gestão de projectos, serviços de cabeleireiro,teta»'

ARTIGO 14?

No omisso regularão as deliberações sociais, as disposi

cação, consultoria financeira, fiscalização, agro pecd

ções da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, e demais legislação

pescas, avicultura, serviços de panificação e pasiefe
agricultura, floricultura, jardinagem, cultura, expteçjJ

aplicável.

recursos minerais, exploração florestal, prestação desen^l
(16-2296-L15)

de segurança privada, exploração de bombas de conto
veis e seus lubrificantes, ambiental, refrigeração de frio,aJ

electrónico e electromecânico indústria, importaçãoeeto

Dicaster Construtora, Limitada

tação, podendo exercer ainda a outras actividades desde^

Certifico que, por escritura de 5 de Fevereiro de 2016,

haja conveniência dos sócios e permitido por lei.
2. A sociedade pode no exercício da sua actividade,pa-

lavrada com início a folhas 7, do livro de notas para escritu
ras diversas n.° 46, do Cartório Notarial do Guiché Único da

ticipar no capital social de outras sociedades nacionais^

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

estrangeiras, ainda que o objecto social diferente, associai-

-se a quaisquer agrupamentos de empresas, consórcios»

Licenciado em Direito, foi constituída entre:

Primeiro: — Diogo de Carvalho Tomás, casado com

Fátima Pedro Francisco de Carvalho, sob regime de comu
nhão de adquiridos, natural do Rangel, Província de Luanda,

associações em participação existentes ou a construir,bem
como adquirir ou alienar a nacionais ou estrangeiras partici

pações sociais.

onde reside habitualmente, no Distrito Urbano da Maianga,

ARTIGO 4.°

Bairro Maianga, Rua Amilcar Cabral n.° 131, 2.° andar,

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil.ban

Apartamento n.° 21;
Segundo: — Stelvio Ricardo Francisco de Carvalho, sol

zas), integralmente realizado em dinheiro, divididoe

teiro, maior, natural da Ingombota, Província de Luanda,

nal de Kz: 50.000,00 (cinquenta mil kwanzas),equivalente

onde reside habitualmente, no Município de Belas, Bairro
Jardim do Éden, Casa n.° 38, Rua das Rosas, Zona 20;

a 50% (cinquenta por cento), cada uma, pertencentes ao>

representado por 2 (duas) quotas iguais no valor nomi |

sócios Diogo de Carvalho Tomás e Stelvio Ricardo Francisco

Uma sociedade comercial por quotas que se regerá nos

de Carvalho, respectivamente.

termos constantes dos artigos seguintes.

ARTIGO 5.°

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

A cessão de quotas a estranhos fica dependente do con

Luanda, aos 8 de Fevereiro de 2016. — O ajudante, ilegível.

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.°

ESTATUTOS DA SOCIEDADE

DICASTER CONSTRUTORA, LIMITADA

seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passt-1

ARTIGO l.°

O
í • 8
■
■

A sociedade adopta a denominação de

«Dicaster

Construtora, Limitada», tem a sua sede social na Província

de Luanda, Município de Belas, Bairro Camama, Rua das
-

LA gerência e administração da sociedade, em todosos

Rosas, Casa n.° 38, podendo abrir filiais agências, sucur

sais, ou qualquer outra representação em qualquer parte do

vamente, será exercida por Diogo de Carvalho Tomás, que
com dispensado de caução, bastando a assinatura do gerente I

para obrigar validamente a sociedade.

2. O gerente poderá delegar em pessoa estranha à socie

território nacional e no estrangeiro que mais convenha aos

dade alguns dos seus poderes de gerência, conferindo para o

negócios sociais, por decisão da gerência ou por deliberação

efeito, o respectivo mandato.

da Assembleia Geral.

3. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos e
ARTIGO 2.°

A duração da sociedade é por tempo indeterminado, con-

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

tando-se o seu início a partir desta data.
ARTIGO 3.°

1. Tem como objecto social o comércio a grosso e a reta
lho, incluindo de viaturas novas e usadas, de vestuários e
assessóríos, comércio de produtos farmacêuticos, prestação

de serviços, incluindo de educação e ensino, de confecção
de vestuário e uniformes, transportação pública e privada,
de aluguer de viaturas, de fornecimento de materiais e pro
dutos variados, de pastelaria, de decoração e realização de

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 comunicado
paX5^

SUfiCÍe"te

que

com-
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Uma sociedade comercial por quotas que se regerá nos
ARTIGO 8.’

lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per-

-sem para fundos ou destinos especiais criados em

termos constantes dos artigos seguintes.
Está conforme.
Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa — Nosso

Geral, serão divididos pelos sócios na proporA<fcsuas quotas, e em igual proporção serão suportadas

Centro, em Luanda, aos 10 de Fevereiro de 2016. — O

jsperdasse as houver.

l.° ajudante, ilegível.
ARTIGO 9.°

Asociedade não se dissolverá por morte ou impedimento
qualquer dos sócios, continuando a sua existência com o

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou

ESTATUTOS DA SOCIEDADE

interdito, devendo estes nomear um que a todos represente,

TRANJAP, LIMITADA

enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO I.°

A

ARTIGO 10.°

sociedade

adopta

a

denominação

de

«Tranjap,

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos

Limitada», tem a sua sede social na Província do Kwanza-

toais casos legais, todos os sócios serão liquidatários e

-Norte, Município do Dondo Cambambe, Bairro da Cidade,

a liquidação e partilha realizar-se-ão como acordarem. Na

Zona 4, Casa n.° 42, podendo abrir filiais agências, sucur

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

sais, ou qualquer outra representação em qualquer parte do

social licitado em bloco com obrigação do pagamento do

território nacional e no estrangeiro que mais convenha aos

passivoe adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em

negócios sociais, por decisão da gerência ou por deliberação

igualdade de condições.

da Assembleia Geral.
ARTIGO n.°

Asociedade reserva-se o direito de amortizar a quota de

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

ARTIGO 2.°

A duração da Sociedade é por tempo indeterminado,

contando-se o seu início a partir desta data.
ARTIGO 3.°

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.

1. Tem como objecto social o comércio a grosso e a reta
lho, incluindo de viaturas novas e usadas, de vestuários e

assessórios, comércio de produtos farmacêuticos, prestação
de serviços, incluindo de educação e ensino, de confecção
de vestuário e uniformes, transportação pública e privada,

ARTIGO 13.°

Os anos sociais serão os civis e os balanços serão dados

de aluguer de viaturas, de fornecimento de materiais e pro

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

dutos variados, de pastelaria, de decoração e realização de
eventos, formação profissional, de desinfestação, de consul

toria, restauração, na área de hotelaria, turismo e de viagens,

ARTIGO 14.°

No omisso regularão as deliberações sociais, as disposi

construção civil e obras públicas, prestação de serviços

ções da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, e demais legislação

de assistência técnica e de informática, gestão de projec-

aplicável.

tos, serviços de cabeleireiro, telecomunicação, consultoria
(16-2297-L15)

financeira, fiscalização, agro-pecuária, pescas, avicultura,
serviços de panificação e pastelaria, agricultura, floricultura,

Tranjap, Limitada

jardinagem, cultura, exploração de recursos minerais, explo

ração florestal, prestação de serviços de segurança privada,
Certifico que, por escritura de 14 de Dezembro de 2015,

exploração de bombas de combustíveis e seus lubrificantes,

lavrada com início a folhas 27, do livro de notas para escri

ambiental, refrigeração de frio, auto electrónico e electrome-

turas diversas n.° 42, do Cartório Notarial do Guiché Único

cânico indústria, importação e exportação, podendo exercer

da Empresa — Nosso Centro, a cargo do Notário, Lúcio

ainda a outras actividades desde que haja conveniência dos

Alberto Pires da Costa, Licenciado em Direito, foi consti
tuída entre José António Proença, casado com Áurea Helena

sócios e permitido por lei.

Amélia Lima Proença, sob regime de comunhão de adqui

2. A sociedade pode no exercício da sua actividade, par
ticipar no capital social de outras sociedades nacionais ou

ridos, natural do Dondo, Província do Kwanza-Norte,
residente habitualmente em Luanda, no Distrito Urbano da

estrangeiras, ainda que o objecto social diferente, associar-

d Maianga, Bairro Prenda, Casa n.° 6, Rua dos Funantes, que
outorga neste acto por si e como representante legal do seu

associações em participação existentes ou a construir, bem

filho menor Artur Salvador Proença, de 17 (dezassete) anos

de idade, natural do Dondo e consigo convivente;

-se a quaisquer agrupamentos de empresas, consórcios ou
como adquirir ou alienar a nacionais ou estrangeiras partici

pações sociais.
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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

artigo 11.»
A sociedade reserva-se o direito de
qualquer sócio, quando sobre ela recaia aZ?**

providência cautelar.

’ penl>

de Kz: 90.000,00 (noventa mil kwanzas), equivalente a

90% (noventa por cento), pertencente ao sócio José António

ARTIGO I2.°

Para todas as questões emergentes do presente coife

Proença e outra quota no valor nominal de Kz: 10.000,00

(dez mil kwanzas), equivalente a 10% (dez por cento), per

quer entre os sócios, seus herdeiros ou representantes,

tencente ao sócio Artur Salvador Proença, respectivamente.

entre eles e a própria sociedade, fica estipulado o

Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qualq®

ARTIGO 5.°

A cessão de quotas a estranhos fica dependente do con

outro.
ARTIGO 13.°

sentimento da sociedade, à qual é sempre reservado o direito
■

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

Os anos sociais serão os civis e os balanços serãodaàs <
em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerraraú

de Março imediato.

ARTIGO 6.°

ARTIGO 14.°

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

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

No omisso regularão as deliberações sociais, as dispoâ. |

ções da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, e demais legislip

vamente, será exercida por José António Proença, que com

dispensado de caução, pela assinatura do gerente para obri

aplicável.

(16-2298-Ll5|

gar validamente a sociedade.

2.0 gerente poderá delegar em pessoa estranha à socie

J. Chinyama Comercial (SU), Limitada

dade alguns dos seus poderes de gerência, conferindo para o

Bárbara

efeito, o respectivo mandato.

Celeste

Ferreira

I

Gamboa, Licenciada a '

3. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos e

contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais

Direito, Conservadora de 3.a Classe da

I

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

Registo Comercial de Luanda, 2. be Ç

l

ARTIGO 7.°

As Assembleias Gerais serão convocadas por simples

da Empresam — Nosso Centro.
Satisfazendo ao que me foi requerido em peiçaoap I

cartas registadas, dirigidas aos sócios com, pelo menos,

sentada sob o n.» 12, do livro-diário de lOdeFeveret^

30 (trinta) dias de antecedência, isto quando a lei não pres

corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conserva o

creva formalidades especiais de comunicação. Se qualquer

Certifico que Júlia Oseas Chinyama,solt"® ’
do Huambo, residente na Província de Luan a, no

dos sócios estiver ausente da sede social, a comunicação

deverá ser feita com tempo suficiente para que possa com

parecer.
ARTIGOS.0

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per

I
I
\

de Belas, Urbanização Nova Vida, Rua
>
”
’\
Apartartamento n.» 4, res-do-chão, constituiu uma «te
unipessoal por quotas denominada «J. Chinyama omerc I

(SU), Limitada», com sede social na Província de Lu® q

centagem para fundos ou destinos especiais criados em

no Município de Belas, Urbanização Nova Vida, Rua

Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor

Edifício 75, Apartamento n.° 4, rés-do-chão, registada sob«

ção das suas quotas, e em igual proporção serão suportadas

n.° 188/16, que se vai reger pelo seguinte.

as perdas se as houver.
Está conforme.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 2? Secção

ARTIGO 9.°

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento

do Guiché Único da Empresa — Nosso Centro, em Luanda,

de qualquer dos sócios, continuando a sua existência com o

aos 10 de Fevereiro de 2016. — O ajudante, ilegível.

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

enquanto a quota se mantiver indivisa.
ARTIGO 10°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos
demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários e
a liquidação e partilha realizar-se-ão como acordarem. Na

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

social licitado em bloco com obrigação do pagamento do
passivo e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em
igualdade de condições.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
J. CHINYAMA COMERCIAL (SU), LIMITADA

ARTIGO l.°
(Denominação e sede)
A sociedade adopta a denominação de «J Chiny^ \
deZand^no’ m™*’

Sede Socia'

naPt°^

Vida, Rua 49, EdA^?^'^6 &e'aS’ brbaniza^°

C’° 751 APartamento n.» 4, rés-do-c*
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ARTIGO 7.°
(Decisões)

^transferi-la livremente para qualquer outro local do
Ító nacional, bem como abrir filiais, sucursais, agen-

outras formas de representação dentro e fora do País.

A decisão da sócia-única de natureza igual às delibera
ções da Assembleia Geral deverão ser registadas em acta por

ARTIGO 2.°
(Duração)

ela assinadas e mantidas em livro de actas.
ARTIGO 8.°

Asua duração é por tempo indeterminado, contando-se o

(Dissolução)

iiíródasuaactividade, para todos os efeitos legais, a partir

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedi

respectivo registo.

mento da sócia-única, continuando a sua existência com o

ARTIGO 3.°
(Objecto)

sobrevivo e herdeiros ou representantes da sócia falecida ou

Asociedade tem como objecto social, comércio a grosso

ha retalho, incluindo

de viaturas novas e usadas, de ves

interdita, devendo estes nomear um que a todos represente,
enquanto a quota se mantiver indivisa.

tuários e acessórios, comércio de produtos farmacêuticos,
prestação de serviços, incluindo de educação e ensino, de
confecção de vestuário e uniformes, transportação pública e

privada, de aluguer de viaturas, de fornecimento de materiais

ARTIGO 9.°
(Liquidação)

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

«produtos variados, de pastelaria, de decoração e realiza
ARTIGO 10.°
(Balanços)

ção de eventos, formação profissional, de desinfestação,

de consultoria, restauração, na área de hotelaria, turismo e
de viagens, construção civil e obras públicas, prestação de

Os anos sociais serão os civis e os balanços serão dados

serviços de assistência técnica e de informática, gestão de

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

projectos, serviços de cabeleireiro, telecomunicação, con-

de Março imediato.

sita financeira, fiscalização, exploração agro-pecuária,

ARTIGO 11.°
(Omisso)

capta e venda de pescados, avicultura, serviços de pani
ficação e pastelaria, agricultura, floricultura, jardinagem,

No omisso regularão as deliberações sociais, as dis

c»ta exploração de recursos minerais, exploração flores-

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

lal, prestação de serviços de segurança privada, exploração

disposições da Lei das Sociedades Comerciais, n.° 1/04,

«tombas de combustíveis e seus lubrificantes, ambien-

de 13 de Fevereiro.

Hl refrigeração de frio, auto electrónico e electromecânico

(16-2299-L15)

«tetria, importação e exportação, podendo exercer ainda

aoutras actividades desde que haja conveniência da sócia e
permitida por lei.

Bárbara

ARTIGO 4.°
(Capital)

Celeste

Ferreira

Gamboa,

Licenciada

em

Direito, Conservadora de 3.a Classe da Conservatória do

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

integralmente realizado em dinheiro, representado por
^(Oquotano valor nominal de Kz: 100.000,00 (cem mil
banzas), pertencente à sócia-única Júlia Oseas Chinyama.

Registo Comercial de Luanda, 2.a Secção do Guiché Único
da Empresa — Nosso Centro.

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre

sentada sob o n.° 14, do livro-diário de 10 de Fevereiro do
corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.

ARTIGO 5.°
(Cessão de quotas)

Certifico que António João Alfredo, solteiro, maior,

Acessão da quota implica a saída da sócia cedente ou a

transformação da mesma em sociedade pluripessoal.

f

Fredyaja Comercial (SU), Limitada

natural de Calulo, residente na Província de Luanda, no

Município de Luanda, Distrito Urbano da Samba, Bairro

Gamek, casa sem número, Zona 3, constituiu uma sociedade

ARTIGO 6.°
(Gerência)

unipessoal por quotas denominada, «Fredyaja Comercial

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

(SU), Limitada», com sede social na Província de Luanda, no

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

Município de Luanda, Distrito Urbano da Maianga, Bairro

mente, será exercida pela sócia-única, bastando a assinatura

Rocha Pinto, Avenida 21 de Janeiro, casa sem número, junto

à Padaria da Ana Paula, registada sob o n.° 189/16, que se

| da gerente, para obrigar validamente a sociedade.

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

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

dade para assumir as funções de gerencia.

vai reger pelo seguinte.

Está conforme.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda, em
Luanda, 2.a Secção do Guiché Único da Empresa
Centro, em Luanda, aos 10 de Fevereiro de 2016.

dante, ilegível.

Nosso
O aju
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ESTATUTOS DA SOCIEDADE
ARTIGO 6°

FREDYAJA COMERCIAL (SU), LIMITADA

A sociedade adopta a denominação

(Gerência)
1 • A gerência e administração da sociedade emtal

ARTIGO l.°
(Denominação e sede)

seus actos e contratos em juízo e fora dele.acti«7

de

«Fredyaja

Comercial (SU), Limitada», com sede social na Província

sivamente, será exercida pelo sócio-único, bastando

assinatura do gerente, para obrigar validamenteasocie^
2. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em

de Luanda, no Município de Luanda, Distrito Urbano da

e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade,^
Maianga, Baino Rocha Pinto, Avenida 21 de Janeiro, casa
sem número, junto à Padaria da Ana Paula, podendo trans

como letras de favor, fiança, abonações ou actos seu*,

feri-la livremente para qualquer outro local do território

lhantes.
3. O sócio-único poderá nomear pessoa estranha àsoJ

nacional, bem como abrir filiais, sucursais, agências ou

dade para assumir as funções de gerência.

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

’

ARTIGO 7.°

(Decisões)
As decisões do sócio-único de natureza igual àsdefe
ções da Assembleia Geral deverão ser registadas em actapa

ele assinadas e mantidas em livro de actas.
ARTIGO 8.°

do respectivo registo.

(Dissolução)
ARTIGO 3.°

(Objecto)

A sociedade não se dissolverá por morte ou .impedi
mento do sócio-único, continuando a sua existência»!

1. A sociedade tem como objecto social o comércio a

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido®

grosso e a retalho, incluindo de viaturas novas e usadas, de

interdito, devendo estes nomear um que a todos repm

vestuários e acessórios, comércio de produtos farmacêuti

enquanto a quota se mantiver indivisa.

cos, prestação de serviços, incluindo de educação e ensino,
de confecção de vestuário e uniformes, transportação
pública e privada, de aluguer de viaturas, de fornecimento

de materiais e produtos variados, de pastelaria, de deco

(

I

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

ração e realização de eventos, formação profissional, de

desinfestação, de consultoria, restauração, na área de hotela

ARTIGO 9.°

(Liquidação)

ARTIGO 10.°

(Balanços)
Os anos sociais serão os civis e os balanços serão dad® \

ria, turismo e de viagens, construção civil e obras públicas,

venda, prestação de serviços de assistência técnica e de
informática, gestão de projectos, serviços de cabeleireiro,

em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrara
de Março imediato.

ração agro-pecuária, captura e venda de pescados, avicultura,

|

ARTIGO 11.°

telecomunicação, consultoria financeira, fiscalização, explo

(Omisso)
No omisso regularão as deliberações sociais, as disposi |

serviços de panificação e pastelaria, floricultura, jardinagem,

çõesdaLein.°19/12,de 11 de Junho, e ainda as disposiçòesà

cultura, exploração de recursos minerais, exploração flores

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

tal, prestação de serviços de segurança privada, exploração

(16-2300-115)

de bombas de combustíveis e seus lubrificantes, ambien

tal, refrigeração de frio, auto electrónico e electromecânico

Carlos José (SU), Limitada

indústria, importação e exportação, podendo exercer ainda a
outras actividades desde que haja conveniência dos sócios e

permitido por lei.

Bárbara

Celeste

Ferreira

Gamboa,

Licenciada e®

Direito, Conservadora de 3.a Classe da Conseivatória do
ARTIGO 4.°
(Capital)

Registo Comercial de Luanda, 2.a Secção do Guiché Único
da Empresa — Nosso Centro.

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 António João Alfredo.
ARTIGO 5.°
(Cessão de quotas)

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

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre
sentada sob n.° 8 do livro-diário de 10 de Fevereiro do
corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.

Certifico que Carlos Francisco José, solteiro, maior, resi
dente em Luanda, no Distrito Urbano e Bairro do Kilaml»

Kiaxi, Casa n.° 17, Subzona 4, constituiu uma sociedade
unipessoal por quotas denominada «Carlos j0Sé (SU)

Lmutada», com sede em Luanda, no Município de Luanda’

de 24
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ARTIGO 5.°
(Cessão de quotas)

^l/rtano do Kilamba Kiaxi, Bairro Golf, Rua n.° 4,
registada sob on.» 187/16, que se vai reger pelo

giiinte.
$ conforme.

A cessão da quota implica a saída do sócio cedente ou a

transformação da mesma em sociedade pluripessoal.

ARTIGO 6.°
(Gerência)

ConsemtóriadoRegisto Comercial de Luanda, 2.a Secção
i jiftidié Único da Empresa — Nosso Centro, em Luanda,
. ^(OdeFevereiro de 2016. — O ajudante, ilegível.

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

seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e pas
sivamente, será exercida pelo sócio-único, bastando a sua

I

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
CARLOS JOSÉ (SU), LIMITADA

f

ARTIGO l.°
(Denominação e sede)

| A sociedade adopta a denominação de «Carlos José
I ® Limitada», com sede social na Província de Luanda,
j Município de Luanda, Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi,

assinatura do gerente, para obrigar validamente a sociedade.

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

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

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

dade para assumir as funções de gerência.

, too Golf, Rua n.° 4, Casa n.° 17, podendo transferi-la

ARTIGO 7.°

taiente para qualquer outro local do território nacional,

I tancomo abrir filiais, sucursais, agências ou outras formas
Apresentação dentro e fora do País.
ARTIGO 2.°
(Duração)

(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)

Asua duração é por tempo indeterminado, contando-se o

ioícioda sua actividade, para todos os efeitos legais, a partir
A sociedade não se dissolverá por morte ou impedi

do respectivo registo.

mento do sócio-único, continuando a sua existência com o
ARTIGO 3.°
(Objecto)

I. A sociedade tem como objecto social o comércio a

grosso e a retalho, incluindo de viaturas novas e usadas, de
vestuários e acessórios, comércio de produtos farmacêuti

cos, prestação de serviços, incluindo de educação e ensino,
de confecção de vestuário e uniformes, transportação
pública e privada, de aluguer de viaturas, de fornecimento
de materiais e produtos variados, de pastelaria, de deco
ração e realização de eventos, formação profissional, de
desinfestação, de consultoria, restauração, na área de hotela
ria, turismo e de viagens, construção civil e obras públicas,
venda, prestação de serviços de assistência técnica e de
informática, gestão de projectos, serviços de cabeleireiro,
telecomunicação, consultoria financeira, fiscalização, explo

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou

interdito, devendo estes nomear um que a todos represente,

enquanto a quota se mantiver indivisa.
ARTIGO 9.°
(Liquidação)

A liquidação da sociedade far-se-á nos termos da Lei das
Sociedades Comerciais.
ARTIGO 10.°
(Balanços)

Os anos sociais serão os civis e os balanços serão dados

em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar a 31
de Março imediato.
ARTIGO 11.°
(Omisso)

ração agro-pecuária, captura e venda de pescados, avicultura,
serviços de panificação e pastelaria, floricultura, jardinagem,
cultura, exploração de recursos minerais, exploração flores

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

tal, prestação de serviços de segurança privada, exploração

disposições da Lei das Sociedades Comerciais, n.° 1/04,

de bombas de combustíveis e seus lubrificantes, ambien

de 13 de Fevereiro.

No omisso regularão as deliberações sociais, as dis

tal, refrigeração de frio, auto electrónico e electromecânico
indústria, importação e exportação, podendo exercer ainda
a outras actividades desde que haja conveniência do sócio e

(16-2304-L15)

LWIAMIWAMI, Limitada

permitido por lei.
ARTIGO 4.°
(Capital)

0 capital social é de Kz: 20.000,00 (vinte mil kwanzas),
integralmente realizado em dinheiro, representado por
I (uma) quota no valor nominal de Kz: 20.000,0 (vinte mi

Certifico que, por escritura de 15 de Fevereiro de 2016,

lavrada com início a folhas 33 do livro de notas para escritu
ras diversas n.° 46, do Cartório Notarial do Guiché Único da
Empresa, a cargo do Notário Lúcio Alberto Pires da Costa,

Licenciado em Direito, foi constituída entre:
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ESTATUTOS DA SOCIEDADE

ARTIGO 9.°

ARTALUMINIUS, LIMITADA

Asociedade não se dissolverá por morte ou impedimento

ARTIGO l.°

^riquer dos sócios, continuando a sua existência com o
^ivoe herdeiros ou representantes do sócio falecido ou

A sociedade adopta a denominação de «Artaluminius,

genito, devendo estes nomear um que a todos represente,

Limitada», tem a sua sede social na Província de Luanda,

tnquanto a quota se mantiver indivisa.

Município de Belas, Centralidade do Kilamba, Quarteirão S,

Edifício S 20, 2.° andar, Apartamento n.° 12, podendo abrir

ARTIGO 10.’

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos

filiais agências, sucursais, ou qualquer outra representação

binais casos legais, todos os sócios serão liquidatários e

em qualquer parte do território nacional e no estrangeiro que

a liquidação e partilha realizar-se-ão como acordarem. Na

mais convenha aos negócios sociais, por decisão da gerência

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

ou por deliberação da Assembleia Geral.

social licitado em bloco com obrigação do pagamento do

passivoeadjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em
igualdade de condições.

ARTIGO 2.°

A duração da sociedade é por tempo indeterminado, con

tando-se o seu início a partir desta data.
ARTIGO n.°

ARTIGO 3.°

Asociedade reserva-se o direito de amortizar a quota de

1. Tem como objecto social comércio a grosso e a reta

qualquer sócio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou

lho, incluindo de viaturas novas e usadas, de vestuários e

providência cautelar.

assessórios, comércio de produtos farmacêuticos, prestação

de serviços, incluindo de educação e ensino, de limpeza, de

ARTIGO 12.°

Para todas as questões emergentes do presente contrato,

confecção de vestuário e uniformes, transportação pública e

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

privada, de aluguer de viaturas, de fornecimento de materiais

e produtos variados, de pastelaria, de decoração e realiza

Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qualquer outro.

ção de eventos, formação profissional, de desinfestação,

de consultoria, restauração, na área de hotelaria, turismo
ARTIGO 13.°

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

e de viagens, construção civil e obras públicas, prestação
de serviços de assistência técnica e de informática, gestão

de projectos, serviços de cabeleireiro, telecomunicação,
consultoria financeira, fiscalização, agro-pecuária, pescas,

avicultura, serviços de panificação e pastelaria, agricultura,

ARTIGO 14.°

No omisso regularão as deliberações sociais, as disposi

floricultura, jardinagem, cultura, exploração de recursos

ções da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, e demais legislação

minerais, exploração florestal, prestação de serviços de

aplicável.

segurança privada, exploração de bombas de combustíveis
e seus lubrificantes, ambiental, refrigeração de frio, auto

(16-2318-L15)

electrónico e electromecânico industria, importação e expor

Artaluminius, Limitada
Certifico que, por escritura de 15 de Fevereiro de 2016,
/ lavrada com início a folhas 35, do livro de Notas, para escri-

I luras diversas n.° 46, do Cartório Notarial do Guiché Único

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

Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:
Primeiro: — Helena Jeremias, solteira, maior, natural

tação, podendo exercer ainda a outras actividades desde que
haja conveniência das sócias e permitido por lei.

