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Andrade Rodrigues (SU), Limitada

Leandra Augusto Siunbo de Almeida Gomes, Licenciada 

cm Direito, Conservadora de 2.a Classe da Conservatória do 

Registo Comercial de Luanda, 2? Secção do Guiché Único 

da Empresa —ANIFIL.

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre

sentada sob o n.° 8 do livro diário de 23 de Fevereiro do

Limitada. corrente ano, a qual fica arquivada nessa Conservatória.
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Certifico que Rnjú Andrade Rodrigues, ensado com 
Lorenza Mónica dos Santos Araújo Rodrigues, sob o 
regime de comunhão de adquiridos, natural de Lubango, 
Província da Huíla, residente na Província e Município de 
Luanda, Distrito Urbano do Rangel, Bairro Nclito Soares, 
Rua Camilo Pessanha, Casa n.° 23, Zona 11, constituiu uma 
sociedade unipessoal por quotas denominada «Andrade 
Rodrigues (SU), Limitada» com sede social na Província e 
Município dc Luanda, Distrito Urbano dalngcmbota, Bairro 
Kinaxba, TravessaRei Katyavala, Casa n.° 20, registada sob 
o n.° 149/16, que se regerá nos tennos constantes do docu
mento em anexo.

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

Está conforme
Conservatória do Registo Comercial deLuanda, 2? Secção 

do Guiché Único da Empresa, em Luanda. 23 de Fevereiro de 

2016. — O ajudante, ilegível

ESTATUrO DA SOCIEDADE
ANDRADE RODRIGUES (SU), LIMITADA

ARTIGO 1.”
(Dtnominação e sede)

A sociedade adopta a denominação de «Andrade 

Rodrigues (SU), Limitada», com sede social na Província e 
Município deLuanda, Distrito Urbano dalngcmbota, Bairro 
Kinaxixi, Travessa Rei Katyavala, Casa n.° 20, podendo 
transferi-la livremente para qualquer outro local do territó
rio nacional, bem como abrir filiais, sucursais, agências ou 
outras fonnas de representação dentro e fora do Pais.

ARTIGO 2.° 
(Duração)

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

ARTIGO 3.° 
(Objecto)

A sociedade tem como objecto social a prestação de ser

viços, comércio a grosso e a retalho, hotelaria e turismo 

e similares, restauração, indústria, agro-pecuária, pesca, 
serviços de informática, telecomunicações, publicidade, 

construção civil e obras públicas, exploração mineira e 

florestal, comercialização de telefones e seus acessórios, 

reparação dc veículos automóveis, exploração dc bombas 

de combustíveis e estação de serviço, exploração de salão 

de cabeleireiro e perfumaria, agenciamento de viagens, 

relações públicas, representações comerciais e industriais, 

venda de gás de cozinha, desporto e recreação, exploração 

de discoteca e vídeo clube, realizações de actividades cul

turais e desportivas, promoção de eventos, manutenção de

espnços vades, scgurnnçn de bens patrimoniais, educação 

e cultura, ensino, saneamento básico, jardinagem limpeza, 

desinfestação, fabrico e venda de gelo, exploração de cyber 

café, serviços de electricidade, importação e exportação, 

podendo ainda dedicar- se a qualquer outro ramo do comér

cio ou indústria cm que o sócio acorde c seja permitido por 

lei.

ARTIGO 4.°
(Capital)

O capital social é deKz: 100.000,00 (cemmil kwanzas), 
integralmente realizado em dinheiro, representado 1 (tuna) 
quota no valor nominal de Kz: 100.000,00 (cem mil kwan
zas) pertencente ao sócio-único Rajú Andrade Rodrigues.

ARTIGO 5.° 
(Cessão de quotas)

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

ARTIGO 6.°
(Gerência)

A gerência c administração da sociedade, cm todos os 

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

mente, incumbem ao sócio-único Rajú Andrade Rodrigues, 
bastando a sua assinatura para obrigai' validamente a socie

dade.

1. Fica vedado ao gerente obrigai a sociedade, em actos 

e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 

como letras de favor, fiança, abonações ou actos seme

lhantes.
2. O sócio-único poderá nomear pessoa estranha à socie

dade para assumir as funções de gerência.

ARTIGO 7.°
(Decisões)

As decisões do sócio único de natureza igual às delibera
ções da Assembleia Geral deverão sei'registadas em acta por 
cie assinadas c mantidas em livro de actas.

ARTIGO 8.°
(Dissolução)

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedi

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

sobrevivo eherdeiros ou representantes do sócio falecido ou 

interdito, devendo estes nomeai- um que a todos represente, 

enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 9.°
(Liquidação)

A liquidação da sociedade far-se-á nos tennos da Lei das 
Sociedade Comerciais.

ARTIGO 10.°
Balanços)

Os anos sociais serão os civis e os balanços serão dados 

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

de Março imediato.
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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.

(16-2618-L03)

NLN, Limitada

Certifico que, por escritura de 23 de Fevereiro de 2016, 
lavrada com início a folhas 85 do livro de notas para escri
turas diversas n.° 40-B, do Cartório Notarial do Guiché 
Único da Empresa — ANIFIL, a cargo do Notário, Lúcio 

Alberto Pires da Costa, Licenciado em Direito, perante mim, 
Eduardo Sapalo, Notário de 3.a Classe do referido Cartório, 

foi constituída entre;
Primeiro: — Nelson Lima Nascimento, casado com 

Ana Cristina Brazão Correia Nascimento, sob o regime de 
comunhão de adquiridos, natural da Ingombota, Província 
de Luanda, residente habitualmente no Distrito Urbano e 

Bairro da Maianga, Rua Lénine, Casa 11.“ 136/138, Zona 5;
Segundo: — Maria de Jesus Vaz Tavares, solteira, maior, 

natural de Quiculungo, Província do Kwanza Norte, resi
dente habitualmente em Luanda, no Distrito Urbano da 

Ingombota, Baino Palrice Luinumba, Rua dos Enganos, 
Casan.° 36;

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

Está conforme
Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, em 

Luanda, 23 de Fevereiro de 2016. —O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
NLN, LIMITADA

ARTIGO 1°
A sociedade adopta a denominação de«NLN, Limitada», 

com sede social na Província e Município deLuanda, Distrito 

Urbano e Baino da Maianga, Rua Lénini Casa n.“ 136z138, 
Zona 5, podendo transferi-la livremente para qualquer outro 

local do território nacional, bem como abrir filiais, sucur

sais, agências ou outras fonnas de representação dentro e 

fora do Pais

ARTIGO 2.°
A sua duração é por tempo indeterminado, contando-se 0 

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

da data da celebração da presente escritura.

ARTIGO 3.0
A sociedade tem como objecto social a prestação de 

serviços, comércio grosso e a retalho, representações comer

ciais e industriais, hotelaria e turismo e similares, indústria, 

agro-pecuária, pesca, serviços informáticos, telecomu

nicações, publicidade, construção civil e obras públicas, 

exploração mineira c florestal, comercialização dc telefones 
e seus acessórios, transporte marítimo, camionagem, agente 
despachante e transitários, cabotagem, rem-a-car, compra e 
venda de viaturas, novas ou usadas e seus acessórios, repa
ração de veículos automóveis, concessionária de material e 
peças separadas de transporte, fabrico de blocos e vigotas, 
comercialização de combustíveis e lubrificantes, exploração 
de bombas de combustíveis e estação de serviço, comer
cialização de medicamentos, material cirúigico, gastável e 
hospitalar, produtos químicos e farmacêuticos, serviços de 
saúde, venda de perfumes, plastificação de documentos, 

venda de material de escritório e escolar, decorações, seri- 
grafia, panificação, produção de gelados, indústria pasteleira, 
exploração deboutique, exploração de salão de cabeleireiro, 
agenciamento de viagens, relações públicas, venda de gás de 

cozinha, desporto e recreação, exploração de vídeo clube e 
discoteca, realizações de actividades culturais e desportivas, 

manutenção de espaços verdes, segurança de bens patrimo
niais, exploração de jardim de infância eATL, educação e 
cultura, instrução automóvel, ensino, saneamento básico, 
jardinagem, limpeza, desinfestação, fabricação e venda de 
gelo, importação e exportação, podendo ainda dedicar-se a 
qualquer outro ramo do comércio ou indústria em que os 

sócios acordem e seja permitido por lei.

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

integra Imente realiza do em dinheiro, dividido e representado 

por 2 (duas) quotas, sendo 1 (uma) quota no valor nomi
nal de Kz: 90.000,00 (noventa mil kwanzas) pertencente ao 
sócio Nelson Lima Nascimento e outra quota no valor nomi

nal de Kz; 10.000,00 (dez mil kwanzas) pertencente à sócia 

Maria de Jesus Vaz Tavares, respectivamente.

ARTIGO 5.0
A cessão de quotas a estranhos fica dependente do con

sentimento da sociedade, à qual é sempre reservado 0 direito 
de preferência, deferido aos sócios se a sociedade dele não 

quiser fazer uso.

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

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

vamente, incumbem ao sócio Nelson Lima Nascimento que 
fica desde já nomeado gerente, bastando a sua assinatura 
para obrigar validainente a sociedade.

2. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade, em actos 

e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 

como letras de favor, fiança, abonações ou actos seme

lhantes.

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

registadas, dirigidas aos sócios com, pelo menos, 30 (trinta) 
dias de antecedência, isto quando a lei não prescreva fonna- 
lidades especiais de comunicação. Se qualquer dos sócios 

estivei’ ausente da sede social a comunicação deverá ser feita 

com tempo suficiente para que possa comparecer.
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ARTIGO&°

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per

centagem para fundos ou destinos especiais criados em 

Assembleia Geral, sento divididos pelos sócios na propor

ção das suas quotas, e em igual proporção serão suportadas 

as pendas se as houver.

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

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

ARTIGO 10°

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

ARTIGO 11.°

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

qualquer sócio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou 

providência cautelar.

ARTIGO 12.°

Para todas as questões emergentes do presente contrato, 

quer entre os sócios, seus herdeiros ou representantes, quer 

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

Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qualquer outro.

ARTIGO 13.°

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

ARTIGO 14.°

No omisso regularão as deliberações sociais, as dispo
sições da Lei n.01/04, de 13 de Fevereiro, que é a Lei das 
Sociedades Comerciais e demais legislação aplicável.

(16-2619-L03) 

AB.Mbaki (SU), Limitada

Leandra Augusto Sumbo dc Almeida Gomes, Licenciada 
em Direito, Conservadora de 2? Classe da Conservatória do 
Registo Comercial de Lu anda, 2? Secção do Guiché Único 

da Empresa—ANIF1L
Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre

sentada sob o n.° 20 do livro-diário de 24 de Fevereiro do 
corrente ano, a qual fica arquivada nessa Conservatória.

Certifico que Angela BrigiLa Mbaki, solteira, maior, 

residente em Luanda, Distrito urbano da Maianga, Bairro 

Cassequel, Rua 79, Casa n.° 11, Zona 9, constituiu uma 
sociedade unipessoal por quota denominada «AB.Mbaki

(SU),L'unitada», com sede social na Província e Município 
de Luanda, Distinto Urbano da Maianga, Bairro Cassequel,

Rua 58, Casa n.° 11, registada sob o n.° 151/16, que se regerá 
nos tennos constantes do documento em anexo.

Está conforme Conservatória do Registo Comercial 
de Luanda, 2.a Secção do Guiché Único da Empresa, em 

Luanda, 24 dc Fevereiro de 2016. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA S OCIEDADE f
AB.MBAKI (SU), LIMITADA í

ARTIGO l.° !

(Denominação e sede)

A sociedade adopta a denominação de «AB.Mbaki (SU), 
Limitada», com sede social na Província e Município de 

Luanda, Distrito Urbano da Maianga, Bairro Cassequel, 
Rua 58, Casa n.° 11, podendo transferi-la livremente para 

qualquer outro local do território nacional, bem como abrir 
filiais, sucursais, agências ou outras formas de representação 

dentro e fora do País.

ARTIGO 2.° 
(Duração)

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

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

do rcspeclivo registo.

ARTIGO 3.°
(Objecto)

A sociedade tem como objecto social o comércio geral 

a grosso e a retalho, impressão gráfica, serigrafia, estúdios 

fotográficos e cinematográficos, exploração de cyber café, 
construção civil, prestação de serviços, representação de 

finnas e de marcas, hotelaria e turismo, indústria, pescas, 
exploração de inertes e de madeira, agro-pecuária, serviços 

de infonnática, telecomunicações, construção civil e obras 
públicas, fiscalização de obras, saneamento básico, moda e 

confecções, transporte, marítimo, aéreo e terrestre de passa
geiros ou de mercadorias, camionagem, transitários, oficina 

auto, assistência técnica, comercialização de petróleo c lubri

ficantes, exploração de bombas de combustíveis, farmácia, 

serviços de saúde, perfumaria, agenciamento de viagens, 

relações públicas, pastelaria e panificação, exploração de 

parques dc diversões, realização dc cspcctáculos culturais, 

recreativos e desportivos, exploração mineira, estação de 
serviços, representações comerciais, serralharia, carpintaria, 

venda de alumínio, cultura e ensino geral, segurança de bens 

patrimoniais, importação c exportação, podendo ainda dedi

car-se a qualquer outro ramo do comércio ou indústria em 
que a sócia acorde e seja permitido por lei.

ARTIGO 4.° 
(Capital)

O capital social é deKz. 100.000,00 (cemmil kwanzas), 
a ser realizado até ao termo do primeiro exercício econó
mico, representado por 1 (tuna) quota no valor nominal de 
Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas) pertencente a sócia- 
-única Ângela Brigita Mbaki.
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ARTIGO 5.°
(Cessão de quotas)

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

transformação da mesma em sociedade pluripessoal.

ARTIGO 6.°
(Gerência)

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

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

sivamente, incumbem à sócia-única Angela Brigita Mbaki, 

bastando a sua assinatura para obrigar vali dam cntc a socie

dade.

2. Fica vedado à gerente obrigar a sociedade em actos e 

contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 

como letras de favor, fiança, abonações ou actos seme

lhantes.

3. A sócia-única poderá nomear pessoa estranha à socie

dade para assumir as funções de gerência

ARTIGO 7?
(Decisões)

As decisões da sócia-única de natureza igual às delibera

ções da Assembleia Geral deverão ser registadas em acta por 

ele assinadas e mantidas em livro de actas.

ARTIGOS?
(Dissolução)

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedi

mento da sócia-única, continuando a sua existência com o 

sobrevivo e herdeiros ou representantes da sócia falecida ou 

interdita, devendo estes nomeai'um que a todos represente, 

enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 9.°
(Liquidação)

A liquidação da sociedade far-se-á nos tennos da Lei das 

Sociedades Comerciais.

ARTIGO 10.°
(Balanços)

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

de Março imediato.

ARTIGO 11?
(Omisso)

No omisso regularão as deliberações sociais, as dis

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

disposições da Lei das Sociedades Comerciais, n ° 1/04, 

de 13 de Fevereiro.

(Disposições transitórias)

ARTIGO 12?
(Declaração)

A sócia declara, sob sua responsabilidade, que se com

promete a entregar, até ao teimo do primeiro exercício 

económico, o valor das entradas nos cofres da sociedade

(16-2620-L03)

DRS — Kidimuene (SC), Limitada

Leandra Augusto Sumbo de Almeida Gomes, Licenciada 
em Direito, Conservadora de 2? Classe da Conservatória do 
Registo Comercial de Luanda, 2? Secção do Guiché Único 

da Empresa — ANIFIL.
Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre

sentada sob o n? 4, do livro-diário de 24 de Fevereiro do 
comente ano, a qual fica arquivada nessa Conservatória.

Certifico que Domingos Roque da Silva, casado com 
Maria Luísa Miguel Ernesto António da Silva, sob o regime 
de comunhão de adquiridos, residente em Luanda, no Distrito 
Urbano do Kilamba Kiaxi, Bairro Capolo, Rua C-7, Casa m° 4, 
Zona 12, constituiu tuna sociedade unipessoal por quota 
denominada «DRS — Kidimuene (SU), Limitada», com 
sede social na Província e Município de Luanda, Distrito 
Urbano do Kilamba Kiaxi, Bairro Capolo H, Rua C-7, Casa 
n? 4, Zona 12, sob o n.° 152/16, que se regerá nos termos 
constantes do documento em anexo.

Está conforme.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda, ■

2.a Secção do Guiché Único da Empresa —ANIFIL, em 

Luanda, aos 24 de Fevereiro de 2016. — O ajudante, ilegí
vel.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
DRS — KIDIMUENE (SU), LIMITADA 

ARTIGO 1?
(Denominação e. sede)

A sociedade adopta a denominação de «DRS — 
Kidimuene (SU), Limitada», com sede social na Província 

e Município de Luanda, Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi, 

Baino Capolo II, Rua C-7, Casa n.° 4, Zona 12, podendo 

transferi-la livremente para qualquer outro local do territó
rio nacional, bem como abrir filiais, sucursais, agências ou 

outras fonnas de representação dentro e fora do País.

ARTIGO 2?
(Duração)

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

do respectivo registo.

ARTIGO 3?
(Objecto)

A sociedade tem como objecto social os serviços de 

saúde, tiansporte, agro-pecuária, mineração, comércio geral 
a grosso e a retalho, construção civil, prestação de serviços, 
representação de firmas e de marcas, hotelaria e turismo, 

indústria, pescas, exploração de inertes e de madeira, agro- 

-pecuária, informática, telecomunicações, construção civil 
e obras públicas, fiscalização de obras, saneamento básico, 

moda e confecções, tiansporte, marítimo, aéreo e terrestre 
de passageiros ou de mercadorias, camionagem, transitários, 

oficina auto, assistência técnica, comercialização de petró

leo e lubrificantes, exploração de bombas de combustíveis. 
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fnnnãcin, perfumaria, agenciamento dc viagens, relações 
públicas, pastelaria e panificação, exploração de parques 
de diversões, realização de espectáculos culturais, recreati
vos e desportivos, exploração mineira, estação de serviços, 
representações comerciais, serralharia, carpintaria, venda dc 
alumínio, cultura e ensino geral, segurança de bens patri
moniais, importação e exportação, podendo ainda dedicar-se 
a qualquer outro ramo do comércio ou indústria em que o 
sócio acorde e seja permitido por lei.

ARTIGO 4.° 
(Capital)

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kvvan- 
zas), integralinenle realizado em dinheiro, representado por 
1 (uma) quota no valor nominal de Kz: 100.000,00 (cem mil 
kwanzas). pertencente ao sócio-único Domingos Roque da 

Silva.

AMIGO 5.° 
(Cessão dc quotas)

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

AMIGO 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, incumbem ao sócio-único Domingos Roque da 

Silva, bastando a sua assinatura para obrigai’ 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 semelhantes.

3.0 sócio-único poderá nomeai' pessoa estranha à socie
dade para assumir as funções de gerência.

ARTIGO 7.° 
(Decisões)

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

ARTIGO 8.° 
(Dissolução)

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedi
mento do sócio-único, continuando a sua existência com o 
sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou 

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

ARTIGO 9.° 
(liquidação)

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

Sociedades Comerciais.

ARTIGO to.° 
(Balanços)

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

.ARTIGO 11.° 
(Omisso)

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

(16-2621-L03)

MAR & SENN — Serviços Financeiros e Comércio 
Geral, Limitada

Certifico que, por escritura de 24 de Fevereiro de 2016, 
lavrada com início a folhas 870, do livro de notas para 
escrituras diversas n.° 00, do Cartório Notarial do Guiché 
Único da Empresa, a caigo do Notário, Lúcio Alberto Pires 

da Costa, Licenciado em Direito, perante mim, Domingos 
Catenda, l.° Ajudante do Notário no referido Cartório, com
pareceram como outorgantes:

Primeiro: — Ana Marisa da Rocha Domingos Sermão, 
casada com Vidal João Sermão, sob o regime de comunhão 
de adquiridos, natural do Uíge, Província com mesmo nome, 
residente habitualmente em Luanda, no Distrito Urbano da 
Ingombota, Bairro Patrice Lumumba, Rua Alameda Manuel 
Van-Dúnem, e Eduardo Elias Kianvu Seno, solteiro, maior, 
natural de Cuimba, Província do Zaire, residente habitual
mente em Luanda, no Distrito Urbano do Kilainba Kiaxi, 

BainoNeves Bendinha, Rua de Pisca, Casa n.° 9-A, Zona 12;
Segundo: —Eduardo Mavova Mateus, casado com Tânia 

Patrícia Femandes Dias Mateus, sob o regime de comu
nhão de adquiridos, natural de Buela, Província do Zaire, 
residente habitualmente em Luanda, no Distrito Urbano e 

Baino da Samba, casa sem número, Zona 3;
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 25 de Fevereiro de 2016. — O ajudante, 

ilegível.