2. A sociedade pode no exercício da sua actividade, par
ticipar no capital social de outras sociedades nacionais ou
estrangeiras, ainda que o objecto social diferente, associar-se a quaisquer agrupamentos de empresas, consórcios ou
associações em participação existentes ou a construir, bem
como adquirir ou alienar a nacionais ou estrangeiros parti
cipações sociais.

di Damba, Província do Uíge, residente habitualmente em

Luanda, no Município de Viana, Bairro Viana, casa sem

ARTIGO 4.°

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

de idade, natural de Luanda, residente habitualmente em

zas), integralmente realizado em dinheiro, dividido e
representado por 2 (duas) quotas iguais no valor nominal
de Kz: 50.000,00 (cinquenta mil kwanzas), equivalente a

Luanda, no Município de Viana, Bairro Viana, casa sem

50%, cada uma pertencentes as sócias Helena Jeremias e

número, rua sem número.
Segundo: — Cristiane Jeremias Soares, menor de 3 anos

número, rua sem númro;
Uma sociedade comercial por quotas que se regerá nos

temos constantes do documento em anexo.

Está conforme.
da Empresa, em
Cartório Notarial do Guiché —Único
Luanda, 15 de Fevereiro de 2016. O ajudante, ilegível.

Cristiane Jeremias Soares, respectivamente.
ARTIGO 5.°

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

de preferência, deferido às sócias se a sociedade dele não
quiser fazer uso.
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ARTIGO 13.°

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

Os anos sociais serão os civis e os balanços

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

em 31 de Dezembro de cada ano, devendo ej

vamente, será exercida por um ou mais gerentes nomeados

de Março imediato.

•>

em Assembleia Geral, fica desde ja nomeada gerente Helena
Jeremias, com dispensa de caução, bastando a assinatura da

gerente para obrigar validamente a sociedade.

2. A gerente poderá delegar em pessoa estranha à socie

ARTIGO14.0

No omisso regularão as deliberações sociais, asdisjJ.
ções da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, e demais legisl^

aplicável.

v

|

(16-23I9-Ult

dade alguns dos seus poderes de gerência, conferindo para o

efeito o respectivo mandato.

3. Fica vedado á gerente obrigar a sociedade em actos e

Kanda Kasobwa (SU), Limitada

contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais
Bárbara Celeste FeiTeira Gamboa, Conservadora-Adjie

como letras de favor, fiança, abonações ou actos semelhantes.
ARTIGO 7.°

da Conservatória do Registo Comercial de Luanda,2.1Se$

do Guiché Único da Empresa.

As Assembleias Gerais serão convocadas por simples

Satisfazendo ao que me foi requerido em petiçàoaps-

cartas registadas, dirigidas aos sócios com, pelo menos,

sentada sob o n.° 16 do livro-diário de 1 de Junhodocom

30 dias de antecedência, isto quando a lei não prescreva for

ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.

malidades especiais de comunicação. Se qualquer das sócias

estiver ausente da sede social, a comunicação deverá ser

Certifico que Garcia Mpembele Almeida, solteiro,natu
ral de Bembe, Província do Uíge, residente no Uíge, w

Município do Uíge, Bairro Paco-e-Benzi, casa s/n.°, cons

feita com tempo suficiente para que possa comparecer.
ARTIGO 8.°

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per

centagem para fundos ou destinos especiais criados em
Assembleia Geral, serão divididos pelas sócias na proporção

das suas quotas, e em igual proporção serão suportadas as

tituiu uma sociedade unipessoal por quotas denonwb
«Kanda Kasobwa (SU), Limitada», registada sol

o n.° 2.837/15, que se vai reger pelo disposto nostermwb

documentos em anexo.
Está conforme.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda,

2.a Secção do Guiché Único da Empresa, em Luanda, a Ide

perdas se as houver.
ARTIGO 9.°

Junho de 2015. — O ajudante, ilegível.

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento
de qualquer das sócias, continuando a sua existência com o

sobrevivo e herdeiros ou representantes da sócia falecida ou

ESTATUTOS DA SOCIEDADE

interdita, devendo estes nomear um que a todos represente,

KANDA KASOBWA (SU), LIMITADA

enquanto a quota se mantiver indivisa.
ARTIGO 10.°

Dissolvida a sociedade por acordo das sócias e nos
demais casos legais, todas as sócias serão liquidatárias e

a liquidação e partilha realizar-se-ão como acordarem. Na
falta de acordo, e se algum, delas o pretender, será o activo
social licitado em bloco com obrigação do pagamento do

passivo e adjudicado a sócia que melhor preço oferecer, em

ARTIGO l.“

(Denominação e sede)
A sociedade adopta a denominação de «Kanda Kasobwa

(SU), Limitada», com sede social na Província de Luanda,
Município de Luanda, Distrito Urbano da Ingombota, Baino

Prenda, Rua Comandante Arguelles, podendo transferi-la
livremente para qualquer outro local do território nacional,

bem como abrir filiais, sucursais, agências ou outras fornias
de representação dentro e fora do País.

igualdade de condições.

ARTIGO 2.°

ARTIGO 11.°

(Duração)

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

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

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

do respectivo registo.
ARTIGO 12.°

Para todas as questões emergentes do presente contrato,

quer entre as sócias, seus herdeiros ou representantes, quer

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

Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qualquer
outro.

ARTIGO 3.°

(Objecto)
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,
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------------------- -------------- -------------ARTIGO 9.°
(Liquidação)

tódade, construção civil e obras públicas, consultoria,

Lçào mineira e florestal, comercialização de telefones
^■acessórios, transporte marítimo, camionagem, agente

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

^diante e transitários, cabotagem, rent-a-car, com-

ARTIGO 10.°
(Balanços)

Revenda de viaturas, novas ou usadas e seus acessórios,

venda e reparação de veículos automóveis, concessionária

Os anos sociais serão os civis e os balanços serão dados

material e peças separadas de transporte, fabricação de

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

blocos e vigotas, comercialização de medicamentos, mate-

de Março imediato.

nal cirúrgico, gastável e hospitalar, produtos químicos e

ARTIGO II.0
(Omisso)

íânuacêuticos, serviços de saúde, perfumaria, plastificação
iedocumentos, venda de material de escritório e escolar,
j decorações, serigrafia, impressões, salão de cabeleireiro,

boutique,agência de viagens, perfumaria, relações públicas,
pastelaria, padaria, geladaria, panificação, representações

No omisso regularão as deliberações sociais, as disposi-

çõesda Lein.019/12, de II de Junho e ainda as disposições da
Lei das Sociedades Comerciais, n.° 1/04, de 13 de Fevereiro.

(I5-9069-L02)

comerciais e industriais, venda de gás de cozinha, desporto

erecreaçào, vídeo clube, discoteca, meios industriais, reali
zações de actividades culturais e desportivas, manutenção
JR & DM, Limitada

deespaços verdes, segurança de bens patrimoniais, importa

ção e exportação, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro
ramo de comércio ou indústria em que os sócios acordem e
seja permitido por lei.

Certifico que, por escritura de 22 de Janeiro de 2016,
com início de folhas 63, verso, a folhas 65, do Livro de
Notas n.° 6-A, para escrituras de sociedades comerciais do

ARTIGO 4.°
(Capital)

Cartório Notarial da Comarca do Bié, a cargo de Fernando

o capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwan®)> mtegralmente realizado em dinheiro, representado por

«(1)quota no valor nominal de Kz: 100.000,00 (cem
miltanzas), pertencente ao sócio-único Garcia Mpembele

André, Licenciado em Direito, Notário do referido Cartório,

compareceram:
Primeiro: — Joaquim Manuel George Rubem, solteiro,

natural do Cuito, Província do Bié, titular do Bilhete de

Identidade n.° 00243 0792BE034, emitido aos 23 de Janeiro
ARTIGO 5.°
(Cessão de quotas)

de 2012, residente nesta Cidade do Kuito, Rua Silva Porto;

Acessão da quota implica a saída do sócio cedente ou a
<ransformação da mesma em sociedade pluripessoal.

natural de Cuemba, Província de Bié, titular do Bilhete de

Identidade n.° 001525219BE034, emitido aos 21 de Outubro

ARTIGO 6.’
(Gerência)

de 2014, residente no Cuemba, Bairro Capango.

A gerência e administração da sociedade, em todos os

lactose contratos, em juízo e fora dele, activa e passivamente, incumbem ao sócio-único, bastando a sua assinatura
í para obrigar validamente a sociedade.
1.

Segundo: — Domingos Victorino Munana, solteiro,

Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos e

Foi constituída entre eles uma sociedade por quotas de
responsabilidade limitada, sob a denominação de «JR &
DM, Limitada», com sede social no Município do Cuito,

Rua Silva Porto, Província do Bié;

contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais

Está conforme.

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

Cartório Notarial da Comarca do Bié, no Kuito, aos 22

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

de Janeiro de 2016. — O Notário, Fernando André.

ARTIGO 7.°
(Decisões)

As decisões do sócio-único de natureza igual às delibe

ESTATUTO DA SOCIEDADE
JR&DM, LIMITADA

rações da Assembleia Geral, deverão ser registadas em acta
por ele assinadas e mantidas em livro de actas.
ARTIGO 8.°
(Dissolução)

A sociedade adopta a denominação «JR &

Asociedade não se dissolverá por morte ou impedimento
•rsxsszs
XZ-™

. todos rep««».

ARTIGO l.°

(Denominação e sede)

. ,u.,. s.

do Bié, Rua Silva Porto, podendo transferi-la livremente
para qualquer local do território nacional, bem como abrir

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

mantiver indivisa.

DM,

Limitada», com sede social no Município do Cuito, Província
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ARTIGO 2.°
(Duração)

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

As AsSembleias Gp

íaART1go7o
’b'eias)

cartas registadas dir’
Serã° cOn
30 ^inta) dias de’a°s soc>^Nt ■

partir da data da celebração da sua escritura.
ARTIGO 3.°
(Objecto)

creva fonnalidad

teCedência istn

COíl)’ Pei

A sociedade tem como objecto social o comércio geral
•mportaçao exportação, assistência médica

tr»

’

&

clinico, escola de formação
.
™ac,a’ Po>'comercialização com o camno ' f810"3-’ PaFqUe infantil>
de câmbios, prestação de se P. ’ 'nformatlca> internet, casa

?de ^cia

P ^ciente Para’’C0^

parecer.

posto mé

*

deverá ser feita com teZ

9 epo>
rn- ^TIGO 8.°
,VÍSão dos lucros}

Oe I

internacional, hidráulica coreto ’ representações> comércio
PÚbIÍCas>
de sis’

Assembleia Geral sp

reSÍdU0s SÓlidos>
e

aS perdas se as houver.

6

Ataria,
de águas, energia lta’

°

saneamento básico decoracfi
indústna/pastelX;

e confecções, boutiques, teleX^J™’ ?amficação’ modas
de telefones e seus pertences hot i'^068’ representaÇões
tUra’ agro-pecuária, pescas es

destlnos especiais

§

P

P°rçâo se* sum

ARTIGO 9.°
(Dissolução)
w«‘xx:sLt.soiraíp""“

a®ricu<-

^ndas, transportes terrestres mTr emad°S’ im°biliária e

««■ W.S,snIoregll.
í ™ee"s'

®»wi.fe,íto de gâs

~

e com os herrlp’
lnuara com o sobrevivo ou cap
interdito dev T“ °U representantes do ^cio falecido»

enouante
60 ° 6SteS nomear um íue a todos represe*
enquanto a quota se mantiver indivisa.

8 »• b™l® de combnstiveis

' '“brilic«"ta, jardina’
' -P «àÔ

ARTIGO I0.°
(liquidação)
Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos

“ ”d«™l « “ "* ri”» d= «Vi-’

emais casos legais, todos os sócios serão liquidatáriosea

8“' ““«huugen, venda d
"* -da dXc.:* '

J Permitida por ]ei

<lue os sócios acordam e

lcjuidação e partilha realizar-se-á corno acordarem, na fato
de acordo, e se algum deles o pretender será o activolicitai

ARTIGO 4.°
(Capital)

(W 1

ern bloco com obrigação do pagamento do passivo e adju

dicado ao sócio que melhor preço oferecer, em igualdade^

i^êtalmente^f-6

100-000 00 (c

ted0Pdos sócios XÍ

dinhei>-ô. divid?do',kWanZaS)’

quota no valor „
UaS quotas iguais
* K?Ks™•wanzas) nP
Orninal de Kz: sn nnn’ '^‘^‘das: uma
Rubem e outmenCente a° sóci° Joaqu’°0 ^ClnqLlen'a mil

condições.
ARTIGO 11.°
(Preferência na amortização)
A sociedade reserva-se o direito de air,ort^ara^ordo]i

Qualquer sócio, quando sobre ela recaia arresto, Pen
Maori"“M«n«na

*’ PerK"=«e „ L

’ “-1»».»»

OC1° Domingos

ARTIGO 5?
de‘•“'"as)

A Cessâo de Quol

Providência cautelar.
ARTIGO 12.°
(Foro competente)
con^0’
Para todas as questões emergentes do pr^sen ^teS q^r

Quer entre os sócios, seus herdeiros ou represen
entre eles e a própria sociedade, fica estip^a uerOOUl
uU1*
0,

Comarca do Bié, com expressa renúncia a Qua
ARTIGO I3.°
(Balanços)

ARTIGo6.
Agerênciae^

Seus actos e cn

.

(Gerê"cia)

adrninistraçào h

Ção, bastand 6 Já non,cada

qUln) Manue| c

sse^^

Ds anos sociais serão os civis e os bal^nÇ6}

a

em 31 de Dezembro de cada ano, deven
de Março imediato.
* Pass,va-

ARTIGO 14°
(Omisso)

ise^^es

Mo omisso regularão as deliberações soc‘a

Ções da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, Lel

omerciais, vigente em Angola.

)5)
mó-^'

Luanda,aos 5 de Fevereiro de 2016. — O ajudante, ilegível.
Primeiro: — Alberto Matias António, solteiro, maior,
raldoSumbe, Província do Kwanza-Sul, residente habinente em Luanda, Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi,

o Neves Bendinha, casa sem n.°, Zona 12;
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VALVJMAR — Comercial, Limitada

e seus lubrificantes, refrigeração de frio, transformação de
matérias-primas, importação e exportação, podendo exercer

(

Certifico que, por escritura de 3 de Fevereiro de 2016,

ainda outras actividades desde que haja conveniência dos

ilTadacom início a folhas 99, do livro de notas para escrítuidiversas n°45, do Cartório Notarial do Guiché Único da

sócios e permitido por lei.
2. A sociedade pode no exercício da sua actividade, par

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

ticipar no capital social de outras sociedades nacionais ou

tnciadoem Direito, foi constituída entre:

estrangeiras, ainda que o objecto social diferente, associar-

-se a quaisquer agrupamentos de empresas, consórcios ou
associações em participação existentes ou a construir, bem

como adquirir ou alienar a nacionais ou estrangeiros parti
cipações sociais.
ARTIGO 4.°

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

integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen
tado por 3 (três) quotas, sendo uma no valor nominal de
Kz: 80.000,00 (oitenta mil kwanzas), pertencente ao sócio

Alberto Matias António e duas quotas iguais no valor
nominal de Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas) cada uma,

pertencentes aos sócios Vivaldo Vieira António e Valquíria

Emília António.
ARTIGO 5.°

A cessão de quotas a estranhos fica dependente do con

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
VALVIMAR —COMERCIAL, LIMITADA
ARTIGO l.°

sentimento da sociedade, à qual é sempre reservado o direito

de preferência, deferido aos sócios se a sociedade dele não

quiser fazer uso.

Asociedade adopta a denominação de «VALVIMAR__

Comercial, Limitada», tem a sua sede social na Província
deLuanda, Município de Belas, Centralidade do Kilamba,

1. A gerência e administração da sociedade, em todos os
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passi

Bloco K-6, 4.° andar, Apartamento n.° 44, podendo abrir

vamente, serão exercidas por Alberto Matias António, com

filiais, agências, sucursais, ou qualquer outra representação

dispensa de caução, bastando a assinatura do gerente, para

em qualquer parte do território nacional e no estrangeiro que
mais convenha aos negócios sociais, por decisão da gerência

obrigar validamente a sociedade.

por deliberação da Assembleia Geral.
ARTIGO 2.°

Aduraçào da sociedade é por tempo indeterminado, con-

lando-se o seu início a partir desta data.
I

ARTIGO 6.°

ARTIGO 3.°

2. O gerente poderá delegar em pessoa estranha à socie
dade alguns dos seus poderes de gerência, conferindo para o
efeito, o respectivo mandato.
3. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos e

contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais

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

LTem como objecto social comércio a grosso e a reta
lho, incluindo de viaturas novas e usadas, de vestuários e

As Assembleias Gerais serão convocadas por simples

acessórios, comércio de produtos farmacêuticos, prestação

cartas registadas, dirigidas aos sócios com, pelo menos,

de serviços, incluindo de educação e ensino, de confecção

30 dias (trinta) de antecedência, isto quando a lei não pres

de vestuário e uniformes, transportação pública e privada,

creva formalidades especiais de comunicação. Se qualquer

de aluguer de viaturas, de fornecimento de materiais e pro

dos sócios estiver ausente da sede social, a comunicação

dutos variados, de pastelaria, de decoração e realização de

deverá ser feita com tempo suficiente para que possa com

eventos, formação profissional, de desinfestação, de consul

parecer.

ARTIGO 7.°

toria, restauração, na área de hotelaria, turismo e de viagens,

ARTIGO 8.°

construção civil e obras públicas, prestação de serviços de

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

assistência técnica e de informática, gestão de projectos,
prestação de serviços de cabeleireiro, telecomunicação,
consultoria financeira, fiscalização, exploração, agro-pecuá-

| ria, pescas, avicultura, serviços de panificação e pastelaria,
floricultura, jardinagem, cultura, exploração de recursos
minerais, exploração florestal, prestação de serviços de
segurança privada, exploração de bombas de combustíveis

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

3030

sobrevivos e herdeiro ou representantes do sócio falecido ou

ES1ÍÍUt°OaSo^^

interdito, devendo estes nomear um que a todos represente,

enquanto a quota se mantiver indivisa.
ARTIGO 10.°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos
demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários e
a liquidação e partilha realizar-se-ão como acordarem. Na

falta de acordo, e se algum deles o pretender, será o activo
social licitado em bloco com obrigação do pagamento do

forna de represem,çJo e 1 d'leSaçõB,

quer outro local do territórí ansferi'la livrem*1*^'

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

d’d»^ae.,ebraçiod;XXmí'“*;:

providência cautelar.
A

ARTIGO 12.°

Para todas as questões emergentes do presente contrato,

ARTIGO 3.°

,

grosso e retalhoÇ Xtaçâo de^XosT' °

quer entre os sócios, seus herdeiros ou representantes, quer

Pessoas ou mercadoria, serviços dX de.transporti*

entre eles e a própria sociedade, fica estipulado o Foro da
Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qualquer

viaturas, gestão de sistema de 7 *°™’*’^
tação e
Jn^orrnáticos, importelecomunicação socialXX pr°fissional’ publicW
e agro-necuaS i T
marketln& indústria, agricultai

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 disposiÇõesdaLein.»
1/04, de 13 de Fevereiro, e demais legislação
aplicável.

16-2287-A-III (L15)

mineira com ’■ i-P ra e venda de pescados, explorçà
aX
Terc,a^ação de combustível, restauração,
rea de hotelaria e turismo, desporto, recreação, num
e espaços verdes, gestão de condomínio e edifc
construção civil e obras públicas, serviços de panificação
pastelaria, venda em boutique, serviços de cabeleleà
representações comerciais e industriais, agenciamento &
vjagem, realização de actividades culturais e desportivaseditora de livros e disco compactos, podendo ainda dedicarse a outro ramo de comércio ou indústria em que os stò
acordem e seja permitido por lei.
ARTIGO 4.°

Aripajú, Limitada

Certifi,
co que, por escritura de 5 de Fevereiro de 2016,
lavrada com início a folhas 9, do livro de notas para escritu

ras diversas n.° 46, do Cartório Notarial do Guiché Único da
Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires da Costa,
Licenciado em Direito, foi constituída entre;
Primeiro:

>

.
o capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil hvan?
mtegralmente realizado em dinheiro dividido e represea.
Por duas (2) quotas, sendo uma (1) quota de no va or
naI de Kz: 90.000,00 (noventa mil kwanzas),
ifl3l
sócio, Adão Barroso António e outra quota no va °r
06 Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas), pertencente
Ricardo Wesley da Cruz António.

Adão Barroso António, solteiro, maior,

natural do Kilamba Kiaxi, Província de Luanda, onde reside
habitualmente, no Município de Viana, Baino Zango 111,
Casa n.°2B, Rua 1;

entareS

ARTIGO 5.°

Não

serão

exigíveis

prestações sUf^e oSsoP^

dinheiro, mas os sócios poderão fazer à socie 3 $

mentos que ela carecer, mediante os juros e n

Segundo; _ Ricard0 Wesley da Cruz António, menor,

natural do Kilamba Kiaxi, Província de Luanda. ona= - • habitualmente, no Município de Viana,

Casa n.° 2B, Rua 1;

Ja>ondereside

Lma sociedade comercial por quotas
termos constantes dos artigos seguintes.

Está conforme.

a,rro Zango lII(

Que estipularem.
ARTIGO 6.°

A cessão de quotas entre os sócios é iy ’nto^s°C1t
ejía a estranho fica dependente do consenti
l)S«'
dade, à qual é sempre reservado a direito
eferido aos sócios se a sociedade dele não q

qUe se regerá nos

Cartório Notarial do Guiché Único
Luanda, aos 8 de Fevereiro de 2016.

ARTIGO 7.°

A gerência e administração da socie a
acfos, contratos, em juízo e fora dele, actlV^

da Empresa em
°âJUdante //
”
’ llegrvel.

Será exercida por Adão Barroso António,
^ução, bastando a assinatura do gerente p
arnente a sociedade.

efn tO^ J

disPenS^n

de 24
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Primeiro: — Wilson Paz Manuel Caetano, solteiro,
/ flKrfflíe poderá delegar em pessoa estranha à socie-

L.fflefate procuração todos ou partes dos seus poderes

maior, natural da Gabela, Província do Kwanza-Sul, onde
reside habitualmente, no Município do Sumbe, Rua dos

/ ^rència.
/

Massacres, Casa n.° 69, Zona 2;

ARTIGO 8.°

Segundo: — Zeca Manuel Maurício Caetano, menor,

I ^Assembleias Gerais serão convocadas quando a lei
L$cKva outras formalidades por números de cartas regisI
dirigidas aos sócios com pelo menos quinze dias de

natural do Kwanza-Sul, convivente com o primeiro sócio;

I cedência.

termos constantes dos artigos seguintes.
ARTIGO 9.°

I

I Os lucros líquidos apurados, depois de deduzidos a per

centagem para fundo de reserva legal e quaisquer outras
' percentagens para fundos ou destinos especiais, criados em
Assembleias Gerais, serão divididos pelos sócios na propor
ão das suas quotas, bem como as perdas se as houver.

Uma sociedade comercial por quotas que se regerá nos

Está conforme.
Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, em
Luanda, aos 8 de Fevereiro de 2016. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE

ARTIGO I0.°

Asociedade não se dissolverá por morte ou interdição de
qualquer um dos sócios, continuando com os sobrevivos ou

WILPAMACA — EMPREENDIMENTOS, LIMITADA
ARTIGO l.°

capazes e os herdeiros ou representantes do sócio falecido
ou interditado, devendo este nomear um que, à todos repre

— Empreendimentos, Limitada», tem a sua sede social na

sa enquanto a quota se mantiver indivisa.

Província de Luanda, Município de Belas, Bairro Fubú, Rua

A sociedade adopta a denominação de «WILPAMACA

da Ilha, casa sem número, junto a Discoteca Kimbo Night,

ARTIGO 11.°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos
demais casos, todos os sócios serão liquidatários a partilha
proceder-se-ão como então acordarem. Na falta e acordo e
«algum dos sócios o proceder, será activo social licitado
emglobocom a obrigação do pagamento do passivo e adju
dicado ao sócio que melhor preço oferecer em igualdade de

condições.

podendo abrir filiais, agências, sucursais, ou qualquer outra

representação em qualquer parte do território nacional e no
estrangeiro que mais convenha aos negócios sociais, por

decisão da gerência ou por deliberação da Assembleia Geral.
ARTIGO 2.°

A duração da sociedade é por tempo indeterminado, contando-se o seu início a partir desta data.

ARTIGO 12.°

Asociedade reserva-se o direito de amortizar a quota de

(nalquer sócio quando sobre ela recaia arresto, penhora ou
previdência cautelar.

ARTIGO 3.°

1. Tem como objecto social o comércio a grosso e a reta

lho, incluindo de viaturas novas e usadas, de vestuários e
acessórios, comércio de produtos farmacêuticos, prestação

ARTIGO 13.°

Para todos as questões emergentes do presente contrato

de serviços, incluindo de educação e ensino, de confecção

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.

de vestuário e uniformes, transportação pública e privada,
de aluguer de viaturas, de fornecimento de materiais e pro

dutos variados, de pastelaria, de decoração e realização de
eventos, formação profissional, de desinfestação, de con

ARTIGO 14.°

Os anos sociais serão os civis e os balanços serão dados

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

sultoria, restauração, na área de hotelaria, turismo e de

viagens, construção civil e obras públicas, prestação de

serviços de assistência técnica e de informática, gestão de

projectos, serviços de cabeleireiro, telecomunicação, con
ARTIGO 15.°

sultoria financeira, fiscalização, exploração agro-pecuária,

No omisso regularão as deliberações sociais as disposi

captura e venda de pescados, avicultura, serviços de pani

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

ficação e pastelaria, agricultura, floricultura, jardinagem,

Sociedades Comerciais, e demais legislação aplicada.

cultura, exploração de recursos minerais, exploração flores

(16-2292-L15)

tal, prestação de serviços de segurança privada, exploração

de bombas de combustíveis e seus lubrificantes, ambien
tal, refrigeração de frio, auto electrónico e electromecânico

WILPAMACA— Empreendimentos, Limitada

indústria, importação e exportação, podendo exercer ainda a

Certifico que, por escritura de 5 de Fevereiro de 2016,

outras actividades desde que haja conveniência dos sócios e

lavrada com início a folhas 3, do livro de notas para escnturas diversas n.° 46, do Cartório Notarial do Guiché Umco
da Empresa, a cargo de Lúcio Alberto Pires da Costa,

permitido por lei.
2. A sociedade pode no exercício da sua actividade, par
ticipar no capital social de outras sociedades nacionais ou
estrangeiras, ainda que o objecto social diferente, associar-

Licenciado em Direito, foi constituída entre:

3032
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-se a quaisquer agrupamentos de empresas, consórcios ou

falta de acordo, e se algum deles o pretendo

associações em participação existentes ou a construir, bem

socral licitado em bloco com obrigação do

como adquirir ou alienar a nacionais ou estrangeiros parti

jtassivo e adjudicado ao sócio que melhorpre^

cipações sociais.

igualdade de condições.
ARTIGO 4.°

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

artigo 11°
A sociedade reserva-se o direito de amortizara^

integralmente realizado em dinheiro, dividido e representado

qualquer sócio, quando sobre ela recaia arresto, penho^

por 2 (duas) quotas sendo 1 (uma) quota no valor nominal de

providência cautelar.

Kz: 90.000,00 (noventa mil kwanzas), pertencente ao sócio

ARTIGO 12.°

Wilson Paz Manuel Caetano e outra quota no valor nominal

Para todas as questões emergentes do presentecontr<

de Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas), pertencente ao sócio

quer entre os sócios, seus herdeiros ou representantes,^

Zeca Manuel Maurício Caetano.

entre eles e a própria sociedade, fica estipulado o Forofc
Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qualq%

ARTIGO 5.°

A cessão de quotas a estranhos fica dependente do con

outro.
ARTIGO 13.°

sentimento da sociedade, à qual é sempre reservado o direito

Os anos sociais serão os civis e os balanços serão data

de preferência, deferido aos sócios se a sociedade dele não

em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encenara»

quiser fazer uso.

de Março imediato.

'

ARTIGO 6.°

ARTIGO 14.’