ESTATUTOS DASOCIEDADE
MAR & SENN — SERVIÇOS FINANCEIROS 

E COMÉRCIO GERAL, LIMITADA

ARTIGO l.°
1. A sociedade adepta a fonna social de sociedade por 

quotas, denominando-se «MAR & SENN — Serviços 
Financeiros e Comércio Geral, Limitada», e durará por 
tempo indeterminado.

2. A sociedade tem a sua sede social na Província e 
Município de Luanda, Distr ito Urbano do Kilamba Kiaxi, 
Urbanização Nova Vida, Rua 186, Edifício 136, 2.° andar, 
Apartamento 10, podendo por deliberação da Assembleia 
Geral, mudai- o local da sua sede, abrir sucursais, agências, 
delegações ou outras formas de representação em território 
nacional.
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ARTIGO 2.°
1. A sociedade tem como objecto social o comércio geral, 

importação e exportação, tiansporte e comunicações, presta

ção de serviços, elaboração de projectos de investimentos, 
consultoria e auditoria financeira, outsourcing, contabili

dade.
2. A sociedade poderá, por deliberação da Assembleia 

Geral, dedicar-se a qualquer outro ramo do comércio ou 

indústria cm que os sócios deliberem c desde que permitido 
por lei e poderá, nomeadamente:

a) Adquirir ou aceitar, participações noutras socieda

des;

b) De qualquer foima colaborar com outras socie

dades, mesmo que reguladas por leis especiais, 

com objecto igual ou difer ente do seu;

c) Participar em/colaborar com agrupamentos de

empresas ©'ou associações sob qualquer forma 

não proibida por lei;

d) Participar, directa ou indirectamente em projectos

de desenvolvimento que de alguma foima con

corram para o objecto da sociedade;

e) Adquirir e gerir tuna carteira de títulos.

ARTIGO 3.°

1. O capital social, integralmente subscrito e realizado em 

dinheiro, expresso em moeda nacional, é de Kz: 200.000,00 

(duzentos mil kwanzas), representado pelas seguintes quotas:

a) Uma quota com o valor nominal deKz: 100.000,00

(cem mil kwanzas), correspondentes a 50°/ò do 

capital social da sociedade, da titularidade da 

sócia Ana Marisa da Rocha Domingos Sermão;

b) Uma quota com o valor nominal de Kz: 90.000,00

(noventa mil kwanzas), coirespondente a 45% 

do capital social da sociedade, da titularidade do 

sócio Eduar do Elias Kianvu Seno;

c) Uma quota com o valor nominal deKz: 10.000,00

(dez mil kwanzas), coirespondente a 5% do 

capital social da sociedade, da titularidade do 

sócio Eduar do Mavova Mateus.
2. Os sócios, à proporção do capital que detiverem ao 

tempo, gozam do direito de preferência em qualquer caso de 

aumento do capital social, podendo um deles chamai' a si, na 

mesma proporção, a subscrição escusada por qualquer outro.

3. Os sócios poderão fazer- suprimentos à sociedade, 

nos tennos e condições que forem acordados e reduzidos a 

escrito no respectivo contrato de suprimentos.

ARTIGO 4.°
1. A gerência e administração da sociedade e a sua 

representação, em juízo ou fora dele, activa e passivamente 

competirão aos sócios Ana Marisa da Rocha Domingos 

Sennão e Eduardo Elias Kianvu Seno, respectivamente, que 

ficam desde já nomeados gerentes, bastando a assinatura de 

um dos gerentes para obrigar validamente a sociedade.

2. Salvo disposição legal cm contrário, os gerentes 
podem constituir mandatários/procuradores da sociedade 
e, nas ausências ou impedimentos dos gerentes, os sócios 
deverão deliberai’ a sua substituição, ocupando o substituto 
o cargo, até ao momento em que o gerente reassuma o exer
cício das suas funções.

3. Os gerentes poderão delegar em terceiro todos ou 
paite dos seus poderes de gerência, conferindo para o efeito 
o respectivo mandato.

ARTIGO 5.°
A cessão de quotas entre os sócios é livre, mas quando 

feita a terceiros fica dependente do consentimento da 

Sociedade, à qual é sempre reservado o direito de preferên
cia, deferido aos sócios se aquela dele não fizer uso.

ARTIGO 6.°

1. Os sócios poderão fazer prestações suplementares 

de capital, suprimentos ou outras prestações acessórias nos 

termos, pelos prazos e nas condições que vierem a ser esta

belecidos em Assembleia Geral.

2. Os suprimentos, bem como as prestações acessórias, 

poderão sei' remunerados e/ou transfoimados em capital 

social c/ou ta* outro destino, conforme opção do próprio 

sócio no momento do contrato respectivo.

3. Os suprimentos deverão constai' de contrato escrito.

ARTIGO 7.°
1. As Assembleias Gerais, nos casos em que a lei não 

exija formalidades especiais, serão convocadas com uma 
antecedência mínima de 15 dias, mediante carta registada 
ou outro meio capaz de comprovadamente e atempadamente 
fazer chegai' o aviso, nomeadamente fax ou telex.

2. A representação voluntária de qualquer dos sócios nas 
Assembleias Gerais, sempre que a lei não exija outra forma
lidade, pode ser conferida por documento particular, a enviar 
ao Presidente da Assembleia, indicando o representante e a 
duração e o âmbito dos poderes que lhe são conferidos.

3. As deliberações para as quais a lei e o pacto social 
não exijam uma forma ou uma maioria específicas, nomea
damente as relativas ao consentimento da sociedade poderão 
sei' tomadas ou por escrito, nos tennos da lei, ou por maioria 
simples.

ARTIGO 8.°
1. Dependem de deliberação dos sócios, além de outros 

que a lei indicai', todos os actos que se encontram previstos 

no artigo 272 ° da Lei das Sociedades Comerciais, salvo o 

disposto no número seguinte.

2. Não depende de deliberação dos sócios a celebração 
dos seguintes actos pela

gerência:

a) Celebração de contratos de prestação de serviços,

nomeadamente de empreitada;

b) Celebração de contratos, promessa e definitivos,

de alienação, arrendamento ou constituição de 

outros direitos pessoais de gozo sobre imóveis 

da sociedade.
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Quando, por causa não imputável aos gerentes nem à 

sociedade, se verifique o perecimento da coisa ou direito 

que constitua a entrada do sócio. Quando, devidamente 

mfonnado para o efeito, o sócio não proceda à prestação 
complementar de capital ou à prestação acessória a que ficou 

vinculado e, neste último caso, simultaneamente decorra 
dano para a sociedade ou para os outros sócios.

2. A exclusão produz efeitos deconidos 30 dias sobre a 

data da comunicação ao excluído darespectiva deliberação.

ARTIGOll.’
1. Os lucros distribuíveis terão a aplicação que for delibe

rada emAssembleia Geral, podendo inclusive ser deliberada 

a não distribuição de lucros.
2. Nos termos e dentro dos limites legalmente estabele

cidos, podem ser feitos aos sócios adiantamentos sobre os 

lucros no decurso do exercício.

3. Fica a gerência desde já autorizada a procedei' aos 
levantamentos necessários, sobre a conta aberta em nome da 

sociedade onde foi depositado o montante correspondente à 

realização do capital social, para pagamento dos encargos 
resultantes dos actos necessários à constituição da socie

dade e seu registo, bem como à instalação e funcionamento, 

mesmo antes do seu registo definitivo.

ARTIGO 12°
1. Sem prejuízo do disposto no artigo 8.°, 2, alínea e) 

deste pacto, a sociedade não se dissolve por morte, interdição 

ou inabilitação de sócio, continuando com os sobreviventes, 
os herdeiros do falecido ou o representante legal do interdi

tado ou inabilitado.
2. Os herdeiros, enquanto a quota se mantiver indivisa, 

serão representados por um só, dotado de poderes necessá

rios e adequados para agir como sócio.

ARTIGO 13.°
1. As operações sociais iniciam-se na data de celebração 

da escritura de constituição da sociedade, ficando a gerência 
autorizada a celebrai* quaisquer negócios jurídicos em nome 
da sociedade que os assumirá como seus logo que se encon
tre registada.

2. A sociedade poderá proceder ao levantamento das 
entregas por capital que se encontrem depositadas, mesmo 
antes do seu registo, nomeadamente para pagamento de des
pesas de constituição, de publicação e de registo.

ARTIGO 14.°
Às questões emergentes do presente pacto social, entre 

os sócios c/ou a sociedade, aplica-sc a lei angolana.

ARTIGO 15.°
1. A sociedade dissolve-se nos casos e termos legais.
2. A liquidação da sociedade reger-se-á pelas delibera

ções da Assembleia Geral.
3. Salvo deliberação em contrário da Assembleia Geral, 

a liquidação do património social será efectuada por tuna 
comissão liquidatária que será constituída pelos gerentes em 
exercícioà data da respectiva deliberação.

(16-2622-L03)

ARTIGO 9.®

1. A sociedade poderá amortizar quotas por acordo com 

o respecíivo titular.

2. A sociedade pode amortizar uma quota contra a von
tade do respecíivo titular quando tenham ocorrido os factos 

a seguir enumerados que o presente contrato considera fun

damento de amortização compulsiva:

a) Fraude, acção ou acusação, devidamente compro

vadas. atentatórias dos direitos e do bom nome 

da sociedade ou dos sócios;

b) Condenação do sócio em acção movida pela socie

dade;

c) Arrolamento, penhora ou airesto da quota ou risco

de alienação judicial ou, qualquer outro motivo 

que retire ao titular da quota a respectiva livre 

disponibilidade;

d) Partilhas em vida do sócio, por motivo de divórcio

ou outro, tendo como resultado que a quota-parte 

dela seja adjudicada a quem não seja sócio;

e) Falecimento do sócio se, no prazo de 180 dias os

herdeiros não indicarem o seu representante com 

os poderes bastantes para praticar os actos ine

rentes à qualidade de sócio ou interdição ou ina- 

bilitaçào do sócio titular,

J) Exclusão do sócio;

g) Não comparência do sócio (que, simultaneamente, 

também não se faça validaraente representai'), 

por duas vezes sucessivas, a Assembleias Gerais 

regulanncntc convocadas, Extraordinárias ou 

cuja Ordem de Trabalhos imponha uma maioria 

qualificada para deliberar.

3. A amortização é precedida de uma Assembleia Geral 

(que constatará a verificação dos respectivos pressupostos 

legais e contratuais e que deverão ter lugar dentro dos seis 

meses posteriores ao conhecimaito de qualquer dos funda

mentos) e toma-se eficaz através da comunicação ao sócio 

afectado, por carta registada.

4. Salvo acordo diverso das partes, a forma c prazo da 

amortização, bem como a contrapartida e pagamento da 

quota amortizada serão efectuadas nos termos previstos nos 

artigos 258.° e seguintes da Lei das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 10.°

1. Salvo disposição legal imperativa cm contrário, c sem 
prejuízo da responsabilidade civil do sócio para com tercei

ros e para com a própria sociedade, esta poderá excluir o 

sócio quando existir justa causa, nomeadamente:
Quando lhe seja imputada violação grave das obrigações 

para com a sociedade, nomeadamente alguns dos compor
tamentos citados nas alíneas a), b) e g) do artigo 9.°deste 

pacto social.
Quando, sendo sócio de indústria, se impossibilite de 

prestar ã sociedade os serviços a que ficou obrigado.
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Keant (SU), Limitada

Leandra Augusto Sumbo de Almeida Gomes, Licenciada 
em Direito, Conservadora de 2? Classe da Conservatória do 
Registo Coma*cial de Luanda, 2.a Secção do Guiché Único 

da Empresa — ANIFIL.

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre
sentada sob o n.° 4, do livro-diário de 25 de Fevereiro do 
corrente ano, a qual fica arquivada nessa Conservatória.

Certifico que António Manuel Makudivwa Kuavita, 

solteiro, maior, residente an Luanda, Distrito Urbano da 
Maianga, Bain o Maianga, Rua Comandante Gika, n.° 3, 5.° andai, 
Apartamaito 56, Zona 5, constituiu uma sociedade unipes
soal por quota denominada «Keant (SU), Limitada», com 

sede social na Província e Município de Luanda, Distrito 
Urbano do Kilamba Kiaxi, Baino Palanca, próximo à 
Igreja Católica Santa Catarina, registada sob o n.° 154/16, 
que se regerá nos tennos constantes do documento em anexo.

Está conforme.
Conservatória do Registo Comercial deLuanda, 

2? Secção do Guiché Único da Empresa — ANIFIL, 

em Luanda, aos 25 de Fevereiro de 2016. — O ajudante, 
ileghel.

ESTATUTO DA SOCIEDADE 
KEANT (SU), LIMITADA 

ARTIGO 1° 
(Denominação e sede)

A sociedade adopta a denominação de «Keant (SU), 

Limitada», com sede social na Província e Município de 

Luanda, Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi, Bain o Palanca, 

próximo à Igreja Católica Santa Catarina, podendo trans- 

feri-la livremente para qualquer outro local do território 

nacional, bem como abrir filiais, sucursais, agências ou 

outras formas de representação dentro e fora do País.

ARTIGO 2? 
(Duração)

A sua duração é por tempo indetenninado, contando-se o 

início da sua actividadc, para todos os efeitos legais, a paitir 

do respectivo registo.

ARTIGO 3.° 
(Objecto)

A sociedade tem como objecto social o comércio a 

grosso e a retalho, prestação de serviços, hotelaria e turismo 

e similares, restauração, indústria, agro-pecuária, pesca, 

informática, informática, telecomunicações, publicidade, 

construção civil e obras públicas, exploração mineira e 

florestal, comercialização de telefones e seus acessórios, 
reparação de veículos automóveis, exploração de bombas 

de combustíveis e estação de serviço, perfumaria, salão de 

cabeleireiro, agência de viagens, relações públicas, repre

sentações comerciais e industriais, venda de gás de cozinha, 

desporto c recreação, vídeo clube, discoteca, realizações dc 
actividades culturais e desportivas, promoção de eventos, 
manutenção de espaços verdes, segurança de bens patri
moniais, educação e cultura, ensino, saneamento básico, 
jardinagem, limpeza, dcsinfestação, fabricação e venda de 
gelo, cyber café, electricidade, importação e exportação, 
podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo do comér
cio ou indústria em que os sócios acordan e seja permitido 

por lei.

ARTIGO 4.°
(Capital)

O capital social é de Kz: 20.000,00 (vinte mil kwan

zas), integralmente realizado em dinheiro, representado 
1 (uma) quota no valor nominal de Kz: 20.000,00 (vinte 
mil kwanzas), pertencente ao sócio-único António Manuel 
Makudivwa Kuavita.

ARTIGO 5.°
(Cessão de quotas)

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

ARTIGO 6.°
(Gerência)

A gerência e administração da sociedade, em todos os 

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

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

para obrigar validamente a sociedade.

1. Fica vedado ao gerente obrigai’ a sociedade em actos 

e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 

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

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

dade para assumir as funções de gerência.

ARTIGO 7.° 
(Decisões)

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

ele assinadas e mantidas em livro de actas.

ARTIGO 8.°
(Dissolução)

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedi

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

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou 

interdito, devendo estes nomeai* um que a todos represente, 

enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 9 °
(Liquidação)

A liquidação da sociedade far-se-á á nos tennos da Lei 

das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 10.° 
(Balanços)

Os anos sociais serão os civis e os balanços sa*ão dados 

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

de Março imediato.
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ARTIGO 11.°
(Omisso)

No omisso regnlaião as deliberações sociais, as di^josi- 

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

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

(16-2623-L03)

De Quatre Fesd, Limitada

Certifico que, por escritura de 23 de Fevereiro de 2016, 
lavrada com inicio a folhas 21, do livro de notas para escri

turas diversas n.° 38-B, do Cartório Notarial do Guiché 
Único da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires 

da Costa, Licenciado em Direito, perante min, Domingos 

Catenda, l.° Ajudante do Notário, foi constituída entre:
Primeiro: —Filipa Cláudia Mateus deAlmeida, solteira, 

maior, natural da Ingombota, Província de Luanda, onde 
reside habitualmente no Distrito Urbano da Ingombota, 

Bairro Patrice Lumumba, Rua Rei Katyavala, n“ 57/59;

Segundo: — Elsa Marina Mateus de Almeida, solteira, 

maior, natural do Kilamba Kiaxi, Província de Luanda, 

residente habitualmente no Distrito Urbano da Ingombota, 
Bairro Patrice Lumumba, Rua Rei Katyavala, n“ 57/59;

Uma sociedade comercial por quotas que se regerá nos 

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

Luanda, aos 25 de Fevereiro de 2016 — O ajudante, ilegível.

venda dc viaturas, novas ou usadas c seus acessórios, repa
ração de veículos automóveis, concessionária de material e 
peças separadas de transporte, fabrico de blocos e vigotas, 
comercialização de combustíveis e lubrificantes, exploração 
de bombas de combustíveis e estação de seiviço, comer
cialização de medicamentos, material cirúrgico, gastável 
e hospitalai; produtos químicos e farmacêuticos, venda de 
perfumes, plastificação de documentos, venda de material 
de escritório e escolar, decorações, serigrafia, panificação, 
produção de gelados, indústria pasteleira, exploração de 
boutique, exploração de salão de cabeleireiro, agenciamento 
de viagens, relações públicas, venda de gás de cozinha, des
porto e recreação, exploração de vídeo clube e discoteca, 

realizações de actividades culturais e desportivas, manu
tenção de espaços verdes, segurança de bens patrimoniais, 
exploração dejardim-de-iniancia e ATL, educação e cultura, 
instrução automóvel, ensino, saneamento básico, jardina
gem, limpeza, desinfestação, fabricação e venda de gelo, 
importação e exportação, podendo ainda dedicar-se a qual
quer’ outro ramo do comércio ou indústria em que as sócias 
acordem e seja permitido por lei.

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

integralmente realiza do em dinheiro, dividido e representado 
por 2 (duas) quotas, sendo 1 (uma) quota no valor nominal 

de Kz: 90.000,00 (noventa mil kwanzas), pertencente à sócia 

Filipa Cláudia Mateus de Almeida e outr a quota no valor- 

nominal de Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas), pertencente 

à sócia Elsa Marina Mateus deAlmeida, respectiva mente.

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

sentimento da sociedade, à qual é sempre reservado o direito 

de preferência, deferido às sócias se a sociedade dele não 

quiser fazer uso.

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

seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passi
vamente, incumbem às sócias, que ficam desde já nomeadas 
gerentes, bastando a assinatura de 1 (uma) delas para obrigar 

validamente a sociedade.
2. Fica vedado às gerentes obrigai' a sociedade em actos 

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

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

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

ARTIGO 8 0
Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per

centagem para fundos ou destinos especiais criados em 
Assembleia Geral,serão divididos pelas sócias na proporção 
das suas quotas, e em igual proporção serão suportadas as 
pei das se as houver.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
DE QUATRE FESD, LIMITADA

ARTIGO l.°

A sociedade adopta a denominação de «De Quatre 
Fesd, Limitada», com sede social na Província de Luanda, 

Município dc Belas, Baino 15 dc Fevereiro, Travessa 10, 
Casa n.° 5, podendo transfai-la livremente para qualquer 

outro local do território nacional, bem como abrir filiais, 
sucursais, agências ou outras formas de representação den

tro c fora do País.

ARTIGO 2.°

A sua duração é por tempo indeteiminado, contando-se o 

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

ARTIGO 3°

A sociedade tem como objecto social a consultoria, 

serviços de saúde, hotelaria, comércio geral a grosso e a 
retalho, representações comerciais e industriais, prestação 

de serviços, hotelaria e turismo e similares, indústria, agro- 
■pecuária, pesca, serviços informáticos, telecomunicações, 

publicidade, construção civil e obras públicas, exploração 

mineira e florestal, comercialização de telefones e seus 
acessórios, transporte marítimo, camionagem, agente des

pachante e transitários, cabotagem, reti-a-car, compra e
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ARTIGO 9.°
A sociedade não se dissolverá pormoite ou impedimento 

de qualquer das sócias, continuando a sua existência com a 
sobreviva e herdeiros ou representantes da sócia falecida ou 
interdita, devendo estes nomeai- um que a todos represente, 
enquanto a quota se mantiver indivisa.

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

demais casos legais, todas as sócias serão liquidatárias e a 
liquidação e paitilha verificar-se-ão 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 e adjudicado à sócia que melhor preço oferecer, em 
igualdade de condições.

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

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

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

quer entre as sócias, seus herdeiros ou representantes, quer 
entre elas e a própria sociedade, fica estipulado o Foro da 
Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qualquer 

outro.