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

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

No omisso regularão as deliberações sociais, as disp®

ções da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, e demais legw

mente, será exercida por um ou mais gerentes nomeados em

Assembleia Geral. Fica desde já nomeado gerente Wilson

aplicável.

(16-2293-115)

Paz Manuel Caetano, com dispensa de caução, bastando a

assinatura do gerente para obrigar validamente a sociedade.
2.0 gerente poderá delegar em pessoa estranha à socie

Ozzi’s Fitness, Limitada

dade alguns dos seus poderes de gerência, conferindo para o

Certifico que, por escritura de 11 de Fevereiro de M

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

lavrada com início a folhas 29, do livro de notas

ras diversas n.° 46, do Cartório Notarial o u
Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires
Licenciado em Direito, foi constituída entre:
Primeiro: — Osvaldo da Silva Lopes Teixeira,

cartas registadas, dirigidas aos sócios com, pelo menos,
30 dias de antecedência, isto quando a lei não prescreva for

>

maior, natural do Rangel, Província de Luanda, on

habitualmente, no Distrito Urbano da Maianga,

malidades especiais de comunicação. Se qualquer dos sócios

Cassequel, Rua n.° 54, Casa n.° 121;
Seguro: - Víctor da Silva Lopes Teixeira, solm

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

maior, natural da Maianga, Província de Luanda, on e

reside habitualmente, no Distrito Urbano da Maianga,Baino

ARTIGOS.0

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per

Cassequel, Rua 54, Casa n.° 121, Zona 9;
Uma sociedade comercial por quotas que se regerá nos

centagem para fundos ou destinos especiais criados em

Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor

termos constantes dos artigos seguintes.

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

Está conforme.
Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, em
Luanda, aos 12 de Fevereiro de 2016. — O ajudante,

gíve/.

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

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

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
OZZPS FITNESS, LIMITADA

ARTIGO 10.°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos

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

ARTIGO 1.’

™'”mi,naçao de
Município de Lua„da Distr| ‘

* L“’*

Urbano da Maianga, Baitt°
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l Rua n° 54, Casa n.° 121, podendo abrir filiais

Osvaldo da Silva Lopes Teixeira e Victor da Silva Lopes

'sucursais, ou qualquer outra representação em

Teixeira, com dispensa de caução, bastando a assinatura de

** 'arte do território nacional e no estrangeiro que

um gerente, para obrigar validamente a sociedade.

2. Os gerentes poderão delegar em pessoa estranha à

^convenha aos negócios sociais, por decisão da gerência
^pordeliberação da Assembleia Geral.
ARTIGO 2.°

sociedade alguns dos seus poderes de gerência, conferindo
para o efeito o respectivo mandato.

3. Fica vedado aos gerentes obrigarem a sociedade em

Aduração da sociedade é por tempo indeterminado, con[indo-seoseu início a partir desta data.
ARTIGO 3.°

I. Tem como objecto social o comércio a grosso e a reta

actos e contratos estranhos aos negócios sociais da socie
dade, tais como letras de favor, fianças, abonações ou actos
semelhantes.

lho, incluindo de viaturas novas e usadas, de vestuários e
acessórios, comércio de produtos farmacêuticos, prestação
& serviços, incluindo de educação e ensino, de desporto, de
confecção de vestuário e uniformes, transportação pública e
pri^da, de aluguer de viaturas, de fornecimento de materiais
eprodutos variados, de pastelaria, de decoração e realiza
do de eventos, formação profissional, de desinfestação, de
consultoria, restauração, na área de hotelaria, turismo e de via
gens, construção civil e obras públicas, prestação de serviços
de assistência técnica e de informática, gestão de projectos,

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.°

pfólação de serviços de cabeleireiro, telecomunicação, con
sultoria financeira, fiscalização, exploração agro-pecuária,

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per

captura e venda de pescados, avicultura, serviços de panifica

centagem para fundos ou destinos especiais criados em

ção e pastelaria, agricultura, floricultura, jardinagem, cultura,
) exploração de recursos minerais, exploração florestal, presta-

Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor

ção das suas quotas, e em igual proporção serão suportadas

I çáodeserviços de segurança privada, exploração de bombas

as perdas se as houver.

^combustíveis e seus lubrificantes, refrigeração de frio, auto

^irónico eelectromecânico, indústria, importação e expor
to, podendo exercer ainda a outras actividades desde que

ARTIGO 9.°

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento

de qualquer dos sócios, continuando a sua existência com o

»ajaconveniência dos sócios e permitido por lei.
2. A sociedade pode no exercício da sua actividade, par

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou

lar no capital social de outras sociedades nacionais ou
«tangeiras, ainda que o objecto social diferente, associar-

enquanto a quota se mantiver indivisa.

interdito, devendo estes nomear um que a todos represente,

•k a quaisquer agrupamentos de empresas, consórcios ou

ARTIGO io.°

associações em participação existentes ou a construir, bem
* adquirir ou alienar a nacionais ou estrangeiros parti

demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários e

cipações sociais.

a liquidação e partilha realizar-se-ão como acordarem. Na
ARTIGO 4.°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos

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

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

social licitado em bloco com obrigação do pagamento do

zas), integralmente realizado em dinheiro, dividido e

passivo e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em

apresentado por 2 (duas) quotas iguais de valor nominal

igualdade de condições.

Kz: 50.000,00 (cinquenta mil kwanzas), equivalente a

ARTIGO II.0

50%, cada uma, pertencentes aos sócios Osvaldo da Silva

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

topes Teixeira e Victor da Silva Lopes Teixeira, respecti-

qualquer sócio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou

vamente.

providência cautelar.
ARTIGO 12.°

ARTIGO 5.°

A cessão de quotas a estranhos fica dependente do con-

Para todas as questões emergentes do presente contrato,

sentimento da sociedade, à qual é sempre reservado o direito

quer entre os sócios, seus herdeiros ou representantes, quer

de preferência, deferido aos sócios se a sociedade dele não

entre eles e a própria sociedade, fica estipulado o Foro da
Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qualquer

quiser fazer uso.

outro.
ARTIGO 6.°
ARTIGO 13.°

I A eerênela e adminíswao * sooied.de.» lo*» «•

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.

em Assembleia Geral. Ficam descej
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ARTIGO 14.°

No omisso regularão as deliberações sociais, as disposi

ARTIGO 3.»

ções da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, e demais legislação

1. A sociedade tem como objecto social con
gresso e a retalho, incluindo de viaturas novaCí,

aplicável.

vestuários e acessórios, comércio de produtosfarma»;’.'

(16-2312-L15)

prestação de serviços, incluindo de educação e
confecção de vestuário e uniformes, transportaçàop^

privada, de aluguer de viaturas, de fornecimento de

Nzumba Juliana & Filhos, Limitada

e produtos variados, de pastelaria, de decoração e rafe

ção de eventos, formação profissional, de desinfesi^

Certifico que, por escritura de 11 de Fevereiro de 2016,

de consultoria, restauração, na área de hotelaria, turisn»

lavrada com início a folhas 27, do livro de notas para escritu

de viagens, construção civil e obras públicas, prestaçàoa

ras diversas n.° 46, do Cartório Notarial do Guiché Único da

serviços de assistência técnica e de informática, gestòoè

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

projectos, serviços de cabeleireiro, telecomunicação,c®

Licenciado em Direito, foi constituída entre:
Primeiro: — Nzumba Juliana, solteira, maior, natural

da Damba, Província do Uíge, residente habitualmente em

sultoria financeira, fiscalização, exploração agro-pecw

captura e venda de pescados, avicultura, serviços de pam
ficação e pastelaria, agricultura, floricultura, jardinagem

Luanda, no Distrito Urbano da Maianga, Bairro Cassenda,

cultura, exploração de recursos minerais, exploração fta
tal, prestação de serviços de segurança privada, explora^

Casa n.° 41, Rua 11, representante legal do seu filho menor

de bombas de combustíveis e seus lubrificantes, ambier

Nzinga Pedro Emanuel, de 16 anos de idade, natural de

tal, refrigeração de frio, auto electrónico e electromecânic
industrial, importação e exportação, podendo exerceraind

Luanda e consigo convivente;

Segundo: —Diambi Teresa Pedro Pedro Miguel, casada

com Capemba Miguel, sob regime de comunhão de adquiri

a outras actividades desde que haja conveniência dos sócio
e permitido por lei.
ARTIGO 4.°

dos, natural do Cacuaco, Província de Luanda, onde reside

habitualmente, no Distrito Urbano da Maianga, Bairro
Cassenda, Casa n.° 41, Rua 11, Zona 6;

Terceiro: — Lello Matondo, solteira, maior, natural de

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil toam;

integralmente realizado em dinheiro, dividido e represa
tado por 5 (cinco) quotas sendo a primeira do valor nomw

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

Cacuaco, Província de Luanda, onde reside habitualmente, no

sócia Nzumba Juliana e as outras iguais no valor nominal»

Distrito Urbano da Maianga, Bairro Cassenda, Casa n.° 41;

Kz: 15.000,00 (quinze mil kwanzas) cada, pertencentes ao

Quarto: — Maria Mameza Juliana Emanuel, solteira,

sócios Diambi Teresa Pedro Pedro Miguel, Lello atou t

maior, natural do Cazenga, Província de Luanda, onde

Maria Mameza Juliana Emanuel e Nzinga Pedro Emanuel

reside habitualmente, no Distrito Urbano da Maianga, Bairro

respectivamente.

Cassenda, Casa n.° 41, Rua 11, Zona 6;

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 11 de Fevereiro de 2016. — O ajudante, ile

ARTIGO 5.°

A cessão de quotas a estranhos fica dependente do coo

sentimento da sociedade à qual é sempre reservado o direio
de preferência deferido aos sócios se a sociedade dele®
quiser fazer uso.
ARTIGO 6.°

gível.

1. A gerência e administração da sociedade, em todos o
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passiva

mente, serão exercidas por um ou mais gerentes nomeado
ESTATUTOS DA SOCIEDADE

em Assembleia Geral desde já fica nomeada gerente Nzumba

NZUMBA JULIANA & FILHOS, LIMITADA

Juliana, com dispensa de caução, bastando a assinatura d<

ARTIGO l.°

gerente para obrigar validamente a sociedade.

A sociedade adopta a denominação de «Nzumba Juliana

2. A gerente poderá delegar em pessoa estranha à socie

& Filhos, Limitada», com sede social em Luanda, Município

dade parte dos seus poderes de gerência, conferindo parai

de Luanda, Distrito Urbano da Maianga, Bairro Cassenda,

efeito, o respectivo mandato.

Casa n.° 41, Rua n.° 11, podendo transferi-la livremente para

3. Fica vedado à gerente obrigar a sociedade emactosi

qualquer outro local do território nacional, bem como abrir

contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tai.

filiais, sucursais, agências ou outras formas de representação

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

dentro e fora do País.

lhantes.
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 7.°

As Assembleias Gerais serão convocadas nor simole‘
cartas reg.stadas, dirigidas aos sócios com n i
30 <-)

è
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,validades especiais de comunicação. Se qualquer
( íos estiver ausente da sede social, a comun.caçao
í

ser feita com tempo suficiente para que possa com-

Segundo: — Evandro Ramon Dias, solteiro, maior,
natural de Benguela, Província de Benguela, residente em
Luanda, no Distrito Urbano do Rangel, Bairro Nelito Soares,

Rua José Anchieta, Casa n.° 81;

Uma sociedade comercial por quotas que se regerá nos

ARTIGO 8.°

Os sociais
lucros líquidos
de deduzida
a perOsf anos
serão apurados,
os civis edepois
os balanços
serão dados
!
viagem
para
fundos
ou
destinos
especiais
criados
em
ARTIGO
13.°
jn I de Dezembro de cada ano, devendo encerrar a 31

Março
imediato.
’ Assembleia
Geral, serão divididos pelos sócios na propor1 ^das suas quotas, e em igual proporção serão suportadas
1 ^perdas se as houver.

termos constantes do documento em anexo.

Está conforme.
Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, em
Luanda, aos 17 de Fevereiro de 2016. — O ajudante, ile
gível.

ARTIGO 9.°

j

Asociedade não se dissolverá por morte ou impedimento
idequalquer dos sócios, continuando a sua existência com o
. sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou
, áiierdito, devendo estes nomear um que a todos represente,

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
RSI-RP — INVESTIMENTOS, LIMITADA

enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO l.°

ARTIGO 10.°

*

A sociedade adopta a denominação social de «RSI-RP—

b Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos
Para todas as questões emergentes do presente contrato,
? tais casos legais, todos os sócios serão liquidatários e
quer entre os sócios, seus herdeiros ou representantes, quer
i a liquidação e partilha realizar-se-ão como acordarem. Na

«e eles e a própria sociedade, fica estipulado o Foro da
$ fà de acordo, e se algum deles o pretender, será o activo
-omarca
de Luanda,
com expressa
renúnciado
a qualquer
outro.
social licitado
em bloco
com obrigação
pagamento
do

passivoe adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em
igualdade de condições.

Investimentos, Limitada», com sede social na Província de

Luanda, Município de Luanda, Distrito Urbano do Rangel,
Bairro Nelito Soares, Rua José Anchieta, casa sem número,
podendo transferi-la livremente para qualquer outro local do

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

ARTIGO 12.°
ARTIGO 11.°

ARTIGO 2.°

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

I

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

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, comércio geral a grosso e a retalho, construção civil e
obras públicas, serviços de hotelaria e turismo, restauração,

indústria, avicultura, agro-pecuária, pesca, manutenção de
espaços verdes, informática, telecomunicações, publicidade,
consultoria, transportes marítimo, fluvial, terrestre e aéreo,

comercialização de medicamentos, material cirúrgico, gastável e hospitalar, produtos químicos e farmacêuticos,
ARTIGO 14.°

* No omisso regularão as deliberações sociais, as disposi

serviços de saúde, rent-a-car, compra e venda de viaturas,

ções da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, e demais legislação
aplicável.

novas ou usadas e seus acessórios, venda e reparação de veí
culos automóveis, venda de material de escritório e escolar,

(16-2313-L15)

pastelaria, geladaria, panificação, representações comerciais
e industriais, desporto e recreação, meios industriais, reali

zações de actividades culturais e desportivas, importação e

RSI-RP— Investimentos, Limitada
Certifico que, por escritura de 17 de Fevereiro de 2016,
lavrada com início a folhas 31, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 449, do Cartório Notarial do Guiché Único

exportação, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo

do comércio ou indústria em que os sócios acordem e seja
permitido por lei.
ARTIGO 4.°

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

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

Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:
Primeiro’ — Juary Luima Raposo Prata, casado com

integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen
tado por 2 (duas) quotas, sendo 1 (uma) quota de valor

Anlonlela Silvia Ramo» Prata, sob o «Rime

nominal Kz: 90.000,00 (noventa mil kwanzas), pertencente
ao sócio Juary Luima Raposo Prata e outra quota de valor

nominal Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas), pertencente ao
sócio Evandro Ramon Dias, respectivamente.
5.° andar B;
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ARTIGO 5.°

A cessão de quotas a estranhos fica dependente do con
senumento da sociedade, à qual é sempre reservado o direito
de preferencia, deferido aos sócios se a sociedade deli
quiser fazer uso.
wc'eaade dele nao

imMiatobra-ddda«„0.-;s

-

ARTIGO 6.»

1. A gerência e representação da sociedade Pm f

No omisso reeu|aZRTlGO 14.»

seus actos e contratos, em juízo e fora hpi ’
°d°S os
sivamente, incumbem ao sócio JuarÍ Lm™ Z^3 6 PaS‘

Raposo Prata,

que fica desde já nomeado PerentA

scome—

bastando a assinatura do gerente para obri^”81-06 Caução’
sociedade.
para obr'Sar validamente a

Pessoa estanhaà stiedldepar^dT™
cia, conferindo para o efeito o Í/

°“ mesm° em •

Bz-::rr—.

P°dereS de Serên'

3- Fica vedado ao«
contratos estranhos aoS nelioXi

em actos e

^VOf’í'an^aS’a^ona^d®^Su ac1os°semelhantesS

Empresa — Nosso Centro.

Ç ° d° Guiché

Assembleias Gerais

c^s registadas, dirigidas aoTsóC°nV°Cadas P°r simples
30 (tanta) dias de antecedên
.
,os c°m, pelo menos
ta.lídafa “ * *
" d» • W

Kinanga, Rua
sociedade
\ C&Sa n’ 45’ Zona 2’ c°nstituiu mr
Comercial rçT^T80^ P°r qUOtas denominada «D. Sim

«Í1XS
**
**^
Os lucros lín -,

'«»

dente em Luanda nn rvT- °a° ^lrnões’ soJíeira5niaior.ivs

I
da

ARTIGOS.»

suas quci"?0 diVi<,idos pulos sócios""
*
” ™

q

a/ Llm,tada»> com sede social na Província d
uni°ípio de Belas, Bairro Sapú, Rua da Azeito
apu, Casa n.° 124, registada sob o n.° 193/16, que se \<
a’

reger pelo seguinte.
Está confonne.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 2.‘$<W
0 Guiché Único da Empresa — Nosso Centro, em Lu
*

li

aos 11 de Fevereiro de 2016. — O ajudante, ilegível.

ARt1go 9.0

A sociedade nã
í

i

lnterdi‘o. devendo eT ^^tesdo X’Stência com o
>
en<íuanto a quota S‘es "«mear um que a t°C'° fa,ecido ou
U se '"ant.ver indivisJUe a todos represente,
A D>ssolvida a
• ARTlG° '0.’
RSgss

estatutos da sociedade

d. SIMÕES COMERCIAL (SU), LIMITADA

ARTIGO 1.’
(Denominação e sede)

A
.
J /(D. S,n1^
A sociedade adopta a denominação de
Comercial (SU), Limitada», com sede social na Pr

Luanda, Município de Belas, Bairro Sapú, ^ua a
da Sapú, Casa n.° 124, podendo transferi-la

}bó

Malquer outro local do território nacional, t>ern

ecer, em lgUa|.
ARtKjO

A s°ciedade

**
»
■'

’•«" X
""
*

'««ela,.
p.

filiais, sucursais, agências ou outras formas de
dentro e fora do País.

jj o

0 de «miar

ARTIGO 2°

Òrc "• Wai. ar’ A«ota de
.

Mnl»ru »u

(Duração)

ontan^'
a

A sua duração é por tempo indeterminado,

'nicio da sua actividade, para todos os efeit°s
do respectivo registo.

aratodasasA
ARt<GoI2
»
quer entre „ as questões em
2'

ARTIGO 3."
(Objecto)

'a a Malquer

‘ A sociedade tem como objecto so
*
êresso e a retalho, incluindo de viaturas no
•

niuuiiiuu uv ~
v** —

côsS'“á"“ ‘
**
«"
*
:^-<x
’ Prestação de serviços, incluindo c

•*

:êU‘r
. 0
eX

- faflV

«
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ARTIGO 10.°
(Balanços)

confecção de vestuário e uniformes, transportação
^cae privada, de aluguer de viaturas, de fornecimento
feriais e produtos variados, de pastelaria, de deco

lo e realização de eventos, formação profissional, de

gestação, de consultoria, restauração, na área de hotela-

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.°

hirismoede viagens, construção civil e obras públicas,

(Omisso)

da, prestação de serviços de assistência técnica e de
uionnática, gestão de projectos, serviços de cabeleireiro,

No omisso regularão as deliberações sociais, as dis

| lelecomunicação, consultoria financeira, fiscalização, explo-

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

/açãoagro-pecuária, captura e venda de pescados, avicultura,

disposições da Lei das Sociedades Comerciais, n.° 1/04,

ícniços de panificação e pastelaria, floricultura, jardinagem,

de 13 de Fevereiro.
(16-2311-LI 5)

i cultura, exploração de recursos minerais, exploração flores-

3 ai prestação de serviços de segurança privada, exploração
0 de bombas de combustíveis e seus lubrificantes, ambieni lai refrigeração de frio, auto electrónico e electromecânico,

indústria, exploração de madeira, importação e exportação,

> podendo exercer ainda a outras actividades desde que haja

o conveniência das sócias e permitido por lei.
ARTIGO 4.°
(Capitai)

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

I

i

Larca Comercial, Limitada

Certifico que, por escritura de 17 de Fevereiro de 2016,

lavrada com início a folhas 60, do livro de notas para escri

turas diversas n.° 319-A, do Cartório Notarial do Guiché
Único da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires
da Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:

tts),integralmente realizado em dinheiro, representado por

Primeiro: — Cláudio dos Santos Van-Dúnem do
Nascimento, solteiro, maior, natural do Cazenga, Província

■(l)quota no valor nominal de Kz: 100.000,00 (cem mil

de Luanda, onde reside habitualmente, no Município do

tanzas), pertencente à sócia-única Domingas João Simões.

Cazenga, Bairro Hoji-ya-Henda, Rua do Funchal, Casa n.° 64;

Segundo: — Carla Victoriano Francisco, solteira, maior,
ARTIGO 5.°
(Cessão de quotas)

Acessão da quota implica a saída da sócia cedente ou a

»

iransformação da mesma em sociedade pluripessoal.

*

ARTIGO 6.”

(Gerência)

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

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

sivamente, será exercida pelo sócia-única, bastando a sua
assinatura da gerente, para obrigar validamente a sociedade.

natural do Rangel, Província de Luanda, onde reside habi
tualmente, no Município de Cacuaco, Centralidade de
Cacuaco, Bloco 8, 4.° Andar, Apartamento 402.
Uma sociedade comercial por quotas de que se regerá
nos termos constantes do documento em anexo.
Está conforme.
Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, em
Luanda, 17 de Fevereiro de 2016. — O conservador,
ilegível.

2. 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.

)

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

J
ARTIGO 7.°
(Decisões)

'

í

ARTIGO l.°

A sociedade adopta a denominação social de «Larca
Comercial, Limitada», com sede social na Província de
Luanda, Município de Cacuaco, Centralidade de Sequele,

As decisões da sócia-única de natureza igual às delibe-

Bloco 8, Apartamento 402, podendo transferi-la livremente

rações da Assembleia Geral, deverão ser registadas em acta

para qualquer outro local do território nacional, bem como

por ela assinadas e mantidas em livro de actas.

abrir filiais, sucursais, agências ou outras formas de repre

ARTIGO 8.°
(Dissolução)

>

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
LARCA COMERCIAL, LIMITADA

sentação dentro e fora do País.
ARTIGO 2.°

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedi-

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

mento da sócia-única, continuando a sua existência com o

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

sobrevivo e herdeiros ou representantes da sócia falecida ou

da data da celebração da presente escritura.

interdita, devendo estes nomear um que a todos represente,

| enquanto a quota se mantiver indivisa.
ARTIGO 9.°
(Liquidação)

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

ARTIGO 3.°

A sociedade tem como objecto social prestação de ser
viços, consultoria, comércio geral a grosso e a retalho,
empreitadas de construção civil e obras públicas, venda de
equipamentos dos serviços de segurança privada, presta-
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ção de serviços de segurança privada, infantário, creches,

ARTIGO 7.°

importação e comercialização de medicamentos, produtos

A Assembleia Geral será convocada por si*,

hospitalares, equipamentos laboratoriais diversos, fabrico

registadas, dirigidas aos sócios com pelo menos 30*

e distribuição de medicamentos, equipamentos e produ

de antecedência, isto quando a lei não prescreva C

tos hospitalares, manutenção e assistência a equipamentos

des especiais de comunicação. Se qualquer dos sócios &

diversos, educação, ensino geral, desporto e cultura, infor

ausente da sede social a comunicação deverá ser

mática, telecomunicações, hotelaria e turismo, restauração,

tempo suficiente para que possa comparecer.

indústria pesada e ligeira, pescas, agro-pecuária, indústria

ARTIGO 8.°

de panificação, camionagem, serviços de navegação e tran

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzidaa

sitários, cabotagem, rent-a-car, compra e venda de viaturas

centagem para fundos ou destinos especiais criafc

novas e usadas, transporte de passageiros, transporte de mer

Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios n*

cadorias, oficina auto, oficina de frio, fiscalização de obras

ção das suas quotas, e em igual proporção serão supw

públicas, venda de material de escritório e escolar, venda

as perdas se as houver.

e instalação de material industrial, venda e assistência a

ARTIGO 9.°

viaturas, comercialização de material de construção, comer

A sociedade não se dissolverá por morte ou impefc

cialização de lubrificantes, salão de cabeleireiro, barbearia,

de qualquer dos sócios, continuando a sua existências

botequim, comercialização de gás de cozinha, petróleo

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido

iluminante, peças sobressalentes, perfumaria, artigos de tou

interdito, devendo estes nomear um que a todos represei

cador e higiene, ourivesaria, relojoaria, agência de viagens,

enquanto a quota se mantiver indivisa.

farmácia, centro médico, clínica, geladaria, exploração de

ARTIGO 10.°

parques de diversão, exploração mineira, com predominân

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócioseo

cia para a área petrolífera, exploração florestal, exploração

demais casos legais, todos os sócios serão liquidatáriose

de bombas de combustíveis, estação de serviço, represen

liquidação e partilha realizar-se-á como acordarem.Nafi

tações comerciais, serralharia, carpintaria,

marcenaria,

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

importação e exportação, podendo ainda dedicar-se a qual

licitado em bloco com obrigação do pagamento do passi'

quer outro ramo do comércio ou indústria em que os sócios

e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, emigui

acordem e seja permitido por lei.

dade de condições.

ARTIGO 4.°

ARTIGO 11.°

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

A sociedade reserva-se o direito de amortizar a quotad

integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen

qualquer sócio, quando sobre ela recaia arresto, penhorao

tado por (2) quotas iguais no valor nominal de Kz: 50.000,00

providência cautelar.

(cinquenta mil kwanzas) cada uma, pertencentes aos sócios
Cláudio dos Santos Van-Dúnem do Nascimento e Carla

Victorino Francisco, respectivamente.
ARTIGO 5.°

A cessão de quotas a estranhos fica dependente do con

ARTIGO 12.°

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

sentimento da sociedade, à qual é sempre reservado o direito

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

ARTIGO 13.°

Os balanços serão dados em 31 de Dezembro, de cadi

ano, devendo estar aprovado até 31 de Março do ano itô
ARTIGO 6.°

diato.

A gerência e administração da sociedade, em todos os
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passiva

ARTIGO 14.°

No omisso regularão as deliberações sociais, as dispo

mente, incumbe aos sócios Cláudio dos Santos Van-Dúnem

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

do Nascimento e Carla Victorino Francisco, que ficam desde

Sociedades Comerciais e demais legislação aplicável.

já nomeados gerentes, sendo necessárias as duas assinaturas

(I6-2265-L01)

para obrigar validamente a sociedade.
1. O gerente poderá delegar num dos sócios ou mesmo
em pessoa estranha à sociedade parte dos seus poderes de

gerência, conferindo para o efeito, o respectivo mandato.

2. Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade em actos

e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais

ANGOSOLAG — Hidráulica e Renováveis, Limitada

Certifico que, por escritura de 11 de Fevereiro de 2016,
lavrada com início a folhas 25 do livro de notas para escritu
ras diversas n.° 46, do Cartório Notarial do Guiché Único da

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

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

lhantes.

Licenciado em Direito, foi constituída entre:

3039

/ ^n: — José Pereira da Silva, casado com Ana
Wda Cunha Machado, sob regime de comunhão de
Liráte, natural de Guimarães-Portugal, de onde é nacio-

Ljísidente habitualmente em Luanda, no Distrito Urbano
'Llaíanga, Bairro Prenda, Avenida Revolução de Outubro;

_ Elsa Elisabete Machado Sequeira, sol
ta maior, natural de Serzedelo Guimarães-Portugal, mas

■

2. A sociedade pode no exercício da sua actividade, par

ticipar no capital social de outras sociedades nacionais ou
estrangeiras, ainda que o objecto social diferente, associarse a quaisquer agrupamentos de empresas, consórcios ou

associações em participação existentes ou a construir, bem
como adquirir ou alienar a nacionais ou estrangeiros parti
cipações sociais.

L nacionalidade angolana, residente habitualmente em

[uanda, no Município de Viana, Bairro Viana, Rua Direita
ç ifoZango, casa s/n.°;
U

ARTIGO4.0

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas),
integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen

Unia sociedade comercial por quotas que se regerá nos

w amos constantes do documento em anexo.
Está confonne.
Caitório Notarial do Guiché Único da Empresa, em
g Luanda, aos 11 de Fevereiro de 2016. — O ajudante, ile-

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

de Kz: 90.000,00 (noventa mil kwanzas), pertencente ao
sócio José Pereira da Silva, e outra quota no valor nomi

nal de Kz: 10.000,00 (dez mil), pertencente à Elsa Elisabete
Machado Sequeira.

í
í

í

i

ARTIGO 5.°

--------------ESTATUTOS DA SOCIEDADE
ANGOSOLAG — HIDRÁULICA
E RENOVÁVEIS, LIMITADA
ARTIGO!.0

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

de preferência, deferido aos sócios se a sociedade dele não

quiser fazer uso.

Asociedade adopta a denominação de «ANGOSOLAG

ARTIGO 6.°

3 — Hidráulica e Renováveis, Limitada», tem a sua sede

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

i social na Província de Luanda, Município e Bairro de Viana,
! Rua Direita do Zango, casa s/n.°, junto ao Viana Parque’

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

I podendo abrir filiais agências, sucursais, ou qualquer outra
representação em qualquer parte do território nacional e no
estrangeiro que mais convenha aos negócios sociais, por
, decisão da gerência ou por deliberação da Assembleia Geral.

mente, será exercida por José Pereira da Silva, com dispensa
de caução, bastando a assinatura do gerente, para obrigar

validamente a sociedade.
2. O gerente poderá delegar em pessoa estranha à socie
dade alguns dos seus poderes de gerência, conferindo para o

ARTIGO 2.°

A duração da sociedade é por tempo indeterminado, con-

lando-se o seu início a partir desta data.

efeito, o respectivo mandato.

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

ARTIGO 3.°

l.
Tem
como objecto social comércio a grosso e a retato, incluindo de viaturas novas e usadas, de vestuários e

como letras de favor, fianças, abonações ou actos semelhantes.
ARTIGO 7.°

As Assembleias Gerais serão convocadas por simples car

assessórios, comércio de produtos farmacêuticos, prestação
de serviços, incluindo de educação e ensino, de confecção

tas registadas, dirigidas aos sócios com, pelo menos, 30 dias

de vestuário e uniformes, transportação pública e privada,

de antecedência, isto quando a lei não prescreva formalida

de aluguer de viaturas, de fornecimento de materiais e pro

des especiais de comunicação. Se qualquer dos sócios estiver

dutos variados, de pastelaria, de decoração e realização de

ausente da sede social, a comunicação deverá ser feita com

eventos, formação profissional, de desinfestação, de consul

tempo suficiente para que possa comparecer.

toria, restauração, na área de hotelaria, turismo e de viagens,

ARTIGO 8.°

construção civil e obras públicas, prestação de serviços

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per

de assistência técnica e de informática, gestão de projec-

centagem para fundos ou destinos especiais criados em

los, serviços de cabeleireiro, telecomunicação, consultoria

financeira, fiscalização, agro-pecuária, pescas, avicultura,

serviços de panificação e pastelaria, agricultura, floricultura,

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

jardinagem, cultura, exploração de recursos minerais, explo
ração florestal, prestação de serviços de segurança pnvada,

exploração de bombas de combustíveis e seus lubrificantes,

ambiental, refrigeração de frio, auto electrónico e electromecânico indústria, importação e exportação, podendo exercer
ainda a outras actividades desde que haja conven.enc.a dos

sócios e permitido por lei.

;

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.

jj
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Van-Dúnem «Loy», Casa n.° 120, registada sob o n.° 194/16,
ARTIGO 6.°
(Gerência)

que se vai reger pelo seguinte.

Está conforme.

I Agerência e administração da sociedade, em todos os

I

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

Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 2.a Secção

jiaaiente, será exercida pela sócia-única, bastando a sua

do Guiché Único da Empresa — Nosso Centro, em Luanda,

fatura, paraobrigar validamente a sociedade.
? Fica vedado à gerente obrigar a sociedade em actos e

aos 11 de Fevereiro de 2016. — O ajudante, ilegível.

íwitratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais

ESTATUTOS DA SOCIEDADE

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

MAMANELA CASSUNGUE (SU), LIMITADA

1A sócia-única poderá nomear pessoa estranha à socieARTIGO l.°

&depara assumir as funções de gerência.
j

ARTIGO 7.°

I

(Decisões)

(Denominação e sede)
A sociedade adopta a denominação de «Mamanela

As decisões da sócia-única de natureza igual às deliberaI çòes da Assembleia Geral deverão ser registadas em acta por

Cassungue (SU), Limitada», com sede social na Província

de Luanda, Município de Belas, Bairro Benfica, Rua Pedro
de Castro Van-Duném «Loy», Casa n.° 120, podendo trans

elaassinadas e mantidas em livro de actas.

feri-la livremente para qualquer outro local do território
ARTIGO 8.°
(Dissolução)

I

I

nacional, bem como abrir filiais, sucursais, agências ou

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedi-

outras formas de representação dentro e fora do País.

«enloda sócia-única, continuando a sua existência com o

ARTIGO 2.°

sobrevivo e herdeiros ou representantes da sócia falecida ou

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

hcrdita, devendo estes nomear um que a todos represente,

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

enquanto a quota se mantiver indivisa.

do respectivo registo.

ARTIGO 9.°
(Liquidação)

ARTIGO 3.°

(Objecto)

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

1. A sociedade tem como objecto social, comércio a

grosso e a retalho, incluindo de viaturas novas e usadas, de

ARTIGO 10.°
(Balanços)

vestuários e acessórios, comércio de produtos farmacêuti

Os anos sociais serão os civis e os balanços serão dados

cos, prestação de serviços, incluindo de educação e ensino,

™31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar a 31 de

de confecção de vestuário e uniformes, transportação

pública e privada, de aluguer de viaturas, de fornecimento

Março imediato.

de materiais e produtos variados, de pastelaria, de deco
ARTIGO 11.°
(Omisso)

ração e realização de eventos, formação profissional, de

No omisso regularão as deliberações sociais, as disposi-

ÇòesdaLei n.019/12, de 11 de Junho e ainda as disposições da
lei das Sociedades Comerciais, n.° 1/04, de 13 de Fevereiro.

desinfestação, de consultoria, restauração, na área de hotela
ria, turismo e de viagens, construção civil e obras públicas,

venda, prestação de serviços de assistência técnica e de

informática, gestão de projectos, serviços de cabeleireiro,

(16-2294-L15)

telecomunicação, consultoria financeira, fiscalização, explo

ração agro-pecuária, captura e venda de pescados, avicultura,

Mamanela Cassungue (SU), Limitada

serviços de panificação e pastelaria, floricultura, jardinagem,

cultura, exploração de recursos minerais, exploração flores

Bárbara Celeste Ferreira Gamboa, Licenciada em Direito,
(Conservadora
deAstrigildo
3.a ClasseJoaquim
da Conservatória
do Registo
Certifico que
Jorge, solteiro,
maior,
ComercialemdeLuanda,
Luanda,Município
2.a Secção
do Guiché
da
residente
de Belas,
BairroÚnico
Benfica,

í

Empresa
Casa
n0 —
114Nosso
Zona
3, constituiu
uma sociedade
umpesSatisfazendo
aoCentro.
que
me foi requerido
em petição
apre
sentada sob n.° 12 do livro-diário de 11 de Fevereiro do

corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.
Í:ÍB.- Benfica, Rua
* ~~

tal, prestação de serviços de segurança privada, exploração

de bombas de combustíveis e seus lubrificantes, ambien

tal, refrigeração de frio, auto electrónico e electromecânico,
indústria, exploração de madeira, importação e exportação,

podendo exercer ainda a outras actividades desde que haja

conveniência do sócio e permitido por lei.
ARTIGO 4
(Capitai)

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 Astrigildo Joaquim

Jorge.
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ARTIGO 5.°
(Cessão de quotas)

Uma sociedade comercial por quotas quese
temos constantes dos artigos seguintes.

A cessão da quota implica a saída do sócio cedente ou a

transformação da mesma em sociedade pluripessoal.

ARTIGO 6.°
(Gerência)

Está confonne.
Cartório Notarial do Guiché Único da Em r

Luanda, aos 11

de Fevereiro de 2016 —

ilegível.

1. A gerência e administração da sociedade, em todos os
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e pas
sivamente, será exercida pelo sócio-único, bastando a sua

assinatura do gerente, para obrigar validamente a sociedade.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE

KIBON, LIMITADA

2. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos e

ARTIGO l.°

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

Asociedade adopta a denominação de «Kibon,Limitai

3.0 sócio-único poderá nomear pessoa estranha à socie

tem a sua sede social na Província de Luanda, Muiú^
de Viana, Bairro l.° de Maio, Rua Direita do l.°deMak

dade para assumir as funções de gerência.

casa s/n.°, junto à Igreja do Sétimo Dia, podendo abrir filiai

ARTIGO 7.°
(Decisões)

£

agências, sucursais, ou qualquer outra representação er

As decisões do sócio-único de natureza igual às delibe
rações da Assembleia Geral, deverão ser registadas em acta

qualquer parte do território nacional e no estrangeiro
mais convenha aos negócios sociais, por decisão dagerênci

ou por deliberação da Assembleia Geral.

por ele assinadas e mantidas em livro de actas.

ARTIGO 2.°

ARTIGO 8.°
(Dissolução)

A duração da sociedade é por tempo indeterminado,con

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedi

tando-se o seu início a partir desta data.

ARTIGO 3.°

mento do sócio-único, continuando a sua existência com o
sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou

1. Tem como objecto social comércio a grosso e a reli

interdito, devendo estes nomear um que a todos represente,

lho, incluindo de viaturas novas e usadas, de vestuários*

enquanto a quota se mantiver indivisa.

acessórios, comércio de produtos farmacêuticos, presiaçài
de serviços, incluindo de educação e ensino, de confecçàt

ARTIGO 9.°
(Liquidação)

de vestuário e uniformes, transportação pública e privada

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

de aluguer de viaturas, de fornecimento de materiais i

produtos variados, de pastelaria, de decoração e realiza

ARTIGO 10.°
(Balanços)

ção de eventos, formação profissional, de desinfestação

Os anos sociais serão os civis e os balanços serão dados

de consultoria, restauração, na área de hotelaria, turisnfc

em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encenar a 31

e de viagens, construção civil e obras públicas, prestaçàt

de Março imediato.

de serviços de assistência técnica e de informática, gestãt
de projectos, prestação de serviços de cabeleireiro, telecfr

ARTIGO 11.°
(Omisso)

municação, consultoria financeira, fiscalização, exploraçâí

i

No omisso regularão as deliberações sociais, as disposi

ções daLein.019/12, de 11 de Junho e ainda as disposições da

Lei das Sociedades Comerciais, n.° 1/04, de 13 de Fevereiro.
(16-2309-L15)

agro-pecuária, captura e venda de pescado, avicultura, ser
viços de panificação e pastelaria, floricultura, jardinagem

cultura, exploração de recursos minerais, exploração flores
tal, prestação de serviços de segurança privada, exploraçâí
de bombas de combustíveis e seus lubrificantes, refrigera

Kibon, Limitada
Certifico que, por escritura de 10 de Fevereiro de 2016,

lavrada com início a folhas 23 do livro de notas para escritu
ras diversas n.° 46, do Cartório Notarial do Guiché Único da

ção de frio, auto electrónico e electromecânico, indústria

importação e exportação, podendo exercer ainda a outra',
actividades desde que haja conveniência dos sócios e per

mitido por lei.
2. A sociedade pode no exercício da sua actividade, par

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

ticipar no capital social de outras sociedades nacionais ou

solteira, maior, natural da Ganda, Província de Benguela,

estrangeiras, ainda que o objecto social diferente, associar-

onde reside habitualmente, no Município de Benguela,

-se a quaisquer agrupamentos de empresas, consórcios ou

Bairro Benfica, Rua 13, Zona C, e o menor, Reis Kibala

associações em participação existemes ou a consoai, W

Dubois Sambo, de 3 anos de idade, natural de Luanda e resi

como adquirir „„ alienar u nacionais ou estrangeiros 'parti-

dente em Benguela, Bairro Benfica, Rua 13, Zona C;

cipações sociais.

H
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ARTIGO I2.°

ARTIGO 4.»

ncaniialsocial é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas),

Para todas as questões emergentes do presente contrato,

..Xnie realizado em dinheiro, dividido e represen-

quer entre os sócios, seus herdeiros ou representantes, quer

^jpor 2 (duas) quotas iguais no valor nominal de

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

p 50.000,00 (cinquenta mil kwanzas), pertencentes aos

Comarca do Uíge, com expressa renúncia a qualquer outro.

1

I

^■josAngela Dubois e Reis Kibala Dubois Sambo.
ARTIGO 5.°

Acessão de quotas a estranhos fica dependente do con

tento da sociedade, à qual é sempre reservado o direito

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.

^preferência, deferido aos sócios se a sociedade dele não

perfazer uso.
ARTIGO 6 o

I. A gerência e administração da sociedade, em todos os
} seusactos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passiva•I Mie, será exercida por um ou mais gerentes nomeados em
■

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

ções da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, e demais legislação
aplicável.

(16-2308-L15)

í Assembleia Geral. Fica desde já nomeada a gerente Ângela

! Dubois, com dispensa de caução, bastando a assinatura da

» gerente, para obrigar validamente a sociedade.
} 2. A gerente poderá delegar em pessoa estranha à socie
dade alguns dos seus poderes de gerência, conferindo para o
efelo o respectivo mandato.
1 Fica vedado à gerente obrigar a sociedade em actos e
cornos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais
como letras de favor, fianças, abonações ou actos semelhantes.
j

ARTIGO 7.°

| As Assembleias Gerais serão convocadas por simples
1 nT7IStadaS’.dÍrigidas aos sócios com> Pelo menos,

'

,

««de antecedência, isto quando a lei não prescreva for-

i

~ esPeciais de comunicação. Se qualquer dos sócios

i et ausente da sede social, a comunicação deverá ser
com tempo suficiente para que possa comparecer.
ARTIGO 8.°

0s lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per-

'
1

««agem para fundos ou destinos especiais criados em
Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor-

Çto das suas quotas e em igual proporção serão suportadas

1

asperdas se as houver.
ARTIGO 9.°

1

Asociedade 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,

Organizações Kisala-Sala, Limitada

Certifico que, por escritura de 17 de Fevereiro de 2016,
lavrada com início a folhas 57 do livro de notas para escritu
ras diversas n.° 449 do Cartório Notarial do Guiché Único da

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

Primeiro: — Manuel da Silva, solteiro, maior, natural de
M'Banza Congo, Província do Zaire, onde reside habitual
mente, no Município de M'Banza Congo, Bairro Sagrada
Esperança, casa sem número, titular do Bilhete de Identidade

n.° 001753907ZE030, emitido pela Direcção Nacional de
identificação, aos 10 de Agosto de 2010;

Segundo: — Maria Formoza da Silva, solteira, maior,
natural de M'Banza Congo, Província do Zaire, onde reside
habitualmente, no Município de M’Banza Congo, Bairro

Sagrada Esperança, casa sem número;
Terceiro: — Manuel Kiabanza da Silva, solteiro, maior,
natural de M'Banza Congo, Província de Zaire, onde reside
habitualmente, no Município de M’Banza Congo, Bairro
Sagrada Esperança, casa sem número;
Uma sociedade comercial por quotas de responsabi
lidade limitada, que se regerá nos termos constantes dos
artigos seguintes.
Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, em
Luanda, aos 18 de Fevereiro de 2016. —A Notária-Adjunta,
Lourdes Mingas Cativa.

enquanto a quota se mantiver indivisa.
ARTIGO 10.°

I

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

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
ORGANIZAÇÕES KISALA-SALA, LIMITADA

liquidação e partilha realizar-se-á como acordarem. Na falta

ARTIGO I.°

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

A sociedade adopta a denominação social de «Orga
nizações Kisala-Sala, Limitada», com sede social na
Província do Zaire, Município do M’Banza Congo, Bairro
Sagrada Esperança, Rua da Ntambadia, junto à Conservatória
do Registo, podendo transferi-la livremente para qualquer
outro local do território nacional, bem como abrir filiais,
sucursais, agências ou outras formas de representação den

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

dade de condições.
ARTIGO 11.°

*
«iade reserva-se o direito de amortizar a quota de
A S0CI d ■
ando sobre ela recaia arresto, penhora ou
qualquer sócio, quando soore

providência cautelar.

tro e fora do País.
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ARTIGO 2.°
A sua duração é por tempo indeterminado, contando-se o

ART1GO5.»

I

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

A cessão de quotas a estranhos fica depende^
sentimento da sociedade, à qual é sempre reservado^

da data da celebração da escritura.

de preferência, deferido aos sócios se a sociedadeí

ARTIGO 3.°

quiser fazer uso.

A sociedade tem como objecto social a prestação de

ARTIGO6.0

serviços, comércio geral a grosso e a retalho, agricultura

1. A gerência e representação da sociedade, emtod

e pecuária, avicultura, aquicultura, pesca, agro-indústria,

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

comercialização e gestão de imóveis, venda de mobiliário,

mente, incumbe ao sócio Manuel da Silva, que fica

serviços de transportes públicos e privados não regulares,

nomeado gerente, com dispensa de caução, bastando aU

serviços de agenciamento e transitário, serviços de repre

assinatura para obrigar validamente a sociedade.

sentação, consultoria financeira, contabilidade e auditoria,

2. O gerente poderá delegar no outro sócio ou mesmos

gestão de empreendimentos, promotora de investimentos e

pessoa estranha à sociedade parte dos seus poderesde^.

participações, produtos químicos e farmacêuticos, serviços
de saúde, importação e comercialização de medicamentos,

produtos hospitalares, equipamentos laboratoriais diversos,

cia, conferindo para o efeito o respectivo mandato.
3. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em
e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade,is

como letras de favor, fiança, abonações ou actos semefe

fabrico e distribuição de medicamentos, equipamentos e pro

dutos hospitalares, empreitadas de construção civil e obras

públicas, venda de equipamentos dos serviços de segurança
privada, prestação de serviços de segurança privada, serviços
infantários, manutenção e assistência a equipamentos diver

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 nàopies
creva formalidades especiais de comunicação. Se qualq»

sos, educação, ensino geral, desporto e cultura, informática,

dos sócios estiver ausente da sede social, a comunitíi»

telecomunicações, serviços de hotelaria e turismo, restau

deverá ser feita com tempo suficiente para que possa®

ração, indústrias pesada e ligeira, indústria de panificação,

parecer.

pastelaria, geladaria e gelo, transitários, cabotagem, rent-a-

ARTIGO 8.»

-car, compra e venda de viaturas novas e usadas, transportes

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a p

marítimos, fluvial, aéreo e terrestre, transporte de passagei

centagem para fundos ou destinos especiais criados«

ros, transporte de mercadorias, oficina auto, oficina de frio,

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

fiscalização de obras públicas, venda de material de escri
tório e escolar, decoração de interiores e exteriores, venda

as perdas se as houver.

e instalação de material industrial, assistência a viaturas,

ARTIGO 9.°

comercialização de material de construção, comercialização

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento

de lubrificantes, comercialização de gás de cozinha, petróleo

de qualquer dos sócios, continuando a sua existência como>

iluminante, peças sobressalentes, comercialização de perfu

sobrevivos e herdeiros ou representantes do sócio fatóto

mes, serviços de cabeleireiro e barbearia, artigos de toucador

ou interdito, devendo estes nomear um que a todos repre

e higiene, agenciamento de viagens, exploração de parques

sente, enquanto a quota se mantiver indivisa.

de diversão, exploração florestal, exploração de bombas de

ARTIGO 10.°

combustíveis, estação de serviço, representações comerciais

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e $

e industriais, serviços de serralharia, carpintaria, marcena

demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários e*

ria, serviços de limpeza, saneamento básico, incineração de

liquidação e partilha verificar-se-á como acordarem. Na falu

objectos sólidos, assistência técnica, venda de mobiliário,

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

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

licitado em globo, com a obrigação do pagamento do p*

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

sivo e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, eir
igualdade de condições.

ARTIGO II.0

ARTIGO 4.°

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas),
integralmente realizado em dinheiro, dividido e repre
sentado por 3 (três) quotas, sendo 1 (uma) quota de valor
nominal Kz: 60.000,00 (sessenta mil kwanzas), pertencente
ao sócio Manuel da Silva e 2 (duas) quotas iguais no valor
nominal de Kz: 20.000,00 (vinte mil kwanzas) cada uma,
pertencentes aos sócios Maria Formoza da Silva e Manuel
Ktabanza da Silva, respectivamente.

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

providência cautelar.

ARTIGO 12.°
Para todas as questões emergentes do presente contrato
quer entre os sócios, seus herdeiros ou representantes aue
entre eles e a própria sociedade, fica estipulado o F
t,

co™radOz.ire,eOmrapressarenúnciapaqx:::
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ARTIGO 2.°

artigo 13°

A duração da sociedade é por tempo indeterminado, con-

«*“ ‘ « “”ç<” sers°
s’itel* *«* ■». *“"* e“emr ’31

tando-se o seu início a partir desta data.

ARTIGO 3.°

^\|arço imediato.

1. Tem como objecto social o comércio a grosso e a reta

ARTIGO 14.°
omisso regularão as deliberações sociais, as dispojjófS da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, que é a Lei das

lho, incluindo de viaturas novas e usadas, de vestuários e
acessórios, comércio de produtos farmacêuticos, prestação
de serviços, incluindo de educação e ensino, de confecção

Comerciais e demais legislação aplicável.

de vestuário e uniformes, transportação pública e privada,

(16-2345-L02)

de aluguer de viaturas, de fornecimento de materiais e pro
dutos variados, de pastelaria, de decoração e realização de

|

eventos, formação profissional, de desinfestação, de con

ROMANTIEZER, Limitada

Certifico que, por escritura de 8 de Fevereiro de 2016,

Iniadacom início a folhas 11, do livro de notas para escriturasdiversas n.°46, do Cartório Notarial do Guiché Único da

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

sultoria, restauração, na área de hotelaria, turismo e de

viagens, construção civil e obras públicas, prestação de

serviços de assistência técnica e de informática, gestão de
projectos, serviços de cabeleireiro, telecomunicação, con
sultoria financeira, fiscalização, exploração agro-pecuária,

captura e venda de pescados, avicultura, serviços de pani
ficação e pastelaria, agricultura, floricultura, jardinagem,

Primeiro: — Rui Flávio da Silva Garcia, casado com

cultura, exploração de recursos minerais, exploração flores

hssolela Mukami Madeira Dinis Garcia, sob regime de

tal, prestação de serviços de segurança privada, exploração

comunhão de adquiridos, natural do Huambo, Província do

de bombas de combustíveis e seus lubrificantes, ambien

Huambo, residente habitualmente em Luanda, no Distrito

Lta da Maianga, Bairro Alvalade, Rua Comandante
Gikan.0 297,3.° andar, Porta n.° 53;

Segundo: — Vissolela Mukami Madeira Dinis Garcia,

tal, refrigeração de frio, auto electrónico e electromecânico

indústria, importação e exportação, podendo exercer ainda a
outras actividades desde que haja conveniência dos sócios e
permitido por lei.

rasada com o primeiro outorgante, sob regime acima men

2. A sociedade pode no exercício da sua actividade, par
ticipar no capital social de outras sociedades nacionais ou

cionado, natural da Ingombota, Província de Luanda, onde

estrangeiras, ainda que o objecto social diferente, associar-

reside habitualmente, no Distrito Urbano da Maianga,

-se a quaisquer agrupamentos de empresas, consórcios ou

BairroAlvalade, Rua Comandante Gika, n.° 297, 3.° andar

associações em participação existentes ou a construir, bem

como adquirir ou alienar a nacionais ou estrangeiros parti
cipações sociais.

Porta n.° 53;

Terceiro: — Ana Sara Dinis Garcia, menor, natural de

ARTIGO 4.°

Luanda, convivente com o primeiro sócio;

Quarto: — Daniela Amália Dinis Garcia, menor, natural
de Luanda, convivente com o primeiro sócio;

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

integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen
tado por 4 (quatro) quotas sendo 2 (duas) primeiras quotas

Uma sociedade comercial por quotas que se regerá nos

termos constantes dos artigos seguintes.

no valor nominal de Kz: 40.000,00 (quarenta mil kwanzas),
pertencente aos sócios Rui Flávio da Silva Garcia e Vissolela

Está conforme.

Mukami Madeira Dinis Garcia e duas quotas iguais no valor

Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, em

nominal de Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas), pertencente

Luanda, 8 de Fevereiro de 2016. — O ajudante, ilegível.

às sócias Ana Sara Dinis Garcia e Daniela Amália Dinis
Garcia, respectivamente.
ARTIGO 5.”

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
ROMANTIEZER, LIMITADA
ARTIGO l.°

Asociedade adopta a denominação de «ROMANTIEZER,
Limitada», tem a sua sede social na Província de Luanda,

Município de Belas, Centralidade do Kilamba, Quarteirão

Ngola Mbandi, Edifício M 3, rés-do-chão, Porta n.° 4,
podendo abrir filiais, agências, sucursais, ou qualquer outra
representação em qualquer parte do tenitório nactonal e no

estrangeiro que maisGeral,
decisão da gerencia ou por detioe ç

A cessão de quotas a estranhos fica dependente do con
sentimento da sociedade, à qual é sempre reservado o direito
de preferência, deferido aos sócios se a sociedade dele não
quiser fazer uso.
ARTIGO 6.°

1. A gerência e administração da sociedade, em todos os
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passiva
mente, será exercida por um ou mais gerentes nomeados em
Assembleia Geral. Ficam desde já nomeados gerentes Rui
Flávio da Silva Garcia e Vissolela Mukami Madeira Dinis
Garcia, com dispensa de caução, bastando a assinatura de
um gerente, para obrigar validamente a sociedade.
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------- —- -----2. Os gerentes poderão delegar em pessoa estranha à
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Consultoria, Limitada

í

sociedade alguns dos seus poderes de gerência, conferindo

Certifico que, por escritura de 2 de Fevereiro de J

para o efeito o respectivo mandato.

3. Fica vedado aos gerentes obrigarem a sociedade em
actos e contratos estranhos aos negócios sociais da socie

dade, tais como: letras de favor, fiança, abonações ou actos

lavrada com início a folhas 62, do livro de notasparaeJ

ras diversas n.° 31-A, do Cartório Notarial do GuichS
da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto
Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:

semelhantes.

Primeiro: — Isabel Samoua Campos da Silva, sofe

ARTIGO 7.°

maior, natural da Ingombota, Província de Luanda,resife

As Assembleias Gerais serão convocadas por simples

cartas registadas, dirigidas aos sócios com, pelo menos, 30
dias de antecedência, isto quando a lei não prescreva 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.°

em Luanda, Distrito Urbano da Maianga, Bairro Casse^
Rua 28, Casa n.° 22;

Segundo: — Paula Emanuela Francisco Chiciiba^l
teira, maior, natural da Ingombota, Província de 1>L
residente de Luanda, Distrito Urbano da Ingombota,Baino|
Patrice Lumumba, Rua Cónego Manuel das Neves, Prédio

n.° 180, 4.° andar, Apartamento n.° 15;

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per

Terceiro: — Massoxi de Fátima Adão Valente, soltei^

centagem para fundos ou destinos especiais criados em

maior, natural do Rangel, Província de Luanda, residenteik

Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor

Luanda, Distrito Urbano do Rangel, Bairro Nelito Soarei

ção das suas quotas, e em igual proporção serão suportadas

Rua do Ribatejo, Casa n.° 85.
Uma sociedade comercial por quotas que se regeráno>

as perdas se as houver.

termos constantes do documento em anexo.