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

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

ARTIGO 14.°

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

(16-2624-L03)

LMDS (SU), Limitada

Leandra Augusto Suinbo de Almeida Gomes, Licenciada 
em Direito, Conservadora de 2.a Classe da Conservatória do 
Registo Comercial de Luanda, 2? Secção do Guiché Único 

da Empresa —ANIFIL.
Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre

sentada sob o n.° 8, do livro-diário de 25 de Fevereiro do 
corrente ano, a qual fica arquivada nessa Conservatória.

Certifico que, Ludmila Manuela dos Santos, solteira, 
maior, residente cm Luanda, Distrito Urbano e Bairro 
da Ingombota, Rua Américo Boavida n.° 144, constituiu 
uma sociedade unipessoal por quota denominada «LMDS 
(SU), Limitada», com sede social na Província e Município 
de Luanda, Distrito Urbano e Bairro da Ingombota, Rua 
Américo Boavida, n° 144, registada sob o n.° 156/16, que 
se regerá nos tennos constantes do documento em anexo.

Está conforme.
Conservatória do Registo Comercial deLuanda, 2.a Secção 

do Guiché Único da Empresa — ANIFIL, em Luanda, aos 25 

de Fevereiro de 2016. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
LMDS (SU), LIMITADA

ARTIGO l.° 
(Denominação e sede)

A sociedade adopta a denominação de «LMDS (SU), 
Limitada», com sede social na Província e Município 
de Luanda, Distrito Urbano e Bairro da Ingombota, Rua 
Américo Boavida, n.° 144, podendo transferi-la livremente 
para qualquer outro local do temitório nacional, bem como 
abrir filiais, sucursais, agências ou outras fornias de repre

sentação dentro e fora do País.

ARTIGO 2_° 
(Duração)

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

do resp ectivo registo.

ARTIGO 3.° 
(Objecto)

A sociedade tem como objecto social o comércio geral 
a grosso e a retalho, exploração de salão de cabeleireiro e 
boutique, prestação de serviços, impressão gráfica, serigra- 
fia, estúdios fotográficos e cinematográficos, cyber café, 
construção civil, representação de finnas e de marcas, hote
laria e turismo, indústria, pescas, exploração de inertes e de 
madeira, agro-pecuária, serviços de informática, telecomu
nicações, construção civil e obras públicas, fiscalização de 
obras, saneamento básico, moda e confecções, transporte 
marítimo, aéreo e terrestre de passageiros ou de mercadorias, 
camionagem, transitários, oficina auto, assistência técnica, 
comercialização de petróleo e lubrificantes, exploração de 
bombas de combustíveis, serviços farmacêuticos, servi
ços de saúde, exploração de perfumaria, agenciamento de 
viagens, relações públicas, pastelaria e panificação, explo
ração de parques de diversões, realização de espectáculos 
culturais, recreativos e desportivos, exploração mineira, 
exploração de estação de serviços, representações comer
ciais, serralharia, carpintaria, venda de alumínio, cultura e 
ensino geral, segurança de bens patrimoniais, importação e 
exportação, podendo ainda dedicar-se a qualquer outr o ramo 
do comércio ou indústria em que a sócia acorde e seja per
mitido p oi* lei.

ARTIGO 4.° 
(Capital)

O capital social é de Kz: 20.000,00 (vinte mil kwanzas), 
integralmente realizado em dinheiro, representado por 1 (uma) 
quota de valor nominal de Kz: 20.000,00 (vinte mil kwanzas), 

pertencente à sócia-única Ludmila Manuela dos Santos.

ARTIGO 5.° 
(Cessão de quotas)

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

transformação da mesma em sociedade pluripessoal.

ARTIGO õ.Q
(Gerência)

1. A gerência e administração da sociedade, em todos os 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e pas
sivamente, incumbem à sócia-única Ludmila Manuela dos
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Santos, bastando a sua assinatura para obrigar validamcntc 
a sociedade.

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

3. A sõcia-única poderá nomear pessoa estranha à socie

dade para assumir as funções de gerência

ARTIGO 7.'
(Dtcisõfs)

As decisões da sócia-única de natureza igual às delibera
ções da Assembleia Geral deverão ser registadas em acta por 

ela assinadas e mantidas em livro de actas.

ARTIGO 8.°
(Dissolução)

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedi
mento da sócia-única, continuando a sua existência com a 
sobreviva e herdeiros ou representantes da sócia falecida ou 
interdita, devendo estes nomeai’ 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 encenar a 31 de 

Março imediato.

ARTIGO u.°
(Omisso)

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

(16-2625-L03)

Verifiquei n identidade da outore;ante pelo documento 

supra referido, bem como certifico a qualidade em que 

intervém, em face a acta e certidão comer cial, que adiante 

menciono e arquivo.
E, por ela foi dito: |
Que, a sociedade que neste acto representa, em que são 

sócias, ela outorgante e Marta Miguel Torquato, foi consti
tuída por escritura de 11 de Janeiro de 2000, exarada com 
início a folhas 55 e seguintes do livro de notas para escri
turas diversas n.° 177-A, deste Cartório Notarial, com o 
capital social, actualmente de Kz: 2.000,00 (dois mil kwan
zas) representado por duas quotas iguais no valor nominal 
deKz: 1.000,00 (mil kwanzas) cada, pertencentes às sócias 

Maria Londa José Lima c Marta Misuel Torquato, respccti-
i 

vamente.
Que, em reunião de Assembleia Geral de 5 de Maio de 2015, 

ficou deliber ado o aumento de capital social, a nomeação da 

outorgante para assinai’ a competente escritura, bem como 

alteração parcial do pacto social.
Nesta confonnidade, pela presente escritura, a outor

gante, usando os poderes que tem, aumenta o capital 

social, do actual valor de Kz: 2.000,00 (dois mil kwanzas) 

paraKz: 2.000.000,00 (dois milhões de kwanzas), sendo 

o aumento verificado de Kz: 1.998.000,00 (um milhão 

novecentos e noventa e oito mil kwanzas), em dinheiro, 

subscrito pelas sócias Maria Londa José Lima e Marta 
Miguel Torquato, cada uma, com o valor de Kz: 999.000,00 
(novecentos e noventa e nove mil kwanzas) que unificada 

à anterior quota, Kz: 1.000,00 (mil kwanzas), passam a 
deter a quota de Kz: 1.000.000,00 (um milhão de kwan

zas) cada.
Que, a outorgante afirma sob sua inteira responsabili

dade. que o valor do presente aumento já deu entrada na 
caixa social e não é exigível segundo a lei ou o contrato de 

sociedade a realização de novas enfiadas.
Finalmente pela outorgante foi dito:
Que, em consequência dos actos supra descritos e ainda 

no âmbito da citada deliberação, altera parcialmente o pacto 
social, somente o artigo 4.°, que passa a ter a nova redacção:

ARTIGO 4.°
O capital social é de Kz: 2.000.000,00 (dois 

milhões de kwanzas) em dinheiro, dividido e repre

sentado por duas quotas iguais no valor nominal de 

Kz: 1.000.000,00 (um milhão de kwanzas) cada, 

pertencentes às sócias Maria Londa José Lima e 

Marta Miguel Torquato, respectivamente.

Que, as demais cláusulas não alteradas por esta escritura 

continuam firmes e válidas.

Assim o disse e outorgou.

Arquivo os seguintes documentos:

a) Acta já mencionada no teor da escritura;

b) Certidão comercial da sociedade;

c) Comprovativo do aumento de capital efectivado no

BancoBFA.

Ango Duty Free, Limitada

Aumento de capital social e alteração parcial do pacto 

social na sociedade «Ango Duty Free, Limitada».

No dia 26 de Janeiro de 2016, nesta Cidade de Luanda, 

e no 2.° Cartório Notarial desta Comarca, perante mim, 

Visitação de Fátima Simões Xavier Belo Andrade, Pós- 

-Graduada em Registos e Notariado, Notaria do referido 
Cartório, compareceu como outorgante Maria Londa 

José Lima, casada, natural do Sanibizanga, Província de 

Luanda, onde reside habitualmente, Bairro Talatona, C. 
Alpha, Via C-3, ZR-38, titular do Bilhete de Identidade 

n.° 000111223LA018, emitido pela Direcção Nacional de 

Identificação, aos 8 de Janeiro de 2014, que outorga neste 
acto na qualidade de sócia-gerente e mandatária da socie

dade denominada «Ango Duty Free, Limitada», com sede 
em Luanda, Avenida Comandante Valódia, n.° 283,4.° andai;

Porta 43, registada na Conservatória do Registo Comerciai 

de Luanda, sob o n.° 295.2000, titular doNIF 5401056885.



ni SÉRIE — N. ° 40 — DE 1 DE MARÇO DE 2016 3373

A outorgante, cm voz alta e na sua presença, fiz a leitura 
desta escritura, a explicação do seu conteúdo, adveitindo- 
-a que deverá proceder ao registo obrigatório deste acto no 

prazo de 90 dias.
Selo do acto, Kz: 1.000,00.
É certidão que fiz extrair, vai conforme o original a que 

me reporto.
2.°  Cartório Notarial da Comarca de Luanda, aos 11 de 

Fevereiro de 2016. —A1 ? Ajudante de Notário, Isabel Neto 

Lúcio. (16-2628-L01)

S O FRANGO L— Sociedade Franco Angolana de Peças 
e Acessórios Automóveis, Limitada

Certifico que, com início a folhas 36. do livro de notas 

para escrituras diversas n.° 987-A, do l.° Cartório Notarial 
da Comarca de Luanda, se encontra lavrada a escritura do 
teor seguinte:

Constituição da sociedade «SOFRANGOL — Sociedade 
Franco Angolana de Peças e Acessórios Automóveis, 
Limitada».

No dia 6 de Novembro de 2014, em Luanda e no
l.°  Cartório Notarial, perante mim, o Notário Licenciado, 
Amorbelo Vinevala Paulino Sitôngua, compareceram como 
outorgantes:

Primeiro: — Paulo João do Egito Chambel Lobato, 
casado com Vanda Maria dos Santos Lobato, sob o 
regime de comunhão de adquiridos, natural de Camaxide
- Oeiras, de nacionalidade portuguesa, residente habitual
mente em Luanda, Rua Rainha Ginga, a° 404, 4.° andar, 
Baino Maculusso, Distrito Urbano da Ingombota, titular 
do Passaporte n.° M707531, emitido pelo SEF - Serviço 
de Estrangeiros e Fronteiras, aos 11 de Julho de 2013 e da 
Autorização de Residência n.° 0001448a07, emitido pelo 
Serviço de Migração e Estrangeiros, em Luanda, aos 8 de 
Julho de 2013;

Óbgzfl/nb.- —Vanda Maria dos Santos Lobato, casada com 
o primeiro outorgante, sob o regime de comunhão de adqui
ridos, natural de Seles, Ucu-Seles, Província do Kwanza 
Sul, residente habitualmente em Luanda, Rua Rainha Ginga, 
n.° 49.4.° Apartamento n.° 4. titular do Bilhete de Identidade 
n.° 000126606KS014, emitido pela Direcção Nacional de 
Identificação, aos 24 de Março de 2010;

Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos menciona

dos documentos.