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

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

Luanda, 16 de Fevereiro de 2016. — O ajudante, ifegM

interdito, devendo estes nomear um que a todos represente,
enquanto a quota se mantiver indivisa.
ESTATUTOS DA SOCIEDADE

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

2P+IM-CONSULTORJA, LIMITADA

demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários e

«I

A sociedade adopta a denominação social de «2P>

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

-Consultoria, Limitada», com sede social na Província

social licitado em bloco com obrigação do pagamento do

de Luanda, Município de Luanda, Distrito Urbano da

passivo e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em

Maianga, Bairro Alvalade, Rua Comandante Gika, Prédio

igualdade de condições.

n.° 241, l.° andar, Apartamento C, podendo transferi-la

livremente para qualquer outro local do território nacional,

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

ARTIGO l.°

a liquidação e partilha realizar-se-ão como acordarem. Na

qualquer sócio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou

bem como abrir filiais, sucursais, agências ou outras formas

de representação dentro e fora do País.

providência cautelar.

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

ARTIGO 12.°

Para todas as questões emergentes do presente contrato,

quer entre os sócios, seus herdeiros ou representantes, quer

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

entre eles e a própria sociedade, fica estipulado o Foro da
Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qualquer

outro.

ARTIGO 3.°
A sociedade tem como objecto social, prestação (k

serviços, acessória empresarial, Consultoria económica
ARTIGO 13.°

financeira, contabilística, estudo de viabilidade, jurídica

Os anos sociais serão os civis e os balanços serão dados

importação e exportação, podendo ainda dedicar-se a qual

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

quer outro ramo do comércio ou indústria em que as sócias

de Março imediato.

acordem e seja permitido por lei.
ARTIGO 14?

ARTIGO 4.°

No omisso regularão as deliberações sociais, as disposi

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas

ções da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro e demais legislação

mtegralmente realizado em dinheiro, dividido e renresen-

aplicável.

tado por 3 (três) quotas, sendo urna quota no valor n

(16-2291-LI 5)

de Kz: 45.000,00

e

k

• •>
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isócia Isabel Samoua Campos da Silva, outra quota
*r nominal de Kz: 30.000,00 (trinta mil kwanzas),

*

te à sócia Paula Emanuela Francisco Chicuba, e

licitado em globo com obrigação do pagamento do passivo e
adjudicado à sócia que melhor preço oferecer, em igualdade

de condições.

no valor nominal de Kz: 25.000,00 (vinte e cinco

illwnzas), pertencente à sócia Massoxi de Fátima Adão
l’2lentejesPectivamenteARTIGO 5.°

ARTIGO 11.°

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

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

Acessão de quotas a estranhos fica dependente do con-

Para todas as questões emergentes do presente contrato,

de preferência, deferido às sócias se a sociedade dele não

quer entre as sócias, seus herdeiros ou representantes, quer

; quiser fazer uso.
ARTIGO 6.°

Í

ARTIGO 12.°

seannientoda sociedade à qual é sempre reservado o direito

entre elas e a própria sociedade, fica estipulado o Foro da
Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qualquer

l.Agerência e administração da sociedade, em todos os

outro.

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

ARTIGO 13.°

sívamente, incumbem às sócias Isabel Samoua Campos da

Os anos sociais serão os civis e os balanços serão dados

Silva,Massoxi de Fátima Adão Valente e Paula Emanuela

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

Francisco Chicuba, que ficam desde já nomeadas gerentes,

Março imediato.

com dispensa de caução, sendo bastando duas assinaturas,
pua obrigar validamente a sociedade.

As gerentes poderão delegar numa das sócias ou
mw em pessoa estranha à sociedade parte dos seus

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.

iteres de gerência, conferindo para o efeito o respectivo

(16-2334-L02)

Í mandato.
1 Fica vedado às gerentes obrigar a sociedade em actos
D & I. Inforelectric, Limitada

«ontratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais

letras de favor, fiança, abonações ou actos seme-

Certifico que, por escritura de 17 de Fevereiro de 2016,

lavrada com início a folhas 83 do livro de notas para escri

toantes.
ARTIGO 7.°

As Assembleias Gerais serão convocadas por simples
«as registadas, dirigidas às sócias com pelo menos

"(innia)dias de antecedência, isto quando a lei não pres-

oera formalidades especiais de comunicação. Se qualquer
® sócias estiver ausente da sede social, a comunicação

everaser feita com tempo suficiente para que possa comparecer.

turas diversas n.° 319-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 Joaquim Muondo Dembué, solteiro,
maior, natural de Calandula, Província de Malanje, onde

reside habitualmente, no Município de Malanje, Bairro

Carreira de Tiro, casa sem número;
Segundo: — Domingos Francisco Inácio, solteiro, maior,

natural de Malanje, Província de Malanje, onde reside habi
ARTIGO 8.°

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per
itagem para fundos ou destinos especiais criados em
Assembleia Geral, serão divididas pelas sócias na proporção

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

tualmente, no Município de Malanje, Bairro Carreira de
Tiro, casa sem número;

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

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

Luanda, aos 17 de Fevereiro de 2016. — A notaria-adjunta,
ARTIGO 9.°

Asociedade não se dissolverá por morte ou impedimento

ilegiveL

de qualquer das sócias, continuando a sua existência com as
sobrevivas e herdeiros ou representantes da sócia falecida ou
interdita, devendo estes nomear um que a todos represente,
enquanto a quota se mantiver indivisa.
artigo io.°
Dissolvida a sociedade por acordo das sócias e nos

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
D & I. INFORELECTRIC, LIMITADA
ARTIGO l.°

A sociedade adopta a denominação social de «D & I.
Inforelectric, Limitada», com sede social na Província
de Malanje, Município de Malanje, Bairro Azul, Rua da

Faculdade de Medicina, casa sem número, podendo trans-
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feri-la livremente para qualquer outro local do território

2. O gerente poderá delegar num dos sóciosou. I

nacional, bem como abrir filiais, sucursais, agências ou

em pessoa estranha à sociedade parte dos seusJ

outras formas de representação dentro e fora do País.

gerencia, conferindo para o efeito, o respectivo

3. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em J

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

e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade d

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

como letras de favor, fiança, abonações ou actos semelha^ I

da data da celebração da escritura.

ARTIGO 7.°

I

As Assembleias Gerais serão convocadas por simples^ j

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

registadas, dirigidas aos sócios com pelo menos 30 (triniajd

ços, incluindo projecto e consultoria, comércio geral a grosso

de antecedência, isto quando a lei não prescreva fonrafe

e a retalho, hotelaria e turismo, restauração, serralharia, cai

des especiais de comunicação. Se qualquer dos sócios^ |

xilharia de alumínios, avicultura, agro-pecuária, indústria,

ausente da sede social a comunicação deverá ser feita c®

pesca, informática, telecomunicações, publicidade, constru

tempo suficiente para que possa comparecer.

ção civil e obras públicas, consultoria, exploração florestal,

ARTIGO 8.°

comercialização de telefones e seus acessórios, transporte

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a

marítimo, camionagem, agente despachante e transitários,

centagem para fundos ou destinos especiais criados®

cabotagem, rent-a-car, compra e venda de viaturas, novas

Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor-

ou usadas e seus acessórios, venda e reparação de veículos

ção das suas quotas, e em igual proporção serão suportadas

automóveis, concessionária de material e peças separadas de
transporte, fabricação de blocos e vigotas, comercialização

as perdas se as houver.

ARTIGO 9.°

de medicamentos, material cirúrgico, gastável e hospita

lar, produtos químicos e farmacêuticos, serviços de saúde,
plastificação de documentos, venda de material de escritó

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedmeitt

de qualquer dos sócios, continuando a sua existência como
sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio fatata

rio e escolar, decorações, serigrafia, impressões, serviços de

interdito, devendo estes nomear um que a todos represente,

cabeleireiro, boutique, agenciamento, comercialização de
perfumes, relações públicas, pastelaria, geladaria, panifica

enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 10.°

ção, representações comerciais e industriais, venda de gás

de cozinha, desporto e recreação, meios industriais, realiza
ções de actividades culturais e desportivas, manutenção de

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e»

demais casos legais, todos os sócios serão liquidatanose»
liquidação e partilha verificar-se-á como acordarem. Na aí

espaços verdes, segurança de bens patrimoniais, educação

e ensino, comercialização de combustíveis e lubrificantes,
exploração de bombas de combustíveis, importação e expor

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

licitado em globo com obrigação do pagamento dopas»
e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em ig»

tação, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo do
comércio ou indústria em que os sócios acordem e seja per-

dade de condições.

ARTIGO 11.°

mitido por lei.

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

integralmente realizado em dinheiro, dividido e representado

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

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

por 2 (duas) quotas, iguais no valor nominal de Kz: 50.000,00

ARTIGO 12.°

(cinquenta mil kwanzas), cada uma pertencentes aos sócios

Para todas as questões emergentes do presente contrato,

João Joaquim Muondo Dembué e Domingos Francisco

quer entre os sócios, seus herdeiros ou representantes, quer

Inácio, respectivamente.

entre eles e a própria sociedade, fica estipulado o Foro da
ARTIGO 5.°

A cessão de quotas a estranhos fica dependente do con

Comarca de Malanje, com expressa renúncia a qualquer

outro.

sentimento da sociedade, à qual é sempre reservado o direito

ARTIGO 13.°

de preferência, deferido aos sócios se a sociedade dele não

Os anos sociais serão os civis e os balanços serão dados

quiser fazer uso.

em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar a 31
ARTIGO 6.°

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

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

de Março imediato.

ARTIGO 14.°

vamente, incumbe ao sócio Domingos Francisco Inácio, que
fica desde já nomeado gerente, com dispensa de caução, bas

Sociedade, Comerciais,. demais legisl.i*^'

tando a sua assinatura para obrigar validamente a sociedade.

(16-2335-L02)
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automóveis, concessionária de material e peças separadas
KIESE CABIGE —Consultoria e Prestação

de Serviços, Limitada

de transporte, fabricação de blocos e vigotas, comercializa
ção de combustíveis e lubrificantes, exploração de bombas

Certifico que, por escritura de 17 de Fevereiro de 2016,

de combustíveis e estação de serviço, comercialização de

^com início a folhas 45, do livro de notas para escrirjaSdiversasn.°449, do Cartório Notarial do Guiché Único

medicamentos, material cirúrgico, gastável e hospitalar,
produtos químicos e farmacêuticos, centro médico, clínica,

Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires da

perfumaria, plastificação de documentos, venda de mate

Licenciado em Direito, foi constituída entre Mário

rial de escritório e escolar, decorações, serigrafia, padaria,

Xiaide Muacefo, casado com Sidna Mandinga Suzana Caji

geladaria, pastelaria, boutique, representações, salão de

.Wuacefo, sob regime de comunhão de adquiridos, natural

cabeleireiro, agência de viagens, gestão, promoção e media

(jeCanibuio, Província da Lunda-Norte, onde reside habi-

ção imobiliária, relações públicas, representações comerciais

| nia/fnente, no Município de Cambuio, Bairro Nzagi, casa

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

[semnúmero, que outorga neste acto em nome e represen
to de Cláudio Mahula Garcia Cabige, solteiro, maior,
mniral do Uíge, Província do Uíge, residente habitualiKnle em Luanda, no Município de Belas, Bairro Neves
Minha, Rua Sarmento Rodrigues, Casa n.° 28, Mambo

VíctorSumbo Cabige, casada com, Cláudio Mahula Garcia

Cabige, sob regime de comunhão de adquiridos, natural do
Cazenga, Província de Luanda, onde reside habitualmente,

roMunicípiode Cacuaco, Bairro Centralidade de Cacuaco,

Bloco8, Prédio 32,2.° andar, Apartamento 2002;

meios industriais, realizações de actividades culturais e des

portivas, manutenção de espaços verdes, segurança de bens
patrimoniais, colégio, creche, educação e cultura, escola de

condução, ensino, saneamento básico, jardinagem, limpeza,
desinfestação, desecatização, fabricação e venda de gelo,
serralharia, caixilharia de alumínios, electricidade, importa

ção 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.°

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

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

Está conforme.

integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen

Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, em

tado por três (3) quotas, sendo 2 (duas) quotas iguais no

Luanda, aos 17 de Fevereiro de 2016. — O ajudante, ile-

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

r/.

uma, pertencentes aos sócios Cláudio Mahula Garcia Cabige

e Mambo Victor Sumbo Cabige e outra quota no valor nomi
nal de Kz: 20.000,00 (vinte mil kwanzas), pertencente ao

ESTATUTO DA SOCIEDADE
KIESE CABIGE —CONSULTORIA E PRESTAÇÃO

sócio Kiese Claúdio Sumbo Cabige, respectivamente.
ARTIGO 5.°

DE SERVIÇOS, LIMITADA

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

Asociedade adopta a denominação de «KIESE CABIGE
-Consultoria e Prestação de Serviços, Limitada», com
sede social na Província Luanda, Município do Cacuaco,

Centralidade do Sequele, BC-8-1232, Apartamento 2002,
I 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.°

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

quiser fazer uso.
ARTIGO 6.°

A gerência e administração da sociedade, em todos os seus

actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passivamente,
incumbe ao sócio Claúdio Mahula Garcia Cabige que fica

desde já nomeado gerente, com dispensa de caução, bastando

a sua assinatura para obrigar validamente a sociedade.

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

e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais

da data da celebração da presente escritura.

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

ARTIGO 3.°

A sociedade tem como objecto social a prestação de
serviços, comércio geral, a grosso e a retalho, indústria, agri

1. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos

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.

cultura e agro-pecuária, pesca, hotelaria e turismo, serviços

ARTIGO 7.°

de informática, telecomunicações, publicidade, constru
ção civil e obras públicas, exploração mineira e florestal,

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 formalida
des especiais de comunicação. Se qualquer dos sócios estiver

» comercialização de telefones e seus acessórios, transporte

marítimo, camionagem, agente despachante e transitários,
cabotagem, rent-a-car, compra e venda de viaturas, novas
“ J.S .
«cssôri»». »«nd. . reparaçao

ausente da sede social, a comunicação deverá ser feita com

tempo suficiente para que possa comparecer.
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ARTIGO 8.°

Segundo: — Joaquim Manuel Ferreira, solteiro

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per

natural de Luanda, onde reside habitualmente, no£

centagem para fundos ou destinos especiais criados em

de Luanda, D.strito Urbano de Kilamba Kiaxi,Baino?

Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor

Bendinha, Rua das Violetas, Casa n.°22;Terceiro:-0^

ção das suas quotas, e em igual proporção serão suportadas

de Andrade Ferreira, solteiro, maior, natural de Luanda,^

as perdas se as houver.

reside habitualmente, no Município de Luanda, D'^

Urbano da Maianga, Bairro Maianga, Rua José deOln-,

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

Barbosa, Casa n.° 44;

de qualquer dos sócios, continuando a sua existência com o

E por eles foi dito;

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou

Que, são os únicos e actuais sócios da sociefe

interdito, devendo estes nomear um que a todos represente,

comercial por quotas, denominada «Rolauto, Limitai

enquanto a quota se mantiver indivisa.

com sede social em Luanda, no Município de Beli;

Bairro Benfica, Rua 7, Casa n.° 3, constituída por escrito

ARTIGO 10.°

pública, datada de 7 de Fevereiro de 2012, lavrada cot

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos

início de folhas 61, verso, a folhas 62, do livro denous

demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários e a

para escrituras diversas n.° 77 -A, deste Cartório Notarial

liquidação e partilha realizar-se-á como acordarem. Na falta

matriculada na Conservatória do Registo Comerciais

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

Luanda, 2.a Secção do Guiché Único da Empresa,sobo

licitado em bloco com obrigação do pagamento do passivo

n.° 315-12, com capital social de Kz: 102.000,00(centoe

e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em igual

dois mil kwanzas), integralmente subscrito erealizadoeo

dade de condições.

dinheiro, dividido e representado por três quotas iguais,
no valor nominal de Kz: 34.000,00 (trinta e quatro d

ARTIGO 11.°
A sociedade reserva-se o direito de amortizar a quota de
qualquer sócio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou

kwanzas) cada uma, pertencentes aos sócios Wilbracta

Filipe Nascimento Rola, Joaquim Manuel Feneint
Osvaldo de Andrade Ferreira, respectivamente.
Que, conforme deliberado por acta, datada de U

providência cautelar.

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

Setembro de 2015, pela presente escritura, os outorgan
tes unanimemente, decidem dissolver e dão pordissolu

quer entre os sócios, seus herdeiros ou representantes, quer

desde hoje a referida sociedade e a declaram em liquida^

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

em virtude de a mesma não apresentar movimento há doii

Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qualquer

anos e não haver qualquer interesse na sua continuidade,

outro.

Que, entre os outorgantes, acham-se liquidadas e salda

ARTIGO 13.°

das todas as contas sociais, e, porque não lhes fica direito »

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.°

reclamação alguma, de parte a parte, ambos dão-se reciproc

e geral quitação;
Que, reciprocamente os mesmos, se autorizam p
todos os actos de publicação e registo.

No omisso regularão as deliberações sociais, as dispo

Assim o disseram e outorgaram.

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

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

Sociedades Comerciais, e demais legislação aplicável.
(16-2336-L02)

Luanda, aos 16 de Fevereiro de 2016. — O ajudante, ilegi
veZ.

(16-2264-10-

Dissolução da sociedade «Rolauto, Limitada»

Certifico que, por escritura 6 de Janeiro de 2016, lavrada

com início a folhas 75 do livro de notas para escrituras

diversas n.° 445, do Cartório Notarial do Guiché Único da

Bohang Infra-Estrutura, Limitada

Certifico que, por acta notarial datada de 18 de Dezembi
de 2015, foi realizada alteração ao pacto social da socie

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

dade «Bohang Infra - Estrutura, Limitada», com sede ei

Licenciado em Direito, foi dissolvida a sociedade «Rolauto,

Luanda, Município de Belas, Urbanização Nova Vida,

Limitada»:

n.° 42, Casa n.° 502, por Fernando Domingos Mendonça do

Primeiro: — Wilbracht Filipe Nascimento Rola, solteiro,

Santos, solteiro, maior, natural de Malanje, Província d

maior, natural de Luanda, onde reside habitualmente, no

Malanje, residente habitualmente em Luanda, no Municípi

Município de Luanda, Distrito Urbano da Maianga, Bairro

de Belas, Ba.rro Golfe II, casa sem número, e Alberto Cru

Kassenda, Unidade Vizinhança, Casa n.° 39;

Tavttra, solte.ro, ma.or, residente em Luanda, Município d
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Luanda, Distrito do Rangel, Avenida Hoji-ya-Henda,
132, rés-do-chão, e consubstanciou-se no seguinte:

Cessação de funções do gerente Fernando Domingos
Mendonça dos Santos, por renúncia, e alteração do pacto

; ^al, em que foi alterado o artigo 6.° referente a gerên-

idade, naturais de Luanda, reside habitualmente no Distrito

Urbano do Sambizanga, Bairro N'Gola Kiluanje, Casa n.° 4,
Bairro Valódia, n.° 133, Zona 16;
Uma sociedade comercial por quotas que se regerá nos

termos constantes do documento em anexo.

maior, de nacionalidade polonesa, residente em Luanda,

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

Distrito Urbano da Ingombota, Rua Américo Boavida, Casa

Luanda, aos 5 de Fevereiro de 2016. — O ajudante, ilegível.

ciaqiie passa a ser exercida por Tomasz Dowbor, solteiro,

flc32ea forma de obrigar que passa a ser pela assinatura
Jo gerente.
Está conforme.
Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, em

Luanda, aos 10 de Fevereiro de 2016. — O ajudante, ilegid

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
IMCOSTA — COMERCIAL, LIMITADA
ARTIGO l.°

(16-2314-L15)

A sociedade adopta a denominação de «IMCOSTA —

Comercial, Limitada», tem a sua sede social na Província
Faz Betão, Limitada

de Luanda, Município de Belas, Centralidade do Kilamba,

Certifico que, por acta notarial datada de 18 de Dezembro

Bloco Z-13, 4.° andar, Porta n.° 44, podendo abrir filiais,

de 2015, foi realizada alteração ao pacto social da sociedade

agências, sucursais, ou qualquer outra representação em

«Faz Betão, Limitada», com sede em Luanda, no Município

qualquer parte do território nacional e no estrangeiro que

de Belas, Baino Urbanização Nova Vida, Rua 8, Casa n.° 533,

mais convenha aos negócios sociais, por decisão da gerência

porFemando Domingos Mendonça dos Santos, solteiro, maior,

ou por deliberação da Assembleia Geral.

natural de Malange, Província de Malange, residente habitual-

menteem Luanda, no Município de Belas, Bairro Golfe II, casa
1 à°e Hélder de Oliveira Garcia, solteiro, maior, natural do

ARTIGO 2.°

A duração da sociedade é por tempo indeterminado, con

tando-se o seu início a partir desta data.

Cazenga, Província de Luanda, onde reside habitualmente no

Município do Cazenga, Bairro Tala Hady, casa sem número,
Zona 19 e consubstanciou-se no seguinte:

Garcia, por renúncia, e alteração do pacto social em que
foi alterado o artigo 6.° referente a gerência que passa a ser

j

exercida por Tomasz Dowbor, solteiro, maior, de nacionalidade polonesa, residente em Luanda, Distrito Urbano da
Ingombota, Rua Américo Boavida, Casa n.° 32 e a forma de
obrigar que passa a ser pela assinatura do gerente.

i

1. Tem como objecto social o comércio a grosso e a reta
lho, incluindo de viaturas novas e usadas, de vestuários e

Cessação de funções do gerente Hélder de Oliveira

i

ARTIGO 3.°

acessórios, comércio de produtos farmacêuticos, venda,
prestação de serviços, incluindo de educação e ensino, de

confecção de vestuário e uniformes, transportação pública e
privada, de aluguer de viaturas, de fornecimento de materiais
e produtos variados, de pastelaria, de decoração e realiza

ção de eventos, formação profissional, de desinfestação,
de consultoria, restauração, na área de hotelaria, turismo

Está conforme.

e de viagens, construção civil e obras públicas, prestação

Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, em

de serviços de assistência técnica e de informática, gestão

/ Luanda, aos 10 de Fevereiro de 2016. — O ajudante, ilegí-

de projectos, serviços de cabeleireiro, telecomunicação,

vel-

(16-2315-L15)

consultoria financeira, fiscalização, agro-pecuária, pescas,

avicultura, serviços de panificação e pastelaria, agricultura,

1MCOSTA — Comercial, Limitada
Certifico que, por escritura de 3 de Fevereiro de 2016,
I lavrada com início a folhas 93, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 45, do Cartório Notarial do Guiché Único

floricultura, jardinagem, cultura, exploração de recursos

minerais, exploração florestal, prestação de serviços de
segurança privada, exploração de bombas de combustíveis

e seus lubrificantes, ambiental, refrigeração de frio, auto

electrónico e electromecânico indústria, importação e expor

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

tação, podendo exercer ainda a outras actividades desde que

Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre Isaura
Margarida Conceição Costa, solteira, maior, natural do

haja conveniência dos sócios e permitido por lei.
2. A sociedade pode no exercício da sua actividade, par
ticipar no capital social de outras sociedades nacionais ou

Sambizanga, Província de Luanda, onde reside habitual

mente, no Distrito Urbano do Sambizanga, Bairro N Gola
Kíluanje, Casa n.°4, Bairro Valódia, n.° 133, Zona 16, e

menores, Márcio Ricardo Costa Mapange, de 8 (oito) anos
de idade, Carlos Aurélio Costa dos Santos, de 4 (quatro) anos
de idade e Laércia de Fátima Costa dos Santos, de 1 (um) ano de

estrangeiras, ainda que o objecto social diferente, associar-se a quaisquer agrupamentos de empresas, consórcios ou
associações em participação existentes ou a construir, bem

como adquirir ou alienar a nacionais ou estrangeiras partici
pações sociais.
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falta de acordo, e se algum deles5^0
o pretendb.

O capital social
Kz.
representado
■ ie
é de
de Krl00.000,00
(cemqmil
kwanzas),
integralmente reahzado
va(or nominal de

social licitado em bloco com obrigação^’

wanzas), pertencente a socta

por 4 (quatro) quotas,

passivo e adjudicado ao sócio que melhorpre^aS^
igualdade de condições.

;g“s

™"-“ÍSXo Co® .3

m„ kmnMS) cada

» Msrganda C«« 0°
n0 valor nominal de K •

de Fàtima Costa dos

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

\

qualquer sócio, quando sobre ela recaia arresto,^

providência cautelar.

Costa Mapange.

A ce®o 3. ,»» a

ARTIGO 5.’

ARTIGO
12.’ do presente «s^
Para todas as questões
emergentes

quer entre os sócios, seus herdeiros ou representa^
entre eles e a própria sociedade, fica estipulado o Fwi
Comarca de Luanda, com expressa renúncia a r^

quiser fazer uso.

outro.
ARTIGO 6.’

a

1 gerência e administração da sociedade, em todos os
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, act.va e passiva
mente, serão exercidas por um ou mais gerentes nomeado
em Assembleia Geral. Fica desde já nomeada gerente Isau
Margarida Conceição Costa, com dispensa de cauçao, bas

artigo 13°
c cnciais serão os civis e os balanços sertotó
de Março imediato.
ARTIGO 14.°

tando a assinatura da gerente, para obrigar validamente a
sociedade.

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

2. A gerente poderá delegar em pessoa estranha à socie
dade alguns dos seus poderes de gerência, conferindo para o

aplicável.

efeito, o respectivo mandato.

(16-22S9-LIS)

3. Fica vedado à gerente obrigar a sociedade em actos e
URICIO MVTELEMBE ~ Comercial, Litnilti

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

Cei*tifíco que nnr
lavrada com in'’'
escritura de 3 de Fevereiro de 201(■
ARTIGO
As Assembleias Gerais
serão7.°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

escrituras divers C1° ° ^°^as
do livro de notas pan
Único da Emn SaS U
^arí^ri° Notarial do Guiché
da Costa

Kungo5 pr Uteíern^e’ solteiro, maior, natural do
em Luanri VlnCla
Kwanza-Sul, residente habitual^
MunícíPÍo de Viana, Bairro Bita-CacM

Casa n 0

parecer.

L' reSa’ a Car£° d° Notário, Lúcio Alberto Pi®

Maurício M ICencia<^° em Direito, foi constituída entn

Mutelemh
A’ menores> Adriano Joaquim ForW10
naturais h’ LU1S KaIun&a Portunato Mutelembe, a^

Os lucros líquidos apurados,
de deduzida a per
ARTIGOS.depois
0
centagem para fundos ou destinos especiais criados em
Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na proporção das suas quotas, e em igual proporção serão suportadas

as perdas se as houver.

Luanda

°

Kwanza-Sul,

residentes habitualmentcc

n.° 3 ^Qnn°^Uni'CI^J‘° de Viana, Bairro Bita-Cacate,
termos c S°C^ade comercial por quotas que se reged
r^, °nstantes do documento em anexo,
^conforme.

ARTIGO 9 o

;VJ.

Luanda Ón° NotanaI do Guiché Único da
aos 3 de Fevereiro de 2016.-0 ajudante,

d‘°“
s““”faMó’ ~

• W»« «.«»«
ARTIGO

n.

“

e

io.°

ESTATUTOS DA
MAURÍCIO MUTELEMB&"

S'rà0 »A««ta4nos e

limitada
ART1OO'<

ào C0m0 acordarem. Na

jC1o
de «MA

/

A sociedade adopta a den°^ada»- te pjas,0Í"

MUTELEMBE — Comercial, t1 nicfpio de 0
social na Província de Luanda,
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ARTIGO 6.°

jjrfacate, Rua da Igreja Católica, Casa n.° 3, Zona 3,

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

*do abrir filiais, agências, sucursais, ou qualquer outra
^eniaçàoem qualquer parte do território nacional e no

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

^geiro que mais convenha aos negócios sociais, por

sivamente, serão exercidas por Maurício Mutelembe, com

^isàoda gerência ou por deliberação da Assembleia Geral.

dispensa de caução, bastando a assinatura do gerente, para

ARTIGO 2.°

Adoração da sociedade é por tempo indeterminado, con-

mído-seo seu início a partir desta data.
ARTIGO 3.°

I. Tem como objecto social o comércio a grosso e a reta-

obrigar validamente a sociedade.

2. Os gerentes poderão delegar em pessoa estranha à
sociedade alguns dos seus poderes de gerência, conferindo
para o efeito, o respectivo mandato.

3. Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade em actos

fio, incluindo de viaturas novas e usadas, de vestuários e

e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais

assessórios, comércio de produtos farmacêuticos, prestação

como letras de favor, fianças, abonações ou actos seme

de serviços, incluindo de educação e ensino, de confecção

lhantes.

de vestuário e uniformes, transportação pública e privada,
ARTIGO 7.°

dealuguer de viaturas, de fornecimento de materiais e pro-

dutos variados, de pastelaria, de decoração e realização de
eventos, formação profissional, de desinfestação, de consul

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

toria, restauração, na área de hotelaria, turismo e de viagens,

30 (trinta) dias de antecedência, isto quando a lei não pres

construção civil e obras públicas, prestação de serviços de

creva formalidades especiais de comunicação. Se qualquer

assistência técnica e de informática, gestão de projectos,

dos sócios estiver ausente da sede social a comunicação

prestação de serviços de cabeleireiro, telecomunicação,

deverá ser feita com tempo suficiente para que possa com

consultoria financeira, fiscalização, exploração agro-pecuá

parecer.

ria, captura e venda de pescado, avicultura, serviços de

ARTIGO 8.°

panificação e pastelaria, floricultura, jardinagem, cultura,

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per

transformação de matérias-primas, exploração de recursos

centagem para fundos ou destinos especiais criados em

minerais, exploração florestal, prestação de serviços de segu

Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor

rança privada, exploração de bombas de combustíveis e seus

ção das suas quotas, e em igual proporção serão suportadas

lubrificantes, refrigeração de frio, auto electrónico e elec-

as perdas se as houver.

tromecânico industrial, importação e exportação, podendo
exercer ainda a outras actividades desde que haja conveniên
cia dos sócios e permitido por lei.
2. A sociedade pode no exercício da sua actividade, par

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

ticipar no capital social de outras sociedades nacionais ou

interdito, devendo estes nomear um que a todos represente,

estrangeiras, ainda que o objecto social diferente, associar-

enquanto a quota se mantiver indivisa.

•se a quaisquer agrupamentos de empresas, consórcios ou

ARTIGO 10.°

J associações em participação existentes ou a construir, bem

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos

como adquirir ou alienar a nacionais ou estrangeiras partici

demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários e

pações sociais.

a liquidação e partilha realizar-se-ão como acordarem. Na
ARTIGO 4.°

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

0 capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas),

social licitado em bloco com obrigação do pagamento do

integralmente realizado em dinheiro, dividido e repre

passivo e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em

sentado por 3 (três) quotas sendo 1 (uma) quota no valor

igualdade de condições.
ARTIGO 11.°

nominal de Kz: 60.000,00 (sessenta mil kwanzas), perten

cente ao sócio Maurício Mutelembe e 2 (duas) quotas iguais

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

no valor nominal de Kz: 20.000,00 (vinte mil kwanzas) cada

qualquer sócio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou

uma, pertencentes aos sócios Adriano Joaquim Fortunato

providência cautelar.

Mutelembe e Luís Kalunga Fortunato Mutelembe.
ARTIGO 5.°

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

de preferência, deferido aos sócios se a sociedade dele não

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.
quiser fazer uso.
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ARTIGO 13.°

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

dutos variados, de

lO

«vemos, formação pPas
rdfiss
'
tela,ow
ri;
tona, restauração, „ área de h„

,

S

ARTIGO 14.°

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

construção civil e „bras púMi
de assistência técnica e de i„fom,^','>* *

aplicável.

tos, serviços de cabeleireiro, teleco ‘ ’.8estHJ
financeira, fiscalização, a8ro.petuâ,

servtços de panificação . pastel™,
jardinagem, cultura, exploração de recurso

(16-2290-L15)

Fernando Muanza & Filhos, Limitada

'>

ração florestal, prestação de serviços de seX"^’*

Certifico que, por escritura de 8 de Fevereiro de 2016,
lavrada com início a folhas 46 do livro de notas para escritu

exploração de bombas de combustíveis e seusíf*

ambiental, refrigeração de frio, auto electrónico»^
cânico industrial, importação e exportação, podendo^'

ras diversas n.° 15, do Cartório Notarial do Guiché Único da
Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires da Costa,

Licenciado em Direito, foi constituída entre:

ainda a outras actividades desde que haja conveniênciX

sócios e permitido por lei.

Primeiro: — Fernando André Muanza, solteiro, maior,

natural do Uíge, Província do Uíge, residente habitual
mente em Luanda, no Município de Belas, Bairro Benfica,
casa sem número, Zona 3, que outorga neste acto por si e
como representante legal dos seus filhos menores Deolinda
Manuel Muanza, de 12 (doze) anos de idade e Alexandre
Manuel Muanza, de 10 (dez) anos de idade, ambos naturais
de Luanda e consigo conviventes;
Uma sociedade comercial por quotas de que se regerá
nos termos constantes dos artigos seguintes.
Está conforme.
Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, em
Luanda, aos 10 de Fevereiro de 2016. — O ajudante ile

ARTIGO
4.°
O capital social é de Kz:
100.000,00
(cem milkwmi
integralmente realizado em dinheiro dividido e represa

tado por três quotas sendo uma quota no valor nominalie
Kz: 70.000,00 (setenta mil kwanzas), pertencente ao sócio
Fernando André Muanza e duas quotas iguais no val«
nominal de K: 15.000,00 (quinze mil kwanzas)pertencente

aos sócios Deolinda Manuel Muanza e Alexandre M
Muanza, respectivamente.

5.» fica doW*
.
.
A cessação de quotas eARTIGO
estranhos

sociedade, à qual é sempre reservado ire
deferido aos sócios se a sociedade dele nao quiser

gível.

ARTIGO 6.°S°C tjva e passiv
emtodos
A gerência e administração
anieIlle’ o>

actos e contratos, em juízo e fora de e,
incumbe ao sócio Fernando Andié

FERNANDO MUANZA
&FILHOS, LIMITADA
ESTATUTOS

estandoaasS’
a sociedade'

natura do gerente para obrigar va i

A sociedade adoptaARTIGO
a denominação
de «Fernando
1.’
Muanza & Filhos, Limitada», com sede em Luanda, na
Rua 19, Casa n.° 988, Bairro Honga, Benfica, Município de
Belas, podendo transferi-la paraqualquer outro lugar do território nacional, bem como abrir filiais, sucursais, agências

ou outras formas de representação dentro e fora de Pais.

1. O gerente poderá
soa estranha à sociedade todos ou p

gerência conferindo para efelt° °

oU em
0 mandat°-

^,derá ser obd(nK<*

2, Em caso algum, a soctedad P«,
actos ou operações
deÍntTnSSmseès>osaOS
avales, fianças e actos semel ian
r* —

Asua duração épor tempo indeterminado, contando-se o
ARTIGO
2.°os efeitos legais, a partir
inicio da sua actividade, para
todos
da data da celebração da presente escritura.

sociais.
c^tas rASSembleias
ARTIG07
dí cGraiS
Serao -0convocadas por sin^eS

antec^ídãS a°S sócios com> Pel° niell°5'

Tem como objecto social comércio a grosso e a reta
lho, incluindo de viaturasARTIGO
novas3.°
e usadas, de vestuários e

s6ciOc 1 ades especia. Gncia7 isto quando a lei não presc^

s^r fe festiver ausent

acessórios, comércio de produtos farmacêuticos, prestação
de serviços, incluindo de educação e ensino, de confecção
de vestuário e uniformes, transportação pública e privada,
de aluguer de viaturas, de fornecimento de materiais e pro-

de CornunicaÇõo. Se qualqu#

SIJfíciente para que possa compaíecer

4ssenfrj’

Cenr S lucr°s lin,

ARTIGO 8.°

P4^'eÍas Ge^ °S °U destinos especiais criado^
Para fun^3 apurados> depois de deduzida a P*
Perqg daSsUaSou ’ SerS° divididos pelos sócios na P

ashou Ver

°tas’ e em igual proporção suporá
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ESTATUTOS DA SOCIEDADE

ARTIGO 9.’

AGRIDEL (SU), LIMITADA

Asociedade não se dissolverá por morte ou interdição

qualquer dos sócios, continuando a sua existência com os
^vivose herdeiro ou representantes do socio falecido ou
■ terdi(0, devendo estes nomear um que a todos represente

enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 1.°
(Denominação e sede)

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

ARTIGO 10.°

Município de Luanda, Distrito Urbano do Sambizanga,

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

3liquidação 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 obrigações do pagamento do
1 passivoe adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer em
igualdade de condições.

Bairro Comandante Valódia, Avenida Comandante Valódia,

Prédio n.° 5, 9.° andar, Apartamento n.° Z-10, 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)

ARTIGO 11.°

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

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 12.°

Para todas questões emergentes do presente contrato, quer
ossócios, seus herdeiros ou representantes, quer entre estes
eaprópria sociedade, fica estipulado o Foro da Comarca de
Luanda, com expressa renúncia a qualquer outro.

ARTIGO 3.°
(Objecto)

1. A sociedade tem como objecto social o comércio a
grosso e a retalho, incluindo de viaturas novas e usadas, de
vestuários e acessórios, comércio de produtos farmacêu

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.

ticos, prestação de serviços, de marcenaria, incluindo de

educação e ensino, de confecção de vestuário e uniformes,
transportação pública e privada, de aluguer de viaturas, de

ARTIGO 14.°

No omisso regularão as deliberações sociais, as disposi-

f°“ a Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, demais legislação
aplicável.

(16-2303-L15)

fornecimento de materiais e produtos variados, de pastelaria,
de decoração e realização de eventos, formação profissio
nal, de desinfestação, de consultoria, restauração, na área

de hotelaria, turismo e de viagens, construção civil e obras

públicas, venda, prestação de serviços de assistência técnica

e de informática, gestão de projectos, serviços de cabelei
Agridel (SU), Limitada

Bárbara Celeste Ferreira Gamboa, Licenciada em
ireito, Conservadora-Adjunta da Conservatória do Registo
Comercial de Luanda, 2.a Secção do Guiché Único da
Empresa — Nosso Centro.
Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre
sentada sob n.° 2 do livro-diário de 11 de Fevereiro do

corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.
Certifico que Dário Fernandes Ernesto Jacinto, sol
teiro, maior, residente em Luanda, no Distrito Urbano
do Sambizanga Bairro Comandante Valódia, Avenida

reiro, telecomunicação, consultoria financeira, fiscalização,

exploração agro-pecuária, agricultura, captura e venda de
pescados, avicultura, serviços de panificação e pastelaria,
floricultura, jardinagem, cultura, exploração de recursos

minerais, exploração florestal, prestação de serviços de

segurança privada, exploração de bombas de combustíveis
e seus lubrificantes, ambiental, refrigeração de frio, auto

electrónico e electromecânico indústria, importação e expor

tação, podendo exercer ainda a outras actividades desde que
haja conveniência do sócio e permitido por lei.

Comandante Valódia, Prédio n.° 5, 9.° andar, Apartamento
n.° Z-10, constituiu uma sociedade unipessoal por quotas
denominada «Agridel (SU), Limitada», com sede social na
Província de Luanda, Município de Luanda, Distrito Urbano
do Sambizanga, Bairro Comandante Valódia, Avenida
Comandante Valódia, Prédio n.° 5, 9.° andar, Apartamento
n,° z-10, registada sob o n.° 190/16, que se vai reger pelo

seguinte.
Está conforme.
_
Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 2. Secção
do Guiché Único da Empresa - Nosso Centro, em Luanda,

aos 11 de Fevereiro de 2016. - O ajudante,,legível.

ARTIGO 4.°

(Capital)

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

Ernesto Jacinto.
ARTIGO 5.°

(Cessão de quotas)

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

3056
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ARTIGO 6.°
(Gerência)

Um» sociedade comercial p„, q„

1. A gerência e administração da sociedade, em todos os
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passiva

mente, será exercida pelo sócio-único, bastando a assinatura

termos constantes dos artigos seguintes.

Está conforme.
Cartório Notarial do Guiché Único da EmnIea
Luanda, 17 de Fevereiro de 2016. — O ajudante,^

do gerente, para obrigar validamente a sociedade.
2. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos
e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais

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

ESTATUTOS DA SOCIEDADE

3.0 sócio-único poderá nomear pessoa estranha à socie

MAND-CONTAS, LIMITADA

dade para assumir as funções de gerência.

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

ARTIGO 7.°
(Decisões)

-Contas,

As decisões do sócio-único de natureza igual às delibera

Luanda, Município de Luanda, Distrito Urbano da Samk

ções da Assembleia Geral deverão ser registadas em acta por

Bairro Morro Bento, Rua 21 de Janeiro, casa sem número,

ele assinadas e mantidas em livro de actas.

podendo transferi-la livremente para qualquer outro tói)

território nacional, bem como abrir filiais, sucursais,agên

ARTIGO 8.°
(Dissolução)

H

Limitada», com sede social na Provincia &

cias ou outras formas de representação dentroeforadoPak

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedi

ARTIGO 2.°

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

A sua duração é por tempo indeterminado, contando-seo

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou

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

interdito, devendo estes nomear um que a todos represente,

da data da celebração da escritura.

enquanto a quota se mantiver indivisa.
■

ARTIGO 3.°
A sociedade tem como objecto social a prestação íe

ARTIGO 9.°
(Liquidação)

serviços, comércio geral a grosso e a retalho, serralharia,

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

caixilharia de alumínio, avicultura, agro-pecuária, indústria,
pesca, hotelaria e turismo, informática, telecomunicações,

publicidade, construção civil e obras públicas, consulto

ARTIGO 10.°
(Balanços)

ria, exploração florestal, comercialização de telefones c

Os anos sociais serão os civis e os balanços serão dados

seus acessórios, transporte marítimo, camionagem, agente

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

despachante e transitários, cabotagem, rent-a-car, com

de Março imediato.

pra e venda de viaturas, novas ou usadas e seus acessórios,
venda e reparação de veículos automóveis, concessionária

ARTIGO II.0
(Omisso)

de material e peças separadas de transporte, fabricação ik

No omisso regularão as deliberações sociais, as disposições

blocos e vigotas, comercialização de medicamentos, mate

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

rial cirúrgico, gastável e hospitalar, produtos químicos e

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

(16-2306-L15)

farmacêuticos, serviços de saúde, plastificação de documen
tos, venda de material de escritório e escolar, decorações,

serigrafia, impressões, exploração de serviços de cabelei
■í

Mand-Contas, Limitada

reiro, boutique, agenciamento de viagens, comercialização

de perfumes, relações públicas, pastelaria, geladaria, panifi

Certifico que, por escritura de 17 de Fevereiro de 2016,

lavrada com início a folhas 43 do livro de notas para escri
turas diversas n.° 449, do Cartório Notarial do Guiché Único
da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires da

Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:

Primeiro: — Maria de Jesus Figueira, divorciada, natural

cação, representações comerciais e industriais, venda de gás
de cozinha, desporto e recreação, meios industriais, realiza

ções de actividades culturais e desportivas, manutenção de

espaços verdes, segurança de bens patrimoniais, educação e
ensino, importação e exportação, podendo ainda dedicar-se

da Ingombota, Província de Luanda, onde reside habitual

a qualquer outro ramo de comércio ou indústria em que os

mente, no Distrito Urbano da Samba, Bairro Samba, Rua

sócios acordem e seja permitido por lei.

Direita, Casa n.° 78;

ARTIGO 4.°

Segundo: — André Garcia Rodrigues, solteiro, maior,

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil ban

natural do Sambizanga, Província de Luanda, onde reside

zas), integralmente realizado em dinheiro, divididoe

habitualmente, no Distrito Urbano do Sambizanga, Bairro

representado por 2 (duas) quotas iguais, no vaior nomi.

Sambizanga, Rua 13, Casa n.° 296;

nal de Kz: 50.000,00 (cinquenta mil kwanzas) cada uma.

ARTIGO 8.°

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per

centagem para fundos ou destinos especiais criados em
Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor
ão das suas quotas, e em igual proporção serão suportadas
^s perdas se as houver.
x, o«
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Acessão deaosquotas
dependente
congentes
sóciosa estranhos
Maria de fica
Jesus
Figueira edoAndré
^ento da sociedade, à qual é sempre reservado o direito
jjcia
Rodriques,
respectivamente.
preferência,
deferido
aos sócios se a sociedade dele não

Í

i$er lazer uso.

ARTIGO 5.°

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 I4.°
No omisso regularão as deliberações sociais, as dispo
sições da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, que é a Lei das

Sociedades Comerciais, e demais legislação aplicável.
(16-2331-L02)

Digcom (SU), Limitada
Israel Carlos de Sousa Nambi, Conservador de 3.a Classe

da Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 2.a Secção
do Guiché Único da Empresa.
Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre

sentada sob o n.° 78 do livro-diário de 17 de Fevereiro do
corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.
Certifico que António Miguel Ramos Marques, casado

com Dina Horácio Marques, sob o regime de comunhão de
adquiridos, de nacionalidade portuguesa, natural de Águeda-

-Portugal, residente habitualmente em Luanda, Município de

Luanda, Distrito Urbano da Ingombota, Bairro Ilha do Cabo,
Rua Murtala Mohamed, constituiu uma sociedade unipes
soal por quotas denominada «Digcom (SU), Limitada»,

registada sob o n.° 750/16, que se vai reger pelo disposto nos
termos seguintes.
ARTIGO 9.°

I

Está conforme.

Asociedade não se dissolverá por morte ou impedimento

Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 2.a Secção

qualquer dos sócios, continuando a sua existência com o

do Guiché Único da Empresa, em Luanda, 17 de Fevereiro

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou

de 2016. — O ajudante, ilegível.

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 à
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

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
DIGCOM (SU), LIMITADA
ARTIGO l.°

(Denominação e sede)

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

Município de Belas, Bairro Rei Mandume (Bita Sapú), Rua
dade de condições.
artigo u.0
A sociedade reserva-se o direito de amortizar a quota de

Agostinho Neto, Casa n.° 55, Zona 20, 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.

providência cautelai.
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ARTIGO 2.°
(Duração).^minado, contando-:
Asuaduraçãc
_. uua uuração é por tempo indeterminade
início da
da sua CLuviuade,
actividade. para todos
J os efeitos 1^’

do respectivo registo.
ARTIGO
7.®
As decisões do sócio-único
de natureza'
(Becisões)
ções da Assembleia Geral deverão
ser reX'^
ele assinadas e mantidas em livro de actas

ARTIGO 3.°
(Objecto)

A sociedade tem
serviços, comércio
como objecto social a prestação de
ralharia,
'
geral
a grosso eavicultura,
a retalho, serviços
de ser.-uidna, pesca,
caixilharia
de alumínio,
agro-pecuária,
indústria,
hotelaria
e turismo, serviços de
informática

i

e telecomunicações, publicidade, construção civil e obras
públicas, consultoria, exploração florestal, comercialização
de telefones e seus acessórios, transporte marítimo, camiona

A sociedade não se dis:ARTIGO 8.»
1(Dissolução)
do sócio-único, continua. _ oua existênciacom
^solverá
porou
morte
ouir
ros ou representantes do sócio
falecido
interdito

mdoasua existênciacom
estes nomear um que
todos
represente,
enquanto,
mtesado
sócio
falecido ou
r

gem, agente despachante e transitários, promoção e mediação
imobiliária, cabotagem, rent-a-car, compra e venda de via

mantiver indivisa.

turas novas ou usadas e seus acessórios, venda e reparação
de veículos automóveis, concessionária de material e peças

separadas de transporte, fabricação de blocos e vigotas,
comercialização de medicamentos, 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, servi
ços de cabeleireiro, boutique, agência de viagens, perfumaria,
relações públicas, pastelaria, geladaria, panificação, repre

2 a todos represente,

ARTIGO 9.°

A liquidação da sociedade
far-se-á nos termos daLt
(Liquidação)
Sociedades Comerciais (LSC).

ARTIGO 10.’

Os»oSS«laisSerS»os«i..
Se0sW..I.—
(Balanços)
dTJ: deDezembroí'cadde Março imediato.

sentações comerciais e industriais, venda de gás de cozinha,
desporto e recreação, meios industriais, realizações de activi

dades culturais e desportivas, manutenção de espaços verdes
ARTIGO 11.°

segurança de bens patrimoniais, educação e ensino, importaramo

P^0

No omisso regularão as deliberações
sociais, as disposições
(Omisso)
a 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.

a <>Ualcluer outro

(J6-2332-1®)

ARTIGO 4.°

o capital social é de Kz- 100 oon no /
(Capital)
zas), integralmente realizado em dinh ’
uma (1) quota n
,
m Unheiro, representado por
->«»"
'«»«««.«o
Ramos Marques.

4LVEsUu_Co ,
e

Cert fí
Lertlfícoque

° SOCIO'umco António Miguel

erci'0’ Indústria, Importação
XportaÇão, Limitada

aVrada com inícinP°rf.eSCrÍtUra de 16 de Fevereiro de M
>S d'verSas n.o 'f°//,as^do/ivro de notas para escri^co Etnpres
Cartório Notarial do Guicbê

ARTIGO 5.»
(Cessão de quotas)

a Costa, Licen ' ? 3 cai&°

Notário, Lúcio Alberto Pi#

Sé^gio A1vqs c
ern Direito, foi constituída entre
0 regirne de com^0. C°m Cecilia Luisa CassomaAlves,

^vio cedente ou a
ARTIGO 6.’ lepluripessoal.
.
,
(Gerência)
^^tsXtrXremjuÍe^ ^a^’ em todos °s

Br°v,ncia de I

M

n^ao de adquiridos, natural da IngotnM1

Urban0 da In Uanda> °nde reside habitualmente, no DiW‘°

K'ma K-iendanb°ta’ Bairro Boavista> Rua Con,aní'!‘1"1
S‘ ind‘viduai’
Lau,

solteira

aSa n'°

1ue outorga neste acto P"

e em notne e representação de

Luanda, ondè- ,na'Or’ natural do Sambizanga, Provf>cia

,nSombota p, reS'de babitualmente, no Distrito Urban°
soei ^rr° Boavista> Casa n.022;

constate C°mercial Por quotas que se reger
Está con/òr/68 ^°S art'ROS seSuintes-

terrnos

,
Cartóri,
Luanda,

aos

r7*f'al d° Guiché Único da
do Fevereiro de 2016. — 0 aíuda'

s
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ESTATUTO DA SOCIEDADE
ALVES LAU-COMÉRCIO, INDÚSTRIA,

importação E EXPORTAÇÃO, LIMITADA
artigo l.°

A sociedade adopta a denominação social de «ALVES

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.°

- Comércio, Indústria, Importação e Exportação,

limitada», com sede social na Província de Luanda,

A gerência e administração da sociedade, em todos os

jlunicípio de Luanda, Distrito Urbano da Ingombota,

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

Bairro Boavista, Rua Kima Kienda, Casa n.° 70, podendo

mente, incumbe ao sócio Luís Sérgio Alves, que fica desde

uansferi-la livremente para qualquer outro local do territónonacional, bem como abrir filiais, sucursais, agências ou

outras formas de representação dentro e fora do País.

já nomeado gerente, com dispensa de caução, bastando uma

assinatura do gerente para obrigar validamente a sociedade.

1. O gerente poderá delegar num dos sócios ou mesmo

em pessoa estranha à sociedade parte dos seus poderes de
ARTIGO 2.°

Asua duração é por tempo indeterminado, contando-se o

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

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
ARTIGO 3.°

lhantes.

Asociedade tem como objecto social o comércio geral a
ARTIGO 7.°

grosso e a retalho, prestação de serviços, consultoria e con
tabilidade, construção civil e obras públicas, agro-pecuária,

pescas, importação de infantários e creches, importação e
comercialização de medicamentos, produtos hospitalares,

equipamentos laboratoriais diversos, equipamentos e produlos hospitalares, manutenção e assistência a equipamentos
diversos; exploração de oficina auto e oficina de frio, edu

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.°

cação, ensino geral, exploração de colégios e escola de
línguas, desporto e cultura, instrução automóvel, serviço

informático, telecomunicações, hotelaria e turismo, indús

tria de panificação, camionagem, transitários, cabotagem,
rato-car, compra e venda de viaturas novas e usadas e

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.

seus acessórios e/ou peças sobressalentes, transporte de pas
ARTIGO 9.°

sageiros, transporte de mercadorias, venda de material de

escritório e escolar, venda e instalação de material indus
trial, venda e assistência a viaturas, comercialização de
lubrificantes, exploração de salão de cabeleireiro, barbea-

riaebotequim, comercialização de gás de cozinha, petróleo
I iluminante, exploração de perfumaria, venda de artigos de

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento

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

interdito, devendo estes nomear um que a todos represente
enquanto a quota se mantiver indivisa.
ARTIGO I0.°

| toucador e higiene, exploração de ourivesaria e relojoaria,

agenciamento de viagens, produtos químicos e farmacêu
ticos, serviços de saúde, geladaria, exploração de parques

de diversão, exploração florestal, exploração de bombas de
combustíveis, estação de serviço, representações comerciais,

exploração de serralharia, carpintaria e marcenaria, presta

ção de serviços, importação e exportação, podendo ainda
dedicar-se a qualquer outro ramo de comércio ou indústria

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 11.0

em que os sócios acordem e seja permitido por lei.

A sociedade reserva-se o direito de amortizar a quota de
ARTIGO 4.°

o capital social é de Kz: 20.000,00 (vinte mil kwanzas),

integralmente realizado em dinheiro, dividido e reputado
por 2 (duas) quotas iguais no valor nominal de Kz: 10.000,00
(dez mil kwanzas) cada uma, pertencentes aos sóc.os Luís

Sérgio Alves e Juca Lau, respectivamente.

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

Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qualquer

ARTIGO 3.’
A sociedade tem como objecto social, mç,

serviços, comércio geral a grosso e a retalho, taJ

outro.

turismo, restauração, serralharia, caixilharia de alumfo

ARTIGO 13.°
Os balanços serão dados em 31 de Dezembro de cada

avicultura,

agro-pecuária,

indústria, pesca, informá^

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

telecomu-nicações, publicidade, construção civil e

diato.

públicas, consultoria, exploração florestal, comercial^
ção de telefones e seus acessórios, transporte marib

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

camionagem, agente despachante e transitários, cabota^

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

rent-a-car, compra e venda de viaturas, novas ou usadas

Sociedades Comerciais, e demais legislação aplicável.

seus acessórios, venda e reparação de veículos autonwk

(16-2337-L02)

concessionária de material e peças separadas de transpor
fabricação de blocos e vigotas, comercialização de medk^

mentos, material cirúrgico, gastável e hospitalar, profe
T&J — Quaresma Comercial, Limitada

químicos e farmacêuticos, serviços de saúde, plastifica^

de documentos, venda de material de escritório e escola,
Certifico que, por escritura de 17 de Fevereiro de 2016,

lavrada com início a folhas 37 do livro de notas para escri
turas diversas n.° 449, do Cartório Notarial do Guiché Único

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

Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:
Primeiro: — Élton Kica da Silva Quaresma, casado com

decorações, serigrafia, impressões, serviços de cabeleireiro,

boutique,

agenciamento,

comercialização de perfiiM

relações públicas, pastelaria, geladaria, panificação, repre

sentações comerciais e industriais, venda de gás de cozinha,
desporto e recreação, meios industriais, realizações deacti

vidades culturais e desportivas, manutenção de espaços

Victoria Patrícia Matoso Francisco Quaresma, sob o regime

verdes, segurança de bens patrimoniais, educação e ensino,

de comunhão de adquiridos, natural de Luanda, onde reside

importação e exportação, podendo ainda dedicar-se a qual

habitualmente, no Município de Belas, Bairro Calemba II,

quer outro ramo de comércio ou indústria em que ossóci®

Rua R, Casa n.° 72;

acordem e seja permitido por lei.