Epor eles foi dito:
Que, pela presente escritura, constituem entre si 

uma sociedade comercial denominada «SOFRANGOL

— Sociedade Franco Angolana de Peças e Acessórios 

Automóveis, Limitada», com sede provisória no Município 

de Viana, na Rua da Liberdade, n.° 164, Baino Vila Nova, 

Província de Luanda.
Que, a referida sociedade tem por objecto social o esti

pulado no artigo 3.° dos estatutos, e possui o capital social 

do montante de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), como 

referencia no artigo 4.° dos estatutos;

Que, esta sociedade vai rcgcr-sc pelos rcspcctivos esta
tutos que fazem paite integrante desta escritura, que é, um 
documento elaborado em separado, nos termos e para os 
efeitos do n.° 2 do artigo 78.° do Código do Notariado, com 
rcdacção que lhe foi dada pelo artigo 55.° da Lei n.° 1/97 
de 17 de Janeiro, cujo conteúdo eles outorgantes têm per
feito conhecimento, pelo que é dispensada a sua leitura.

Assim o disseram e outorgaram.
Instruem este acto:

a) Certificado de admissibilidade, emitido pelo
Ficheiro Central de Denominações Sociais do 

Ministério da Justiça, aos 27 de Junho de 2014;

b) Documento complementar a que atrás se fez alu

são;
c) Comprovativo do capital social.

Em voz alta e na presença dos outorgantes, fiz em voz 
alta a leitura desta escritura e a explicação do seu conteúdo, 
e adverti aos mesmos da obrigatoriedade de registo deste 
acto no prazo de noventa dias — O notário, ilegível.

ESTATUTO DA SOCIEDADE 
SOFRANGOL — SOCIEDADE FRANCO ANGOLANA 

DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMÓVEIS, LIMITADA 

ARTIGO l.°
A sociedade adopta a denominação de «SOFRANGOL 

— Sociedade Franco Angolana de Peças e Acessórios 

Automóveis, Limitada», e tem a sua sede provisória no 
Município de Viana, na Rua da Liberdade, n.° 164, Bairro 

Vila Nova, Província de Luanda, podendo ser transferida 

para outro local do território nacional, bem como abrir 

filiais, sucursais ou qualquer outra forma de representação 
no País ou no estrangeiro, quando os interesses sociais o 
aconselhem.

ARTIGO 2.°
A sua duração c por tempo indeterminado, contando-sc o 

seu início para todos os efeitos legais, a partir da celebração 
da escritura de constituição.

ARTIGO 3.°

O seu objecto social consiste no exercício da actividade 
de aluguer e reparação de máquinas e equipamentos, indús

tria em geral, comércio de materiais de construção civil e 
obras públicas, realização de estudos, projectos, fiscalização 

e gestão de projectos, metalomecánica pesada e ligeira, alu
guei de mão-de-obra especializada, consultoria económica e 
jurídica, comércio geral, importação, exportação, transpor

tes, agricultura, agro-pecuária, pescas, indústria de hotelaria 

e turismo, representações, estudos geológicos, perfurações 

geotécnicas, furos hertzianos, exploração florestal, mineira, 

participações, representações nacionais e estrangeiras, e 

prestação de serviços em geral, incluindo dos materiais de 

construção, importação e comercialização de peças e aces

sórios auto e lubrificantes, incluindo também a exportação
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ARTIGO 11.°
1. Mediante prévia deliberação dos sócios, fica permitido 

a participação da sociedade em agrupamentos complemen

tares de empresas, bem como em sociedade com objecto 

semelhante ou diferente e reguladas por lei.

2. A sociedade dissolver-se-á nos casos e formas previs

tas na lei ou pela simples vontade dos sócios. Dissolvida a 

sociedade por acordo dos sócios e nos demais casos legais, 

todos os sócios serão liquidatários e a liquidação e partilha 

procederão cano acordarem.

3. Na falta de acordo e se algum deles o pretender será 
o activo social liquidado de forma global com obrigação do 

pagamento do passivo c adjudicado ao sócio que melhor 

preço oferecer em igualdades de condições.

ARTIGO 12° j
No omisso regular ão as disposições da Lei n.° 1/04, «Lei 

das Sociedades Comerciais», as deliberações sociais toma- j 

das de forma legal e demais legislações aplicáveis.

Está confonne.
É certidão que fiz extrair e vai conforme o original.

10 Cartório Notarial de Luanda, em Luanda, aos 10 de 

Novembro dc 2014. — A Ajudante, Maria Isabel Gaspar 

Lopes. (16-263 0-L01)

dc pcçns c acessórios auto usados para reparação, incluindo 
ainda indústria de reciclagem de metais ferrosos enão ferro

sos, constmção civil e obras públicas.

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 distintas, uma no valor nominal 

de Kz: 80.000,00 (oitenta mil kwanzas), e outra no valor 

nominal deKz: 20.000,00 (vinte mil kwanzas), pertencentes 
aos sócios Vanda Maria dos Santos Lobato e Paulo João do 

Egito Chambel Lobato, respectivamente.

ARTIGO 5.°

1. A cessão de quotas entre os sócios é livre porém, 

quando feita a estranhos fica dependente do consentimento da 
sociedade, à qual é sempre reservado o direito de preferência, 
deferido aos sócios se àquela dele não quiser fazer uso.

2. Não serão exigidos prestações suplementares de 

capital, porém os sócios poderão fazer à sociedade os supri

mentos de que ela carecer, mediante juros e nas condições de 
reembolso, que acordarem.

ARTIGO 6.°

Não serão exigíveis prestações suplementares do capital, 
mas os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos que 

necessitar, mediante os juros e as condições que estipulares.

ARTIGO 7.°

1. A gerência e administração da sociedade em todos os 

seus actos c contratos, cm juízo ou fora dclc, activa c pas
sivamente, incubem ao sócio Paulo João do Egito Chambel 

Lobato, com dispensa de caução fica desde já nomeado 

gerente bastando a sua assinatura para obrigar validam ente 

a sociedade.

2. O gerente poderá delegar outro sócio ou uma pessoa 
estranha a sociedade, não podendo no entanto, praticar actos 
estranhos ao objecto social que engajem a sociedade.

3. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade cm letras 
de favor, fiança, abonações, bem como quaisquer actos 

semelhantes ou estranhos aos negócios societários, sem con

sentimento de ambos.

ARTIGOS.”

As Assembleias Gerais, quando a lei não prescreva 
outras formalidades, serão convocadas por cartas registadas, 

dirigidas aos sócios com 15 (quinze) dias de antecedência.

ARTIGO 9.’

Os lucros líquidos apurados, depois dc deduzida a per

centagem legal para o fluido de reserva e quaisquer outras 
percentagens para fundos de destinos especiais criados em 
Assembleia Geral, serão suportados os prejuízos se os houver.

ARTIGO 10°

A sociedade não se dissolverá por morte ou interdição 
de qualquer dos sócios, continuando com os sobreviventes

capazes, herdeiros ou representantes do sócio falecido ou 

interdito, devendo este nomear um que a todos representa, 

enquanto a quota permanecei" indivisa.

HOME LAND — Gestão Financeira 
e Empreendimentos Imobiliários, S. A.

Certifico que de folhas n.° 2 a 3 do livro de notas para 

escrituras diversas n.° 492-A deste Cartório Notarial, encon

tra-se lavrada a escritura de teor seguinte:
Escritura de mudança de sede, e alteração parcial do 

pacto social, na sociedade «HOME LAND — Gestão 

Financeira eEmpreendimentos Imobiliários, S. A.».
Aos 15 dias domes de Dezembro de 2015, em Luanda e 

no 4° Cartório Notarial desta Cidade, sito na Rua do Lobito, 

n.° 34, Baino São Paulo, Distrito Uibano do Sambizanga, 
Município de Luanda, a cargo do Notário, Pedro Manuel 

Dala, e perante o mesmo, compareceu como outorgante 
Alda Inocência Hennan da Silva Nunes, solteira, maior, 

natural do Sambizanga, Província de Luanda, residente 

habitualmente em Luanda, Bairro São Paulo, Rua 

do Kikombo, n.° 3, 5.°, Apartamento n.° 566, Distrito 

Urbano do Sambizanga, Município de Luanda, portador 

do Bilhete dc Identidade n.° 000183442LA010, emitido 

pela Direcção Nacional do Arquivo de Identificação Civil e 

Criminal em Luanda, aos 27 de Janeiro de 2011, que outorga 
em representação da sociedade anónima denominada 

«HOME LAND — Gestão Financeira e Empreendimentos 
Imobiliários, S. A.».

Verifiquei a identidade da outorgante pela exibição do 
respectivo documento de identificação, a qualidade e a sufi

ciência de poderes de que arrogam, em face da Acta Avulsa 
da Assembleia Geral da sociedade comercial «HOME
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LAND — Gestão Financeira c Empreendimentos Imobiliários, 
S. A.», realizada em 27 de Outubro de 2015.

E por ela foi dito:
Que, os seus representados são os únicos e actuais 

sócios da sociedade comercial denominada «HOME LAND 
— Gestão Financeira e Empreendimentos Imobiliários, S. 
A.», com sede em Luanda, Rua Rei Katiyavala, Edifício 
Avença Plaza, n.os 43/45, Baino Maculusso, Distrito 
Urbano da Ingombota, Município de Luanda, com o NIF 
n.° 5417189995, registada na Conservatória do Registo 
Comercial de Luanda sob o n.° 2.592-12/120824, consti
tuída por escritura de 24 de Agosto de 2012, lavrada com 
início a folhas 51, do livro de notas para escrituras diversas 
n.° 105, do Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, 

com o capital social de Kz: 2.000.000,00 (dois milhões de 

kwanzas), dividido e representado por 100 (cem) acções, no 
valor nominal de Kz: 20.000,00 (vinte mil kwanzas) cada.