Segunda: — Victória Patrícia Matoso Francisco Quaresma,
casada com o primeiro outorgante, sob o regime acima men

ARTIGO 4.°
O capital social é de Kz: 20.000,00 (vinte mil tarai

cionado, natural de Luanda, onde reside habitualmente,

integralmente realizado em dinheiro, dividido e represo-

no Município de Luanda, Distrito Urbano e Bairro das

tado por 2 (duas) quotas, sendo 1 (uma) de valor nomti

Ingombota, Rua Sousa Coutinho, Casa n.° 3;

de Kz: 12.000,00 (doze mil kwanzas), pertencente ao sócio

Uma sociedade comercial por quotas de responsabi

Élton Kica da Silva Quaresma, e outra quota de vaiornomi-

lidade limitada, que se regerá nos termos constantes dos

nal de Kz: 8.000,00(oito mil kwanzas), pertencenteàsócu

artigos seguintes.

Victória Patrícia Matoso Francisco Quaresma.

Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, em
Luanda, aos 18 de Fevereiro de 2016. — ANotária-Adjunta,

Lourdes Mingas Cativa.

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.
ESTATUTOS DA SOCIEDADE

T&J — QUARESMA COMERCIAL, LIMITADA
ARTIGO l.°

A sociedade adopta a denominação social de «T&J
—- Quaresma Comercial, Limitada», com sede social na
Província de Malanje, Município de Malanje, Bairro Vila

Matilde, Rua Comandante Dangereux, casa s/n.°, podendo

ARTIGO 6.°
1. A gerência e representação da sociedade, em todosos

seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passiva
mente, incumbe ao sócio Élton Kica da Silva Quaresma,que
fica desde já nomeado gerente, com dispensa de caução, bas

tando a sua assinatura para obrigar validamente a sociedade.

transferi-la livremente para qualquer outro local do territó

2. O gerente poderá delegar num dos sócios ou mesmo

rio nacional, bem como abrir filiais, sucursais, agências ou

em pessoa estranha à sociedade parte dos seus poderes de

outras formas de representação dentro e fora do País.

gerência, conferindo para o efeito o respectivo mandato.

ARTIGO 2.”

3. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos

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

e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade tais

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

como letras de favor, fianças, abonações ou actos sème-

da data da celebração da escritura.

lhantes.

fÉBlE
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Primeiro: — Almeida Sawime Filipe, solteiro, maior,

ARTIGO 7.°

As Assembleias Gerais serão convocadas por simples

natural de Katabola, Província do Bié, titular do Bilhete de

^as registadas, dirigidas aos sócios com, pelo menos,

identidade n.° 002328084BE034, emitido aos 4 de Setembro

jO(trinta) dias de antecedência, isto quando a lei não pres
sa formalidades especiais de comunicação. Se qualquer
sócios estiver ausente da sede social, a comunicação

de 2006, residente em Katabola; Presidente;

jeverá ser feita com tempo suficiente para que possa compirecer.

Segundo: — Isaac Paquissi, solteiro, maior, natural de

Katabola, Província do Bié, titular do Bilhete de Identidade
n.° 003073581BE030, emitido aos 18 de Fevereiro de 2008,

residente no Kuito; Vice-Presidente;
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
ias suas quotas e em igual proporção serão suportadas
asperdas se as houver.

Terceiro: — Manuel Sauandi Paulino, solteiro, maior,
natural de Katabola, Província do Bié, titular do Bilhete de
Identidade n.° 001492035BE035, emitido aos 26 de Outubro

de 2004, residente em Katabola, Secretário;
Quarto: — Afonso Félix, solteiro, maior, natural de

Katabola, Província do Bié, titular do Bilhete de Identidade

ARTIGO 9.°

Asociedade não se dissolverá por morte ou impedimento

n.° 002114781BE039, emitido aos 10 de Abril de 2006, resi

dente em Katabola, Tesoureiro.

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,

nação «Cooperativa Empresarial C.E.K Katabola, SCRL»,

enquanto a quota se mantiver indivisa.

com sede no Município de Katabola, Província do Bié.

Foi constituída entre eles uma Cooperativa sob a denomi

Está conforme.

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
í cadjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em igual

dade de condições.
ARTIGO II.0

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

Cartório Notarial da Comarca do Bié, no Kuito, aos 18

de Dezembro de 2015. — O Notário, Fernando André.

ESTATUTOS DA
COOPERATIVA EMPRESARIAL C.E.K.
DE KATABOLA, S C.R.L

CAPÍTULO I
Disposições Gerais

providência cautelar.
ARTIGO l.°
(Constituição, denominação e sede)

ARTIGO 12.°

Para todas as questões emergentes do presente contrato,
<|iier 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.

É constituída a (Cooperativa empresarial de responsa

bilidade limitada, denominada «Cooperativa Empresarial
de Katabola C.E.K, S.C.R.L», com sede no Município de

Katabola, Província do Bié.
ARTIGO 2.°
(Corpo directivo e outros componentes da Cooperativa)

a) Corpo directivo:
Presidente — Almeida Sawime Filipe.

Vice-Presidente — Isaac Paquissi.

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.
(16-2353-L02)

Secrétario — Manuel Paulino Sawandi.
Tesoureiro — Afonso Félix.

b) Outros componentes:
1. João Massoxi Horário Carlos.
2. Albrto Teixeira.
3. Almeida Filipe Sawime.

Cooperativa Empresarial de Katabola C.E.K, S.C.R.L

Certifico que, por escritura de 13 de Dezembro de 2009,
com início de Folhas n.° 18, verso, a folhas 20, do Livro de

Notas n.° 1-A, para escrituras de sociedades comerciais do

Cartório Notarial da Comarca do Bié, a cargo de Fernando
André, Licenciado em Direito, Notário do referido Cartório,

compareceram:

4. Arão Félix.
5. Artur Valeriano.
6. Arlindo Ferreira Jaime.
7. Artur José.
8. Augusto Fuile Sawimbo.
9. Argentino Ngombo.
10. Costa Chivinda.
11. Celestina Navicato.

DIÁRIO DA
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Além dos ramos enumerados no n.° 3 poderãoset J

4.

12. Pedro Cawaia.

13. José Maria Quintas.

dos outros por aprovação da Assembleia Geral, sob

14. Nascimento Eduardo Catimba

da Direcção, sem prejuízo da unidade de pessoa jwidkJ

15. José Francisco.

Cooperativa

16. Laurindo Adão Chivemba.

5. A Cooperativa poderá igualmente efectuar a título
sidiário, actividades próprias de outros ramos,necessánU

17. Noé Luís.
18. FadiliaNamosse.

I

satisfação das necessidades dos seus membros.

I

19. Januário Teixeira.

ARTIGO 5.°
(Instrumentos)

20. Pedro Barros.
21. Lourenço Eduardo Cutatela.

1.

22. Teixeira Júnior.

Para realização dos seus fins pode a Cooperativa:
a) Adquirir a propriedade ou outros direitos queasse-

23. Luciano Teixeira.

gurem o uso e fruição dos prédios ou instík
ções, ou de unidades fabris, bem como ta I

24. Raúl Lúcio Catotola.

25. Pinto Kussumua Marcolino.
26. Paulino Bundi Kalado.

de armazenamento e conservação, ou ainda para

27. Santinho Cassinda Calialombi.

actividades auxiliares ou complementares;

28. João Chipuli

b) Utilizar e permitir a utilização, por qualquer meio

29. Francisco Kamunduluca.

legal, no todo ou em parte, dos edifícios, ins

30. Francisco Marcelino.

talações e equipamentos ou serviços de outras

31. Marcos Afonso.

cooperativas, ou de uniões de cooperativas de

32. Lopes Justo.

que seja membro;

33. Esteves Bongo.

c) Celebrar com quaisquer pessoas jurídicas, singula

34. Moisés Martinho Mombolo.
35. Gilberto Ngueve Sebastião.

res ou colectivas contratos, acordos ou conven-1

36. Salomão Cachipundo Jamba.

ções;

j

d) Contrair empréstimos e realizar outras operações

ARTIGO 3.°

(Duração)

financeiras;

1. A sua duração é por tempo indeterminado, e o seu iní

e) Realizar operações com terceiros, sem prejuízo dos

cio contar-se-á a partir da sua constituição.

interesses dos cooperadores;

2. A sua extinção só poderá ser deliberada em Assembleia

f) Filiar-se em cooperativas, nomeadamente de grau

Geral, com a presença de dois terços dos associados.

superior, e caixas de crédito mútuo, bem com

3. A Assembleia Geral que votar a sua extinção, desig

participar em associações societárias, nos tu

nará uma comissão liquidatária, para o efeito.

rnos legais;

ARTIGO 4.°

g) Participar em programas de intercooperaçaoeesta

(Objecto, fins e funcionamento)

belecer parcerias com organismos públicos ou

1. A Cooperativa tem por objecto principal efectuar,

particulares de economia social, nomeadamenie

quaisquer que sejam os meios e as técnicas por ela utili

cooperativas, ou com organismos autárquicos, |

zadas, as operações respeitantes a natureza dos produtos

podendo para o efeito integrar-se em estruturas

provenientes das explorações dos cooperadores a prestação

locais, regionais, nacionais ou internacionais.

de serviços diversos, que se concretizam em cada um dos

CAPÍTULO II

ramos da actividade.

Do Capital Social

2. Sem prejuízo da unidade da pessoa jurídica, a
Cooperativa funcionará por ramos de actividades destintas,

ARTIGO 6.°
(Capital social)

as quis terão regulamentos internos e organização contabilístíca própria, por forma a evidenciar as actividades de cada

um deles.

1. O capital social da Cooperativa é variável e ilimitado,
não podendo ser inferior ao permitido por lei.

3. Os ramos de actividades existentes na Cooperativa
são:

2. O capital social é representado por títulos de capital

no valor nominal de Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas), cada

a) Agricultura, agro-pecuária, comércio geral misto
a grosso e a retalho, importação e exportação;

b) Indústria ligeira, indústria artesanal, pesca artesanal, turismo ecológico e exploração florestal;

c) Materiais de construção e obras públicas;

um.

3. Os títulos são nominativos e devem conterás seguin
tes menções:

a) A denominação da Cooperativa;
b) O número de registo da mesma;

d) Transportes;

c) O seu valor;

e) Serviços.

d) A data de emissão;

3063

FEVEREIRO DE 2016

ARTIGO II.0

f)0correspondente número, em série continua,

(Jóia)

p assinatura de dois membros da Direcção;

gjOnome e assinatura do cooperador titular.
lO capital social pode ser elevado por deliberação da

1. Aos cooperadores poderá ser exigida a realização de
uma jóia de admissão, cujo montante e forma de pagamento

serão determinados pela Assembleia Geral.

^mbleia Geral, mediante proposta da Direcção, com a

2. O montante das jóias reverte para as reservas obriga

de novos títulos de capital a subscrever pelos cootórias previstas nestes estatutos.

padores.
|1 iOcapital social da Cooperativa responde em conjunto,

CAPÍTULO III

ijídariamente pelas obrigações assumidas.

Dos Cooperadores

ARTIGO 7.°

I

ARTIGO 12.°
(Admissão)

(Entradas mínimas de cooperadores)

) I. A entrada de cada cooperador, em cada ramo de actiiM que pretenda inscrever-se, não pode ser inferior a
i fc 10.000,00 (dez mil kwanzas).

! 1 Cada cooperador é obrigado a subscrever, de acordo

ftiíi o estabelecido no número anterior, tantas entradas

Ebimas de capital quantos os ramos em que pretenda ins-

1. O número de cooperadores é variável e ilimitado, não

podendo ser inferior a cinco.
2. Podem ser membros da Cooperativa as pessoas sin
gulares ou colectivas que exerçam actividades relacionadas

com o seu objecto em explorações localizadas na área geo

gráfica de actuação da Cooperativa e satisfação as exigências

| tm-se.
I

ARTIGO 8.°

(Realização de capital)

estatutárias.
3. Podem também ser admitidos sócios honorários, os

I I. As entradas mínimas de capital devem ser realizadas

quais têm direito de assistir e participar nas Assembleias

I andinheiro, em pelo menos 50%.

Gerais, não podendo contudo votar e ser votados.

2.0 capital subscrito deve ser integralmente realizado
«prazo de 5 anos.

3. A subscrição de títulos que não seja realizada em
dinheiro, poderá sê-lo em bens, direitos, trabalho ou servi-

4. A admissão como cooperador efectua-se mediante

proposta apresentada por escrito à Direcção, pelo interes
sado e por dois cooperadores.

5. A admissão será decidida em reunião ordinária da

direcção, no prazo máximo de 30 dias posteriores à entrega

fos.

da proposta, devendo a correspondente deliberação ser
ARTIGO 9.°
(Transmissibilidade dos títulos de capital)

(

1-Os títulos de capital, só são transmissíveis mediante

Monzação da Direcção, sob condição de o adquirente ou

acessor já ser cooperador ou, reunindo as condições de

admissão requeridas, o solicitar.
2. A transmissão intervivos opera-se através do endosso

do título a transmitir, assinado pelo transmitente e adqui

imediatamente comunicada por escrito ao interessado e fun

damentada, em caso de recusa.

6. A recusa de admissão é susceptível de recurso para a

Assembleia Geral, a interpor no prazo de 15 dias, por ini
ciativa do candidato ou dos cooperadores proponentes,

devendo aquela deliberar na primeira reunião subsequente à
apresentação do recurso.

7. O candidato que obtiver decisão favorável será desde

re por quem obrigar a cooperativa, sendo averbada no

logo inscrito, ficando sujeito aos direitos e obrigações decor

ta de registos respectivo.

rentes da sua condição de cooperador.

3. A transmissão mortis causa opera-se através da apre

sentação de documento comprovativo da qualidade de
herdeiro ou legatário, em função do qual será averbada em
nome do titular, no respectivo livro de registo, devendo o

8. A inscrição dos cooperadores é feita no respec

tivo livro de registo, que se encontra depositado na sede
da Cooperativa, onde constará o número de inscrição por

ordem cronológica de adesão, o capital subscrito e realizado.

9. Gozam do direito à qualidade de cooperador os her

título ser assinado por quem obriga a Cooperativa e pelo her

deiros do cooperador falecido, com a mesma exploração

deiro ou legatário.

e nas condições em que aquele se encontrava vinculado à

4. Não podendo operar-se a transmissão mortis causa

Cooperativa.

os sucessores têm direito a receber o montante dos títulos,

ARTIGO 13.°

do autor da sucessão, segundo o valor nominal, corrigido

(Direitos dos cooperadores)

em função da quota-parte dos excedentes ou prejuízos e das

1.

Os cooperadores têm direito, nomeadamente, a:
a) Tomar parte na Assembleia Geral, apresentando

reservas não obrigatórias.
ARTIGO 10.°
(Aquisição dc títulos de capital pela Cooperativa)

A Cooperativa só pode adquirir títulos representativos do

propostas, discutindo e votando os pontos da

ordem de trabalhos;
b) Eleger e ser eleitos para os órgãos sociais da
Cooperativa;

seu próprio capital, a título gratuito.

irilllWW
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„ aos Órgãos competentes da
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aRTIGo 16,.
(Exclusão)
1. Poderão ser excluídos
da Coooe •
da Assembleia Geral, os cooperado^■'?*%
GOT' “s

culposamente as leis, os estatutos e J
designadamente:
s ament°si^1
«/Passem a explorar ou negociar de f

socais ou por lg
observâncta do
^Z^e—a Assembleia Geral;

rencial com a Cooperativa querem n?‘^
que através de interposta pessoa oZ1*
b) Negoceiem produtos, matérias primas, mr

g) Apresentar a sua demissão.
2. Em caso de violação do d spos^
número anterior cabe recurso para a Assembl

do

&

ou, quaisquer outras mercadorias òuí

mentos que hajam adquirido porintenn^
Cooperativa;
c) Transfiram para outrem benefícios que só

artigo 14’
(Deveres dos cooperadores)
1. Os cooperadores devem:

cooperadores é lícito obter;

respeitar

d) Não participem na subscrição e realizaçãodocap.

tal social conforme determinado nos estatutos®
deliberado pela Assembleia Geral;
Cooperativa;
b) Tomar parte nas Assembleias Gerais;

e) Sejam declarados em situação de falência h-

dulenta ou de insolvência, ou tenham áb

q) Participar nas actividades da Cooperativa e prestar

demandados pela Cooperativa havendo s*

as tarefas ou serviços que lhes competirem;
dj Proceder ao pagamento previsto nestes estatu os,
e)

condenados por decisão transitada emjulgada
- - - - - - -ser
guiado
transitada
em julgado.
2. A exclusão terá que
fundada
em violação
grave

Aceitar e exercer os cargos sociais para os qu

forameleitos, salvo motivojustificado de escusa.
2. Os cooperadores obrigam-se ainda a.
a) Entregar parte da produção da respectiva explora

ção objecto da Cooperativa;
b) Comunicar àDirecção, no prazo máximo de 30 dias,

quando deixarem de exercer a exploração na
área geográfica de actuação da Cooperativa.
3.0 nào cumprimento por parte dos cooperadores das
suas obrigações não os dispensa do pagamento dos encargos
fixos e despesas gerais que corresponderiam à actividade

e culposa das detenninações dos estatutos ou regulamentos
internos da Cooperativa.

3. A exclusão será precedida de processo escrito, do
qual constará a indicação das infracções, sua qualificação,

a prova produzida, a defesa e a proposta de aplicação di
medida de exclusão.

4. Os membros excluídos têm direito aos reembolsos
títulos, sem prejuízo de eventuais indemnizações por P J
zos causados à Cooperativa.
ARTIGO 17.°

normal a que se vincularam aquando da sua admissão

(Outras sanções e medidas caute ares

1 • As infracções que não impliquem a eXC^vjjade,c01”
ARTIGO 15.°
Os cooperadores (Demissão)
podem solicitar a sua demissão, por

1.
meio de carta registada com aviso de recepção dirigida à
Direcção, até no mínimo de 30 dias de antecedência sobre o
termo do exercício social, sem prejuízo da sua responsabi
lidade pelo cumprimento das obrigações como membro da

ser punidas pela Direcção, consoante a sU^.^toS e ben^’
penas de censura, multa ou suspensão de
reCllrso
cios por determinado período, sem prejuízo
delas cabe para a Assembleia Geral.
reCedida^e^

2. A aplicação de qualquer sanção será p

Cooperativa.

cesso, nos termos do disposto no artigo an
3. O recurso a que se refere o n. 1 ^eV

2. Sem prejuízo do direito de demissão, a Assembleia
Geral poderá estabelecer condições para o efeito, tendo em

no prazo de 8 dias a contar da data enlJjj-naja.
x
tenha sido notificado da penalização dete
^ral a a

conta o respeito e o cumprimento dos compromissos, em

4. A Direcção poderá propor à Asse™ just0 1^%
cação de medidas cautelares, quando
regulaíIieI1
os cooperadores violarem os estatutos
deveres sociais.

particular, financeiros, assumidos pela Cooperativa durante
o período de vinculação dos cooperadores.

3. Ao cooperador que se demitir será restituído o mon
tante dos títulos de capital realizados, segundo o seu valor

'

ARTIGO 18°
(Violação de outros deve

nommal, no prazo de 90 dias.

jjiterp05
0 coopera

0CÍ1)iS)

vist0

^6# p

Poderão ser objecto de qualque^ Q grau ^jjtoS1,11
nestes estatutos, consoante a graVI
s0Cjais Pr
liciade do infractor violação de deve
artigo 14.°
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CAPÍTULO IV

Dos Órgãos Sociais
SECÇÃO I
Princípios Gerais
ARTIGO 19.°
(Órgãos sociais)

proceder-se, em caso contrário e no prazo máximo de um

mês, ao preenchimento das vagas verificadas, sem prejuízo

de estas serem ocupadas por membros suplentes.
2. As deliberações dos órgãos electivos da Cooperativa
são tomadas por maioria simples com a presença de mais de

metade dos seus membros efectivos, tendo o seu presidente
voto de qualidade.

I os órgãos sociais da Cooperativa são:

^Assembleia Geral;

b) A Direcção;
c) 0Conselho Fiscal.
I Poderão ser criadas pela Assembleia Geral, por
aposta da Direcção, comissões especiais de carácter con-

qillivo e duração limitada, destinadas ao desempenho das

3. As votações respeitantes à eleição dos órgãos sociais

ou a assuntos de incidência pessoal dos cooperadores reali-

zam-se por escrutínio secreto.
4. Será sempre lavrada acta das reuniões dos órgãos da
Cooperativa, obrigatoriamente assinada por quem exerceu

as funções de presidente.

SECÇÃO II

rfas determinadas.

Assembleia Geral

ARTIGO 20.°
(Duração dos mandatos)

A duração dos mandatos dos titulares da Mesa da
Assembleia, da Direcção e do Conselho Fiscal é de 4 anos,

1. A Assembleia Geral é o órgão supremo da Cooperativa,

sendo permitida a reeleição por um período de quatro man-

sendo as suas deliberações, tomadas nos termos legais e esta

ta consecutivos, sem que haja quaisquer alterações.

tutários, obrigatórias para os restantes órgãos e para todos os

ARTIGO 21.°
(Eleição dos membros dos órgãos sociais)

I

ARTIGO 25.°
(Definição, composição e deliberações da Assembleia Geral)

I. Os titulares dos membros da Mesa da Assembleia

1 Geral, da Direcção e do Conselho Fiscal são eleitos por

maioria simples de votos, de entre os cooperadores em pleno
mzo dos seus direitos, em escrutínio secreto, devendo as

cooperadores.
2. Participam na Assembleia Geral todos os cooperado
res no pleno gozo dos seus direitos.

3. Para além da Assembleia Geral, por cada secção da

Cooperativa, poderá existir uma assembleia sectorial que se
deverá reger pelo respectivo regulamento interno.

correspondentes listas satisfazer os seguintes requisitos.

a) Serem remetidas ao Presidente da Mesa da Assembleia
Geral com uma antecipação mínima de 10 dias em

relação a data da reunião.

b) Serem subscritas por um mínimo de 5 membros em
pleno gozo dos seus direitos.

c) Só poderão candidatar-se aos órgãos sociais, os

ARTIGO 26.°
(Sessões ordinárias e extraordinárias da Assembleia Geral)

1. A Assembleia Geral reúne em sessões ordinárias e
extraordinárias.

2. A Assembleia Geral Ordinária reúne obrigatoriamente

duas vezes por ano, uma até 31 de Março para aprecia

cooperadores inscritos nos ramos de actividade
ção e votação do relatório, balanço e contas do exercício
da Cooperativa.
bem como do parecer do Conselho Fiscal, e oura até 31 de
2. As listas poderão indicar a distribuição dos cargos dos
Dezembro para apreciação e votação do orçamento e plano
candidatos a cada um dos órgãos sociais.
de actividades para o exercido seguinte e eleição dos corpos
ARTIGO 22.°
(Incompatibilidades)

1. Nenhum cooperador pode ser simultaneamente mem
bro da Assembleia Geral, da Direcção ou do Conselho Fiscal.
2. Nas Cooperativas com mais de 20 elementos, não

podem ser simultaneamente membros da Direcção e do
Conselho Fiscal, os cônjuges ou pessoas que vivam união

de facto.

3. A Assembleia Geral Extraordinária reúne quando con
vocada pelo Presidente da Mesa, por sua iniciativa, a pedido

da direcção ou do Conselho Fiscal, ou a requerimento de
pelo menos 5%, num mínimo de quatro cooperadores.
ARTIGO 27.°
(Mesa da Assembleia Geral)

1. A Mesa da Assembleia Geral é constituída por um
ARTIGO 23.°
(Remuneração dos titulares dos órgãos sociais)

Os titulares dos órgãos sociais poderão auferir as remu
nerações que lhes forem fixadas pela Assembleia Geral.
ARTIGO 24.°
(Funcionamento dos órgãos sociais)

I.

sociais, quando for caso disso.

Nenhum órgão da Cooperativa, à excepção da

Presidente, um Vice- Presidente e um Secretário.

2. Ao Presidente incumbe convocar e presidir à
Assembleia Geral, dirigir os trabalhos, verificar as condições

de elegibilidade dos candidatos aos órgãos da Cooperativa e
conferir posse aos eleitos, sendo substituído nas suas faltas

ou impedimentos pelo Vice-Presidente.
3. Ao Secretário compete, geralmente escrever as actas
das reuniões e colaborar com o Presidente e Vice-Presidente,
no decurso dos trabalhos da Assembleia Geral.

chidos, pelo menos, metaa
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. Na falta de qualquer dos membros da Mesa da
XU
—“
“*rsdores
""sos
' “respectivos
,u"s
Assembleia*
Geral,
compete
a esta prese
eleger

Fi™ >s

de jnro a
Pagar aOs„.

Cooperativa;

M1_ «suas funções no termo da reumao.

f) Deliberar quanto à forma H

\

Assembleia Oeral a não convocação desta nos casos em que

dentes;
^Sàoa
g? Alterar os estatutos, bem cn

>

a isso seja obrigado.
6 É causa de destituição de qualquer dos membros da

h) Del iberar a fusão ou cisão d r

5 É

d0 p“ide"“

Mesa

.> n r^Ulamentos Atemos;

Mesa a não comparência sem motivo justificado a, pelo

aprova^

z> Deliberar a dissolução volunS*^
deliberar a filiação d.ssoí^

menos, três sessões seguidas ou seis interpoladas.

nniões, federações ou confedera^

ARTIGO 28.°
(Convocação da Assembleia Geral)

k) Deliberar a exclusão de cooperadores’^

1. A Assembleia Geral é convocada pelo Presidente da
Mesa com pelo menos 15 dia de antecedência

mandato dos titulares dos órgãos socií ‘
mtervir como instância de recurso
admissão ou recusa de novos membrose^

2. A convocatória deverá conter a ordem de trabalhos,
bem como a indicação do dia, hora e o local da reunião e

vamente às sanções aplicadas pela Direcção-

será afixada nos locais onde a Cooperativa tem a sua sede ou

l) Fixar a remuneração dos titulares dos 4

outras formas de representação social, publicada num diário
da localidade o de circulação nacional.

m) Deliberar quanto ao exercício do direito dea$

sociais;

3. Para as Cooperativas com menos de 100 membros, a

ou penal contra directores, gerentes e oite
mandatários e membros do Conselho Fiscal;
Apreciar e votar outras matérias expressametè

convocatória será enviada a todos, por via postal registada
ou entregue pessoalmente por protocolo. Neste caso são dis

pensadas as publicações previstas no n.° 2.
4. A convocação da Assembleia Geral Extraordinária
deve ser feita no prazo de 15 dias após o pedido ou reque
rimento, devendo a reunião realizar-se no prazo máximo de
30 dias contados da data da recepção do pedido ou requeri

previstas nestes estatutos;
o) A criação e extinção dos ramos de actividades^
proposta da Direcção;
p) A alteração do número de delegados da Coope

tiva em representação ramo de activi a e
2. Para além dos actos referidos no numero

mento.

Cornpete ainda à
Previstos na alín

ARTIGO 29.°
(Quórum)

a

ssern^^eia Geral sancionar os conto®

íneac) do artigo 5.° destes estatutos.

1. A Assembleia Geral tem início à hora marcada na
convocatória estando presentes mais de metade dos coopera
dores com direito a voto ou seus representantes devidamente

ARTIGO 31.°
1 Sao

(Va,Ídade das deliberações)

não conste
ri^ ^Ua^Sc^uer deliberações sobre matériasqiií
tória, salv 171 ã °r^em de trabalhos indicada na convo#

credenciados.