Que, pela presente escritura, dando cumprimento ao 

deliberado em Assembleia Geral de 27 de Outubro de 
2015 da sociedade «HOME LAND — Gestão Financeira e 
Empreendimentos, S. A.», praticam o seguinte acto:

1. A aprovar a mudança da sede social.
E, como consequência do acto acima praticado alte

ram o n.° 1 do artigo l.° dos seus estatutos que passa a ter a 

seguinte nova redacção:

ARTIGO l.°
(Denominação, sede e representação)

1. A sociedade adopta a denominação 

dc «HOME LAND — Gestão Financeira c 
Empreendimentos Imobiliários, S. A.», e tem a 

sua sede social no condomínio Belas Business 
Park, Edifício Cabinda, 3.° andai-, Unidade 303, 
Talatona, Município de Belas, Luanda.

O que não foi alterado permanece firme e válido.

Assim o disseram e outoigaram.

Instruem este acto:

a) Certidão da Conservatória do Registo Comercial

da sociedade, 2 a Secção, de 24 de Agosto 

de 2012;

b) Acta avulsa da sociedade, de 27 de Outubro

de 2015;

c) Certidão Notarial, passada pelo Caitório Notarial

do Guiché Único da Empresa,

d) Documentos de identificação da outorgante.

Aos outorgantes e na sua presença destes, fiz em voz alta 

a leitura desta escritura, a explicação do seu conteúdo e a 

advertência da obrigatoriedade do registo do acto no prazo 

de 90 dias.
É certidão que fiz extrair que vai conforme o original de 

que me reporto.
4.°  Cartório Notarial da Comarca de Luanda, em Luanda, 

aos 3 de Dezembro de 2015. — O ajudante do notário, 

ilegível. (16-2631-L01)

Clínica Girassol, S.A

Certifico que, de folhas 77 a 78, do livro de notas para 
escrituras diversas com o n.° 477-A, deste Cartório Notarial, 
encontra-se lavrada e registada a escritura de teor seguinte:

Escritura de alteração integral do pacto social da «Clinica 

Girassol, Sociedade Anónima».
No dia 7 de Junho de 2014, em Luanda, e no 4.° Cartório 

Notarial da Comarca de Luanda, perante mim, Guimarães 

Martinho João da Silva, Notário, compareceram como 
outoigantes Florinda Núria Buía João, solteira, natural do 
Lubango, Província da Huíla, residente habitualmcntc cm 
Luanda, na Vila do Pronen-Prev, Casa n.D 70, Distrito do 
Kilamba Kiaxi, portadora do Bilhete de Identidade número 

zero zero zero zero seis três um zero sete HA zero um dois, 
emitido pela Direcção Nacional de Identificação Civil, aos 2 

de Outubro de 2013, que outorga neste acto como manda
tária da Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola, 
«EMPRESA PÚBLICA — Sonangol, EP», com sede em 

Luanda, na Rua Rainha Ginga, n.os 29-31, matriculada na 

Conservatória do Registo Comercial deLuanda sob o 

n.° 101, folhas 30 verso, livro E-H-l, Pessoa Colectiva com 
o NIF cinco quatro um zero zero zero três dois oito qua

tro e Cada Josineyde Alfredo de Sousa Pereira da Gama, 

casada, natural de Luanda, Província de Luanda, residente 

habitualmente em Luanda, na Rua Frederico Welwitcha, 
Casa n.° 29, Distrito Urbano da Ingombota, Município de 

Luanda, portadora do Bilhete de Identidade número zero 

zero zero zero seis quatro seis zero oito LA zero dois dois, 

emitido pela Arquivo de Identificação de Luanda, aos 2 de 
Junho de 2012, que outorga neste acto como mandatária 

da «Sonangol Holdings, Limitada», com sede em Luanda, 

na Rua l.° Congresso do M.PLA. n.° 8/16, matriculada na 
Conservatória do Registo Coma cial sob o n.° 19/2004, NIF 

cinco quatro um zero zero zero três dois oito quatro.

Verifiquei a identidade das outorgantes pela exibição 

dos já mencionados documentos dc identificação acima 
descritos, a qualidade e a suficiência dos poderes com que 

intervêm neste acto, em face das procurações, da delibera

ção e da Acta que mais adiante menciono e arquivo.

Pelas outorgantes foi dito:
Que as suas represaitadas «Sonangol, E.P.» e «Sonangol 

Holdings, Limitada», são as únicas e actuais accionis- 

tas da sociedade «Clínica Girassol, S.A.», com sede em 

Luanda, na Rua Comandante Gika, n.° 255, matr iculada na 

Conservatória do Registo Comercial de Luanda 

sob o n.° 116.108, titular do Número de Identificação Fiscal 

N.I.F. 5401095708 com o capital social de Kz: 523.588,00 

(quinhentos e vinte e tr ês mil e quinhentos e oitenta e oito 

kwanzas), subscrito e realizado por duas participações, uma 

no valor nominal 471.229,20 (quatrocentos e setenta e um 

mil e duzentos e vinte e nove kwanzas e vinte cêntimos), 

pertencentes à «Sonangol, E.P. e outra no valor nominal de 

Kz: 52.358, 80 (cinquenta e dois mil e tr ezentos e cinquenta
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c oito kwanzas c oitenta cêntimos), pertencente à «Sonangol 

Holdings, Limitada».
Pela segunda outorgante foi dito:

Que em conformidade com a deliberação n.° 1/2013 de 5 

dc Abril da Sociedade Clinica Girassol c com a deliberação 

n.e.. 7/2013 de 6 de Abril de 2013 da sociedade «Sonangol 

Holdings, Limitada», divide a participação da sua represen

tada em duas novas participações, uma no valor nominal de 

Kz: 47.122,92 (quarenta c sete mil c cento c vinte e dois 

kwanzas e noventa e dois cêntimos) que cede a accionista 

«Sonangol, E.P.», e outra no valor nominal de Kz: 5.235,88 

(cinco mil e duzentos e trinta e cinco kwanzas e oitenta e 

oito cêntimos), que reserva para si.

Pela primeira aitoigante foi dito:

Que aceita para a sua representada «Sonangol, E.P.», 

a referida cessão nos exactos tennos exarados e unifica as 

acções que ora possui

Pelas outorgantes foi ainda dito:

Que em consequência dos actos operados a sociedade 
«Sonangol, EP.», passa a deter acções no valor nominal 

de Kz: 518.352,12 (quinhentos e dezoito mil e trezentos e 

cinquenta e dois kwanzas e doze cêntimos), equivalente a 

99% do capital social, e a sociedade «Sonangol Holdings, 
Limitada», passa a deter acções no valor nominal 

de Kz: 5.235,88 (cinco mil duzentos e trinta e cinco kwan

zas e oitenta e oito cêntimos), equivalente a 1% do capital 

social.

Pelas outorgantes foi ainda dito:
Que em confonnidade com as deliberações supra men

cionadas c com a deliberação do Conselho dc Administração 

da sociedade«Sonangol,E.P. aumentam proporcionalmente 

o capital social do seu actual montante 
para Kz: 2.000.000,00 (dois milhões de kwanzas), 

sendo o aumento cfectuado no valer dc Kz: 1.476.412,00 

(um milhão, quatrocentos e setenta e seis mil e quatrocentos 

e doze kwanzas), e na sequência alteram o pacto social, o 
seu artigo 5.°, passando o mesmo a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.°

1.0 capital social é de Kz: 2.000.000,00 (dois 

milhões de kwanzas), e encontra-se dividido em 

1000 (mil) acções, no valor nominal dc 

Kz: 2 000,00 (dois mil kwanzas), sendo 990 (nove

centos e noventa) acções da categoria A atribuídas e 

subscritas à «Sonangol E.P.», e 10 (dez) acções da 

categoria B atribuídas e subscritas pela «Sonangol 

Holdings, Limitada».

2. As acções são representadas por títulos de 

1,5,10,100,1.000,10.000.100.000,1.000.000 ou 

mais acções, correspondendo um voto por cada 100 

acções.
3. As acções de categoria A podem ser conver

tidas em acções de categoria B mediante simples

i 
I 

solicitação dirigida à sociedade pelo rcspcctivo titu
lar. |

4. São inerentes às acções da categoria A os
seguintes direitos especiais: i

a) Eleição do Conselho de Administração;

b) Direito de veto sobre quaisquer deliberações que

visem autorizar a celebração de contratos de 

grupo paritários ou de subordinação e ainda, 

quaisquer deliberações relativas à autorização 

de inicio, suspensão ou cessação de quaisquer 

actividadcs, ou relativas às matérias referidas no 

n.° 1 do artigo 17.° não poderão ser aprovadas, 

nem em primeira nem em segunda convocação, 

contra a maioria dos votos inerentes às acções 

da categoria A;
5. As acções da categoria A só poderão ser

detidas pela «Sonangol E.P», e a sua transmissão 

a terceiros depende do consentimento do Estado 

Angolano. >
6. As acções da categoria A não poderão em 

qualquer momento representar menos de 99% 

(noventa enove por cento) do capital social.

7. À accionista «Sonangol, E.P.» poderão ser 

exigidas prestações suplementares de capital até 

ao limite que for fixado em Assembleia Geral e por 

aquela aceite.
8. A accionista «Sonangol, E.P.», fornecerá à 

Sociedade os suprimentos de que esta necessitar, 

nos termos e condições que forem fixados em con

trato a celebrar para o efeito.
Que a sociedade doravante reger-se-á pelo pacto social 

integralmente alterado, cuja redacção consta dos estatutos, 
que éum documento complementar elaborado em separado, 
nos tennos e para os efeitos do artigo 78.° do Código do 
Notariado, com a redacção que lhe foi dada pelo n.° 2 do 
artigo 55.° da Lei n.° 1/97, de Janeiro, Lei da Simplificação 
e Modernização dos Actos Notariais cujo conteúdo as 

outorgantes declaram ter perfeito conhecimento, pelo que, 
dispensam a sua leitura.

Instruíram esse acto:
a) Pacto social;
b) Acta da Assembleia Geral Extraordinária n.° 02^2013 

da «Clínica Girassol, S.A.».
c) Procurações que legitimam as mandatárias a outor

gai- a escritura.
d) Bilhetes de Identidade.
e) Certidão comercial das accionistas.
J) Certidão comercial da «Clínica Girassol, S. A.».

A presente escritura foi lida, em voz alta, as outorgan

tes e na presença simultânea dos mesmos foi explicado o 

seu conteúdo e advertidos da obrigatoriedade do registo no 

prazo de cento e oitenta (180) dias a contai- da data deste 

acto.