2. Se a hora marcada para o início da reunião não se veri
ficar o número anterior, a assembleia terá início 30 minutos
depois com qualquer de cooperadores.

represem ri
encontrando-se presentes ou validam^
gozo do^ °S tOdos os membros da Cooperativa no pW
resnecti\ SeUS di^itos, concordem por unanimidade

em «5 CaS°
“ ”™

convocaçao
‘

Assembleia Geral ser feita
do, cooperado.

rectiva inclusão.
do artiv ^dberações sobre a matéria da alínea m) do^
Para an
pode ser tomadas em sessão con^
mesmo reCiaçao do relatório de gestão e contas do exerclC

Geral, assinada pelosaXbVslaMesa'à0

" reSP“‘™

ASSemWeÍa

ARTIGO
30.»
(Competência
da Assembleia
Geral)

’ XZr eírt eXC'USÍVa 3 ASSembleia G^l:
b)

Apreciar e votar anu"d "h™

* S°C'aÍS;

e as contas do exercih ° re’atório de gestâo
Conselho Fiscal;
’ 6m C°m° 0 Parecer do
^Apreciar a certificação leeai (lp

caso disso;
8 de contas quando for
Apreciar e votar n
mcnto para 0 exerc^ge^lade8 e ° orça-

não «»« «■ »"

ARTIGO 32."
qUa
lquerblu'aS Gerais
cada cooperador dispõe1,1
' ^as
4S
(VotaçSo)

u

terCn £ e*‘gida n^Ue Seja a sua Participação social.
. dos votos ê
ría ^‘‘^ada de pelo menos >
d0
!aSr^crenci^Pressoa para efeitos de aprovaç^

mat

rt,go 3o „

adas nas alíneas g), h), i)j) e m) do "■

de cPerai'va ela na a^rovadão da dissolução v°lun,arl!I
No
inteiydo
°°Peradem
Oresa
sej

núl*ero de

teid ™
lugar se,
pelo
menos,
o
d'Cad0
1 do
artigo
12.°^
a sua continuidade, cpW

favorável à sua dissolução-
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f) Velar pelo cumprimento da lei, dos estatutos e regu

ARTIGO 33.» _
(Voto por correspondência)

i

lamentos internos e das deliberações dos órgãos

éadmitido o voto por correspondência, sob a condi-

da Cooperativa;

-,deser expressamente identificado o ponto ou pontos da

g) Contratar e gerir o pessoal necessário ao funciona

, Jade trabalhos a que se refere e a assinatura do coope-

mento da Cooperativa;

pjorserreconhecida nos termos legais.

h) Representar a Cooperativa em juízo e fora dele;

ARTIGO 34.»
(Voto por representação)

i) Assegurar a escrituração dos livros, nos termos

legais;

I. É admitido o voto por representação, devendo o

j) Praticar os actos e negócios necessários à defesa

nundato, apenas atribuível a outro cooperador ou familiar

dos interesses da Cooperativa e dos coopera

maior do mandante que com ele coabite, constar de docu-

dores, bem como à salvaguarda dos princípios

j (Dentoescrito dirigido ao Presidente da Mesa da Assembleia

cooperativos, dentro dos limites da sua compe

Geral, com a assinatura do mandante reconhecida nos ter

tência;

mos legais.

k) Arrendar ou adquirir tudo o que se tome necessá

2.Cada cooperador não poderá representar mais do que

rio ao funcionamento da Cooperativa, obtido o

ciuoutro membro da Cooperativa.

parecer favorável do Conselho Fiscal.

SECÇÃO III
Direcção

l) Adquirir, construir e alienar imóveis quando autori

zada pela Assembleia Geral.

ARTIGO 35.°
(Composição da Direcção)

ARTIGO 37.°
(Reuniões)

I A Direcção é composta por 4 membros efectivos, (um

1. A Direcção reúne ordinariamente pelo menos uma vez

prftídente, um vice-presidente, um secretário e um tesou-

por mês, convocada pelo presidente.

™), e três suplentes.

1
I
I

nos termos da alínea h) do artigo 36.° assinar a
correspondência e exercer as demais funções

I

delegadas pelos outros elementos da Direcção,

I

presidente a convoque, por sua iniciativa ou a pedido da

maioria dos seus membros efectivos.
ARTIGO 38.°
(Dissolução)

previstos no artigo 38.°;

I

b) Compete ao secretário substitui o presidente, nos

I

seus impedimentos, e escrever as actas da Direc-

I
I

Ção;
c/Compete ao tesoureiro, efectuar os pagamentos,

I
/
I

2. A Direcção reúne extraordinariamente sempre que o
«) Compete ao presidente, representar a Cooperativa,

preencher os balancetes econtrolar as
despesas da Cooperativa.

A Cooperativa pode dissolver-se por:
a) Esgotamento do objecto ou impossibilidade insu
perável da sua prossecução;
b) Fusão por integração, por incorporação ou cisão
integral;
c) Deliberação da Assembleia Geral;
d) Decisão judicial transitada em julgado que declare
a falência da Cooperativa;
e) Decisão judicial transitada em julgado que verifi
que que a Cooperativa não respeita, no seu fun
cionamento, os princípios cooperativos, que
o seu objecto real não coincide com o objecto
expresso no acto da constituição ou nos estatu
tos, que utiliza sistematicamente meios ilícitos
para prossecução do seu objecto ou ainda que
recorre à forma de Cooperativa para alcançar
indevidamente benefícios legais.

receitas e

2. Após a tomada de posse, a distribuição dos cargosda

I Direcção será feita na primeira reunião desta, quando o não
; íen^a s'do pela Assembleia Geral.
ARTIGO 36.°
(Competências da Direcção)

A Direcção é o órgão de administração e representação
da Cooperativa, competindo-lhe designadamente:

a) Elaborar anualmente e submeter ao parecer do
Conselho Fiscal para apreciação e aprovação da

Assembleia Geral, o relatório de gestão e contas
do exercício, bem como o plano de actividades e
o orçamento para o ano seguinte;

b) Executar o plano de actividades;
c) Atender às solicitações do Conselho Fiscal;
d) Deliberar sobre a admissão de novos membros e
aplicação de sanções dentro dos limites da sua

t)

de re"i*°
da Assembleia Geral;

ARTIGO 39.°
(Processo de liquidação e partilha)

A dissolução da Cooperativa, qualquer que seja o motivo,
e o subsequente processo de liquidação e partilha efectua-se
nos termos da lei vigente na República de Angola.
ARTIGO 40.°
(Nulidade da transformação)

É nula a transformação da Cooperativa em qualquer tipo
de sociedade comercial, sendo também feridos de nulidade
quaisquer actos que procurem contrariar ou iludir esta proi

bição legal.

c
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DIÁRIO
CAPÍTULO V

Objecto: exercício da actividade de despacha^
agentes de navegação, actividades de logística,

Disposição Transitória

importação e exportação e prestação d

ARTIGO 41.°
(Foro competente)

Capital: Kz: 95.000,00 (noventa e cinco mil

É escolhido o Foro da Comarca da Província do Bié, para

Sócios e quotas:

todas as questões a dirimir entre os membros da Cooperativa,

Primeiro: — «DAMCO Intematíonal, A/S», con^

ou entre esta relativamente àqueles, e com terceiros.

na 21 Dampfaergevej, 2100, Copenhaga, Dinamarca,^

(16-2206-L13)

uma quota no valor nominal de Kz: 85.500,00
cinco mil e quinhentos kwanzas);
Segundo:

Conservatória dos Registos da Lunda-Sul/Saurimo

—

«DAMCO, A/S», com sede em j

Dampfaergevej, 2100, Copenhaga, Dinamarca, com
quota no valor nominal de Kz: 9.500,00 (nove mil

CERTIDÃO

nhentos kwanzas);
Gerência: exercida por um número mínimo de 2(fej

Bebiana Madalena Martins

Joaquim César, Licenciado em Direito, Conservador dos
Registos da Lunda-Sul.
Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre

gerentes, a ser eleitos pela Assembleia Geral por mandato
renováveis de 4 (quatro) anos, ou até que estes renunciema

cargo ou a Assembleia Geral delibere proceder à sua subs
tituição;

sentada em 8 de Junho de 2012, sob n.° 5 do diário;

Certifico que, sob o n.° 655, a folhas 33 do livro B-4,

Forma de obrigar: pela assinatura de 2 (dois) gerentesoe

está matriculado como comerciante em nome individual

pela assinatura de um ou mais procuradores, nostermosew

Bebiana Madalena Martins, que usa como firma o seu nome,

âmbito das respectivas procurações.

exerce actividade de comércio geral, tem o seu escritório e

AP.48/150319 — Nomeação da gerência

estabelecimento comercial, situados em Saurimo, no Bairro

Gerência: Incumbe a Danish Lakhani, casado, de nacio

Muandondji.
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois

casado, de nacionalidade portuguesa, ambos com domicílio

de revista e consertada assino.

profissional, Rua Major Kanhangulo, n.° 290, rés-do-chào;

Conservatória dos Registos da Lunda-Sul, em Saurimo,

aos 8 de Junho de 2012. — O conservador, ilegível.

nal idade paquistanesa e Pedro Miguel Ramalho Madaleno,

Para o mandato de 2015 a 2018;
Data da deliberação: aos 12 de Março de 2015.

(14-1942I-L16)

AP. 10/150910 — Nomeação do gerente:
Gerrit Heremias Laubscher, de nacionalidade sul-afti-

cana, com domicílio profissional em Luanda, Rua Major

Conservatória do Registo Comercial de Luanda
2/ Secção Guiché Único da Empresa

Kanhangulo, n.° 290, rés-do-chão;
Data da deliberação: aos 6 de Agosto de 2015.

CERTIDÃO

AP.97/151014 — Mudança de sede:

Sede: Luanda, no Distrito Urbano e Bairro da Ingombota.
DAMCO (ANGOLA) — Transitários e Agentes

Rua Major Kanhangulo, Prédio 290, 3.° andar;

de Navegação, Limitada

Data da deliberação: 30 de Setembro de 2015.

a) Que a fotocópia apensa a esta certidão está con
forme os originais;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 98 em 14

Conservatória do Registo Comercial de Luanda.

2.a Secção Guiché Único, em Luanda, aos 14 de Outubrodc

2015. —A conservadora-adjunta, ilegível. (15-19131-L01)

de Outubro de 2015;

ç) Que foi extraída dos registos respeitante a sociedade

comercial denominada «DAMCO (ANGOLA)
— Transitários e Agentes de Navegação, Limi

Conservatória do Registo Comercial da 2.a Secção

do Guiché Único da Empresa

tada», registada sob o n.° 2.325-11;
d) Que ocupa 1 folha numerada e rubricada por mim,

CERTIDÃO

leva selo branco desta Conservatória.
Matrícula —Averbamentos — Anotações
«DAMCO (ANGOLA) — Transitários e Agentes de
Navegação, Limitada»;

N.I.F. 5417147770.

MVULO FILIPE DIBANZJLUA — Comércio a Retalho

e Prestação de Serviços
Bárbara Celeste Ferreira Gamboa, Conservadora-Adjunta

Inscrições — Averbamentos —Anotações
AP 03/111012 — Contrato de sociedade:
Sede: Luanda, no Município da Ingombota, Bairro

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

Ingombota, Rua Major Kanhangulo, Prédio n.°290, rés-do
-chão;

sentada sob o n.° 70 do livro-diário de 15 de Fevereiro do

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre

corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.
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Conservatória Registo Comercial do Huambo

■fico que, sob o n.° 5.785/16, se acha matriculado o
em nome individual Mvulo Filipe Dibanzilua,
. ^or, residente em Luanda, Município de Luanda,

CERTIDÃO

Comércio a Retalho e Prestação

£. M- COSTA

jitoUrbanodaSamba,BairroSamba,RuadaSamba,Casa

de Serviços

a) Que a cópia apensa a esta certidão está confonne

que usa a firma «MVULO FILIPE DIBANZILUA

foinércio a Retalho e Prestação de Serviços», exerce a

b) Que
foi requerida sobApresentação n.° 0005.151028;
o original;

flidide de comércio a retalho e prestação de serviços,

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

j, escritório e estabelecimento denominado «M.F.D »

ciante em nome individual Ernesto Manuel

faiadoem Luanda, Município de Luanda, Distrito Urbano

Quissueia da Costa, com o NIF 2127055764,

juKilamba Kiaxi, Bairro Palanca, ao lado da Universidade

registada sob o n.° 2015.2113;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

/ Porser verdade se passa a presente certidão, que denois
/ Avista e consertada assino.
p

o selo branco desta Conservatória.

funga,casa s/n.°;

Matrícula — Averbamentos — Anotações

/ Cm,ÓrÍa d0 Re^o Comercial de Luand

/U*

ÍM2016-Aconse

Ernesto Manuel Quissueia da Costa;
Identificação Fiscal: 2121055164;

a°S 15 de

a

Secção do Guiché
Único daa-adjunta,
Fm
AC0nServad0r
i7egZve/. d ’

Ernesto
Manuel Quissueia
AP
.4/2015-10-28
Matrícula da Costa, solteiro, maior, de

06-2156-L02)

nacionalidade angolana, residente na Cidade do Huambo,
Rua do Comércio, exerce a actividade de comércio a reta
lho e prestação de serviços, gráfica, peixaria, hotelaria e

Conservatória do Registo Comercial da 2.a Secção

turismo, tem o escritório e estabelecimento comercial deno
minados «E. M. COSTA — Comércio a Retalho e Prestação
de Serviços», situados na Rua do Comércio, Cidade do

do Guiché Único da Empresa

CERTIDÃO
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois

EZEQUIEL MANUEL SAMPAIO — Comércio

a Grosso e a Retalho e Prestação de Serviços

Cubara Celeste Ferreira Gamboa, Conservadora de 3.a Classe,
Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 2.a Secção do

Huambo.
Conservatória Registo Comercial do Huambo, aos 28 de
de revista e consertada assino.
Outubro de 2015. — O Conservador de 1? Classe, Marcial
Miguel Samalinha.
(16-2197-L13)

Único da Empresa.
al'sfazendo ao que me foi requerido em petição aprecorr 3 S°b ° 0 °

Conservatória Registo Comercial do Huambo

d° Evro"diário de 15 de Fevereiro do

ano> a qual fica arquivada nesta Conservatória.
c<*nier '

i solteir

° n’° 5-787/16, se acEa matriculado o

em norne *ndividual Ezequiei Manuel Sampaio,

Fernando Manuel Pinho Pereira

CERTIDÃO
a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

H13’01*’ res^ente em Luanda, no Município do

a GroSSoE2E(^UIEL MANUEL SAMPAIO — Comércio

b)Que foirequerida sobApresentação n.°0001.1503^5’
o original;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer
ciante em nome individual Fernando Manuel

3 Beta'Eo e Prestação de Serviços», exerce a

Pinho Pereira, com o NIF 2121000984, regis-

afi^’ Bairro Cazenga, Casa n.° 28, Zona 18, que usa

tersas SerV'ÇOS Prestados, principalmente as empresas
^cultu 6 ’ acEv^a(^es d°s serviços relacionados com
idades *
escr^®r’° e estabelecimento denominado

Lio . 3S El°res>>> situado em Luanda, no Município
^on)bota' n° Distrit0 Urbano da Ingombota, Bairro
i

^°r stse/
Coque
^ros
’ Casa n °certidão, que depois
}%
r Verdade se
Passa
a presente
• gecçã°
C°nse^
COnSertadaaSSÍno
Guich
é fatÓrÍa
d° Regist0 Comercial
de Luanda, da 2:
_Acon-

^ado^ j n'C° da EmPresa, 15 de Fevereiro de 2016. (.6-2279-L02)

d)

Que
ocupa
as folhas
rubricada(s) por mim, leva(m)
tada sob
o n.°
2015.1969;
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações

Fernando Manuel Pinho Pereira;
Identificação Fiscal: 2121000984;
Fernando Manuel Pinho Pereira, solteiro, maior,
1/2015-03-25angolana,
Matrícula residente no Município do
de AP.
nacionalidade
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2!^^
Cachiungo, Província do Huambo, usa a firma o seu nome

Ç) Que foi extraída do registo respeitante^

acima identificado, exerce a actividade de comércio a reta
ciante em nome individual Ângelo <

lho, tem o escritório e estabelecimento comercial situados

Silva, como NIF 2125001861, re^J

no Município do Cachiungo, Província do Huambo.

n.° 2016.2144;

*

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) pormim,^,

de revista e consertada assino.
Conservatória Registo Comercial de Huambo, aos 25 de

o selo branco desta Conservatória.

Março de 2015. — O Conservador de l.a Classe, Marcial

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Ângelo Manuel da Silva;

(16-2201-L13)

Miguel Samalinha.

Identificação Fiscal: 2125001861;
AP.2/2016-01-06 Matrícula

Conservatória Registo Comercial de Huambo

Ângelo Manuel da Silva, solteiro, maior, de
nalidade angolana, residente no Município do HuM

CERTIDÃO

Bairro Casseque 2, usa a finna o seu próprio nome ach

Nader Chihade

identificado, exerce a actividade de comércio a grosso

a retalho, tem o escritório e estabelecimento situadosn

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

Bairro Casseque 2, na Cidade do Huambo.

o original;

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depo

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 0009.160113;

de revista e consertada assino.

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

Conservatória do Registo Comercial do Huambo, i

ciante em nome individual Nader Chihade, com

Huambo, aos 6 de Janeiro de 2016. — O Conservadoié

o NIF 2121082816, registada sob o n.° 2013.1570;

1a Classe, Marcial Miguel Samalinha.

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

(16-22114.1!

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula — Averbamentos — Anotações

Nader Chihade;

Conservatória do Registo Comercial doHuambo

Identificação Fiscal: 2121082816;

CERTIDÃO

AP.1/2013-06-12 Matrícula
Nader Chihade, solteiro, maior, residente no Município

José Mendes de Carvalho

do Huambo, Cidade Alta, usa a firma denominada «W1SS AN

MAHMOUD AYOUB — Só Alegria Comércio e Indústria»,

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conto

exerce a actividade de comércio a retalho, tem escritório e
estabelecimento situados, na Rua Vicente Ferreira nesta

Cidade do Huambo.

AP.7/£016-01-l3 Averbamento
A requerimento de Nader Chihade, solteiro, maior, de

nacionalidade libanesa, declara-se que a firma denominada

o original;
b) Que foi requerida sob Apresentação nJW®
c) Que foi extraída do registo respeitante ao cow

ciante em nome Individual «José Mendes i
Carvalho», com o NIF 2128002761, registad.

«WISSAN MOLMOUD AYOUB — Só Alegria Comércio

& Indústria», passa a denominar-se «Nader Chihade», com

sob o n.° 2015.2131;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mini,leva(ro

o número de Identificação Fiscal 212108286.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois
de revista e consertada assino.
Conservatória Registo Comercial

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula — Averbamentos — Anotações

de

Huambo,

no

Huambo, aos 13 de Janeiro de 2016. — O Conservador
de 2.a Classe, Marcial Miguel Samalinha.

(16-2212-L13)

José Mendes de Carvalho;
Identificação Fiscal: 2128002761;

AP 2/2015-12-04 Matrícula

José Mendes de Carvalho, solteiro, maior, de nacionali
Conservatória do Registo Comercial do Huambo

CERTIDÃO
Ângelo Manuel da Silva

dade angolana, residente no Município do Huambo, Rua
Comércio, usa a sua firma o seu próprio nome acima iderf
cado, exerce a actividade de comércio boutique perfumada

cayber café e comércio a retalho de bens alimentares'

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;
b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 0002.160106;

bebidas, tem o escritório e estabelecimento denomina*

«J.M.C.» situado no Bairro do Santo António, desta Cida*
ao Huambo.
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"
se passa a presente certidão, que depois
^taeconsertada assino.
H

Matrícula — Inscrição — Averbamentos — Anotações

Ginildo Ndansau António;
Identificação Fiscal: 2131009747;

^tárá do Registo Comercial do Huamhn
Dezembrode 2015. — A. Conservadora de 1 a ri’
(16-2224^

AP. 1/2014-02-26 Matrícula
Ginildo Ndansau António, solteiro, maior, de nacionali

dade angolana, residente no Kuito, Bairro Sede, Rua Sagrada
Esperança, exerce a actividade de comércio a retalho e pres

tação de serviços, usa a sua firma com o seu próprio nome
acima identificado e o estabelecimento comercial com a
denominação de «GILND — Comercial», tem o seu escri
tório e estabelecimento comercial localizado no Bairro São

CERTIDÃO

Pedro, Província do Huambo.

A.E.S.F—Comercial

Ginildo Ndansau António;
Identificação Fiscal: 2131009747;
Por ser verdade se passa a presente
ite certidão, que depois

Que a cópia apensa a esta certidão está confonne
bjQae
foi requerida sob Apresentação n.° 0001.160107
o original;

de revista
e consertada
assino.
Conservatória
Registo
Comercial do Huambo — SIAC,

em 7 de Janeiro de 2016;
Que foi extraída dos registos respeitantes à socie

aos 27 de Fevereiro de 2014. — O Conservador, Alfredo

dade comercial denominada «Azenaida Eduardo

(16-2223-L13)

Feio Sachiliva.

da Silva Feijó» (A.E.S.F — Comercial), com a

Identificação Fiscal 2125002175;
í Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
Conservatória do Registo Comercial em Luanda

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula — Inscrição — Averbamentos — Anotações

CERTIDÃO

AP.1/2016-01-07 Matrícula
Azenaida Eduardo da Silva Feijó, solteira, maior,

Agil Manuel Adão Lima

f nacionalidade angolana residente habitualmente no

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

^anibo, Bairro São João, Rua 2, casa sem número, exerce
actividades comércio misto e a retalho, boutique e pres-

b) Que
foi requerida sob apresentação n.° 0001.151120
o original;

de serviços, usa a sua firma com as iniciais do seu
Mnonome acima identificado «A.E.S.F — Comercial»,

emfoi
2015-11-20;
c) Que
extraída dos registos respeitantes à socie

localj/? Pr’nc’PaI escr’tório e estabelecimento comercial,

dade comercial denominada «AGIL LIMA

ximft 3 n n° ^uamk°, Bairro Chiva, Rua Principal, pró-

*

— Comercial», com a Identificação Fiscal

Posto Policial.
íerevief61* Verc^a^e se Passa a presente certidão, que depois
d) Que
ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
2401241051;

Con^

Re£’St0 Comercial do Huambo — SIAC,

o selo branco desta Conservatória;
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois

'^juntn jl/08 7 de Janeiro de 2016. — O Conservador-

’

1

(16-2209-L13)

de revista
e consertada
assino.Comercial da Lunda-Norte.
Conservatória
do Registo
Matrícula Inscrições —Averbamentos —Anotações
«AGIL LIMA — Comercial»;
Identificação
2401241051;
Matrícula — Fiscal:
Inscrição
—Averbamentos — Anotações

Conservatória do Registo Comercial do Huambo
SIAC

AP. 1/2015-11 -20 Certidão
Agil Manuel Adão Lima, solteiro, residente na Rua da

CERTIDÃO

Ginildo Ndansau António
.p<,tá conforme
°)Que a cópia apensa a esta certidão
o original;
_
0 ooOl .140226
Que foi requerida sob Apresentação n

c)

em 26 de Fevereiro 2014;
^eS à socieQue foi extraída dos registos respe' a
^jansau
dade comercial denominada

o selo branco desta Conservat

cultura agro-pecuária, pescas, indústria, produtos martscos
(frescos) e outros, venda de combustíveis, lubrificantes
e seus derivados, venda de gás butano, alfaiataria, cortes

^2131009242’

António, com a Identificação Fisca Que ocupa as folhas rubricadafs) V

Registo
Samba
n.° 243, Zona 3, Bairro da Samba/Luanda. Usa a
firma o seu nome, exerce actividades de comércio a reta
lho de produtos alimentares, bebidas, tabaco, venda recargas
físicas e electrónicas, telefones, cartões SIM de voz e dados
e equipamentos de dados, farmácias e posto médico, agri

(eva(m)
—

3072

e costuras, venda de materiais de construção civil e obras
públicas, indústrias transformadoras, hotelaria e turismo,
pastelaria e restaurante, salão de beleza e estética, bijutarias,
perfumaria e boutique, modas e confecções, informática,
impressão, artigos de pintura, artigo de consumo de escri

tório, panificadoras e moagens, exploração de minerais e
florestal, pastelaria e geladaria, prestação de serviços, venda

de motorizadas e seus acessórios, transporte de mercado

DL
Certifico que, sob o n.° 17.825
n.o B-41, se acha matriculado o i
Justino António Curitola, solteiro, ...
Luanda, Bairro Mártires do Kifangondo,

Distrito Urbano da Maianga.

Nacionalidade: angolana.

rias e passageiros, venda, aluguer de viaturas e acessórios,
mento denominado «AG1L LIMA — Comercial», situado
no Dundo, Município de Chitato, Província da Lunda-Norte.

'O

Ramo de actividade: serviços prestados àse^

rent-a-car e diversos, tem o seu escritório e estabeleci

especificado, comércio a retalho não especificado.

Estabelecimento: Local Training Center (tiq

no Município de Cacuaco, Centralidade do Sequek,B\^V1
Prédio n 0 32-A, Apartamento n.° 101, nesta cidade.

A Conservadora de 3.a Classe, Chissola lânvua.

(16-2320-L01)

Conservatória do Registo Comercial de Luanda

Por ser verdade se passa a presente certidão,que^
de revista e consertada assino.
.
conservatória *> R'Sist0 Co”' *l'**
Lnanda, aos 3 de Fevere.ro de 20.6,-0—,

CERTIDÃO

gível.

(16-WJJ

Júlio Ferreira
Andrade Manuel Neto, Licenciado em Direito, Conser
vador do Registo Comercial de Luanda.

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre
sentada sob o n.° 4, do livro-diário de 12 de Dezembro de
2001, a qual fica arquivada nesta Conservatória.

entro

Certifico que sob o n.° 9479, a folhas 72, verso docertidão
livro
B-20, se acha matriculado como comerciante em nome
individual Júlio Ferreira, que usa a firma o seu nome, domi

■

ciliado em Luanda, Bairro Benfica, Município da Samba,
Casa n.° 13, Zona 3, exerce o comércio misto, tem o escri

Bárbara

veí

(16-2323-L01)

sentada sob
corrente ano ° ”

LocalTraining Center (LTC)

Satisfaze ou
„ Registo Comercial de Luanda.
’
.
endo
sentadasobo n.°2ao
doque
liv\me foi requerido em petição apreaqual fica arquivada
'ro-diário de 1 de Fevereiro de 2016,
nesta Conservatória.

e me ÍOí requerido em petição apr
d° livro~diário de 10 de Fevereirodo

res*dente ern Luanda, Município do CazeW

<(T Q c azen&a> casa sem número, Zona 18, que usaa^
Com ,

Andrade
Conservador doManuel
R<
Neto, Licenciado em Direito,

o

casada
n°me Indjvidual Teresa Queta Gonga Pd®
adquiri °m Franclsco Pedro, sob o regime de comunhão^

egisto Comercial de Luanda
ERT1DÀO

c
•
- erreira

Certifi
3 3
^Ca arQulvada nesta Conservatória.
comerei1 C° qUe’ S°b ° n‘° 974/16> se acha matriculadai

Bairr
"^^doR,

,

Comercio a Retalho

Gamboa, Conservadora t
do Guiché Únir- ^fVatona doRegisto ComerciaIda2W

n.° 12, e estabelecimento denominado «J.F., Comercial», no
Bairro Benfica, Xinguari, nesta cidade.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda, em
Luanda, aos 9 de Janeiro de 2002. — O conservador, ilegí-

Celeste

3-a Classe da Cone

tório comercial situado na Rua dos Coqueiros, res-do-chão,

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois
de revista e consertada assino.

T- Q-G.p^r^

Comércio a Retalho», exerce a actividade
C1° a retaíh° de carne e de produtos a base deca^

& FILHoT'0 e estabeleciment0 denominado

~~ Comércio a Retalho», situados em L*

Mnn

SeCPÍ°

VÍana’ Baim Viana’ Rua da Be'a

numero, junto ao Hotel Bela Vista.

.^s

de re °r ser verdade se passa a presente certidão, q“e
Vlsta e consertada assino.
da 2 ?nServatória do

Registo Comercial de^

C
$ecÇão do Guiché Único da Empresa
de^°’ aos ’0 de Fevereiro de 2016.
■ cIa^e, uegivei,

jofí

(i6 2305.^