O Notário, Guimarães Martinho João da Silva.
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ESTATUTOS DA SOCIEDADE
CLÍNICA GIRASSOL, SOCIEDADE ANÓNIMA

CAPÍTULO I

Denominação, Sede, Objecto e Duração

ARTIGO l.°
(Denominação e forma jurídica)

1. A sociedade denomina-se «Clínica Girassol, S.A.», 
adiante e abreviadamente designada por «Girassol, S.A», e é 
constituída sob a forma de uma sociedade anónima, rege-se 
pelo presente estatuto e legislação complementai-.

2. A «Girassol S.A.» é uma Subsidiária da Sociedade 
Nacional de Combustíveis de Angola, Empresa Pública, 
adiante e abreviadamente designada por «Sonangol, E.P.».

ARTIGO 2.°
(Sede e representações)

1. A sociedade tem a sua sede em Luanda, na Rua 

Comandante Gika, n.° 225.
2. Por simples deliberação tomada pelo Conselho de 

Administração, a sociedade poderá mudai* a sua sede para 
qualquer outro local, estabelecer e encenai* escritórios, 

filiais, sucursais, agências, delegações ou qualquer outro 
tipo de representação no País ou no estrangeiro, bem como 
descentralizar os seus serviços técnicos e administrativos, de 
acordo às necessidades da sua actividade.

3. A abertura de representações no estrangeiro deverá ser 
precedida do cumprimento das obrigações legais aplicáveis 
e depende do prévio consentimento da Assembleia Geral.

ARTIGO 3.° 
(Objecto social)

1. A sociedade tem por objecto social a prestação de ser
viços de saúde e de assistência médica, gestão e construção 
de infra-estruturas ligadas à saúde, podendo comercializai' e 
explorai- todos os produtos industriais e farmacêuticos com 
a vista á realização do fim social.

2. A sociedade poderá adquirir ou participar no capi
tal social de outras sociedades constituídas ou a constituir, 
desde que tal se revele útil ao desempenho das actividades 
sociais e assim seja deliberado pela Assembleia Geral.

3. A sociedade poderá exercer quaisquer outras activida
des, subsidiárias ou complementares ao seu objecto social, 
desde que assim o delibere a Assembleia Geral.

ARTIGO 4.° 
(Duração da sociedade)

A «Girassol, S.A.» existirá por tempo indeterminado e 
a sua actividade contar-se-á, para todos os efeitos legais, a 

partir da data de celebração da escritura pública de consti

tuição da sociedade.

CAPÍTULO n

Capital Social e Obrigações

ARTIGO 5.° 
(Capital social)

1. O capital social é de Kz: 2.000.000,00 (dois milhões 

de kwanzas), e encontra-se dividido em 1000 (mil) acções, 

no valor nominal de Kz: 2.000,00 (dois mil kwanzas) , sendo 

990 (novecentos c noventa) acções da categoria A atribuídas 
e subscritas à «Sonangol E.P.», e 10 (dez) acções da catego
ria B atribuídas e subscritas pela «Sonangol Holding».

2. As acções são representadas por títulos de 1, 5, 10, 
100,1.000, 10.000, 100.000, 1.000.000 oumais acções, cor
respondendo um voto por cada 100 acções.

3. As acções de categoria A podem ser convertidas em 
acções de categoria B através de simples solicitação dirigida 
à sociedade pelo respectivo titulai*.

4. São inerentes às acções da categoria A os seguintes 
direitos especiais:

a) Eleição do Conselho de Administração;

b) Direito de veto sobre quaisquer deliberações que

visem autorizar a celebração de contratos de 

grupo paritários ou de subordinação e ainda, 

quaisquer deliberações relativas à autorização 

de início, suspensão ou cessação de quaisquer 

actividades, ou relativas às matérias referidas no 

n.° 1 do artigo 17 não poderão sei’ aprovadas, 

nem em primeira nem em segunda convocação, 

contra a maioria dos votos inerentes às acções 

da categoria A;

5. As acções da categoria A só poderão ser detidas pela 
«Sonangol E.P.», e a sua transmissão a terceiros depende do 

consentimento do Estado Angolano.

6. As acções da categoria A não poderão em qualquer 

momento representai’ menos dc 99% (noventa c nove por 
cento) do capital social

7. À accionista «Sonangol, E.P.» poderão ser exigidas 

prestações suplementares de capital até ao limite que for 

fixado cm Assembleia Geral e por aquela aceite.

8. A accionista «Sonangol, E.P.»., fornecerá à sociedade 

os suprimentos de que esta necessitar, nos termos e condi

ções que forem fixados em contrato a celebrar para o efeito.

ARTIGO 6.°
(Subscrição inicial do capital social)

A «Sonangol, E.P», subscreve 3.960 (três mil novecen

tos e sessenta) acções no valor de Kz: 1.980.000,00 (um 

milhão novecentos e oitenta mil kwanzas), correspondentes 

a 99% (noventa e nove por cento) do capital, a «Sonangol 

Holdings, Limitada», subscreve 40 (quarenta) acções, no 
valor de Kz: 20.000,00 (vinte mil kwanzas), corresponden

tes a 1% (um por cento) do capital social.

ARTIGO 7.° 
(Alterações do capital)

1. A Assembleia Geral da sociedade poderá deliberar, por 

uma ou mais vezes, os aumentos de capital que se mostrem 

necessários, por proposta do Conselho de Administração e 

parecei’ favorável do Conselho Fiscal, fixando o montante 

máximo do aumento, as condições de subscrição da(s) 

categoria(s) de acções, bem como as fonnas e os prazos em 

que poderá ser exercido o direito legal e estatutário de prefe

rência na subscrição de novas acções.



3378
DIÁRIO DA REPÚBLICA

2. Tratando-se de emissão de novas acções, o direito de 

preferência pertencerá, primeiro aos titulares de acções da 

respectiva categoria e, só quanto ás acções não subscritas 

por estes gozam de preferência os outros accionistas.

3. Qualquer alteração na realização do capital social 

não poderá, em hipótese alguma, originar que a «Sonangol. 

E.P.», venha a deter directaniente menos de 99% (noventa e 

nove por cento) do total das acções com direito a voto emi

tidas e subscritas.

ARTIGO&° 
(Espécirs de acções)

1. As acções da sociedade são nominativas e assumem a 

forma escriturai.

1 As acções da sociedade são de duas categorias, A e B, 

possuindo as acções da categoria A os privilégios consigna

dos na lei e nos presentes estatutos, sendo da categoria B, as 

acções ordináiias.

ARTIGO 9.”
(Acções preferenciais e obrigações)

1. A sociedade pode emitir acções preferenciais sem voto, 

acções preferenciais remiveis ou não, nos termos da lei.

2. A sociedade pode ainda emitir obrigações ou outros 

valores mobiliários nos termos da legislação em vigor, e 

bem assim, efectuar sobre obrigações próprias ou outros 

valores mobiliários por ela emitidos, as operações que forem 

legalmente permitidas.

3. A emissão de obrigações ou de outros valores mobi

liária pode ser deliberada pelo Conselho de Administração 

quando o respectivo montante não exceda o valor anualmente 

fixado, para o efeito, pela Assembleia Geral e tratando-se de 

emissão de obrigações convertíveis, desde que o aumento 

dc capital implícito resultante do preço c conversão inicial, 

fixado pela deliberação de emissão, se insira na competência 

do Conselho de Administr ação.

ARTIGO 10.”
(Emissão de obrigações e outros valores mobiliários)

1. Por deliberação da Assembleia Geral ou do Conselho

dc Administração (quando autorizado), a sociedade poderá 

emitir outros valores mobiliários não convertíveis em 

acções, os quais poderão revestir fonna escriturai.

2. A «Clínica Girassol, S.A.», poderá, por deliberação da 

Assembleia Geral ou do Conselho de Administração, emitir 

obrigações nâo convertíveis em acções, ou quaisquer outros 

instrumentos ou valores mobiliários, designadamente repre

sentativos de dívidas, que poderão revestir qualquer outro 

tipo ou modalidade que sejam ou venham a sei- legalmente 

permitida.

3. A emissão de obrigações, quando sejam de valor nomi

nal superior a inctadc do capital social, deverá sei objecto dc 

parecer prévio do Conselho Fiscal.

4. As obrigações emitidas pela sociedade podem ter qual

quer modalidade de juro ou dereeinbolso permitidos por lei.

5. A sociedade pode emitir acções preferenciais sem 

voto, nos limites legais, remíveis com ou sem prémios, ou 

não remíveis.

ARTIGO 11.° 
(Oneração de acções)

A oneração de acções por qualquer fonna, e a constitui

ção de usufruto sobre as mesmas, depende do consentimento 

de todos os accionistas, prestado em Assembleia Geral espe

cialmente convocada para o efeito.

ARTIGO 12.° 
(Transmissão de acções)

1. A transmissão de acções à terceiros, onerosa, gra
tuita, ou por permuta, carece do consentimento prévio da 
sociedade a ser prestado em Assembleia Geral, gozando os 
accionistas não pennitentes de direito de preferência relati
vas à totalidade das acções a transmitir.

2. O accionista que pretenda transmitir paite ou total 
das suas acções deverá comunicar por carta registada com 
aviso de recepção, aos accionistas não transmitentes e ao 
Presidente do Conselho de Administração da Sociedade esta 

intenção, especificando os seguintes elementos:
a) Identificação do transmissário;
b) Número e categoria das acções a alienar;
c) Preço pretendido e condições de pagamento ou

valor atribuído, tratando-se de transmissão a 

título oneroso.
3. O accionista não transmitente que desejar exercer o 

respectivo direito de preferência deverá fazê-lo no prazo de 
15 (quinze) dias contando da recepção da notificação acima 
mencionada, através de carta registada com aviso de recep
ção, dirigida ao Presidente do Conselho de Administração da 

Sociedade e ao accionista transmitente, indicando o número 

de acções que pretende adquirir.
4. Havendo mais de um accionista a preferir as acções 

a transmitir, serão entoe eles divididas na proporção das 
acções de que forem detentores, independentemente da res

pectiva categoria.
5. Se não forem exercidos direitos de preferência sobre a 

totalidade das acções a transmitir, ou tendo-o sido, se o preço 
de transmissão não vier a sei- liquidado dentro do prazo noti

ficado, a Assembleia Geral pronunciar-se-á sobre o pedido 

de consentimento, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, 
contado da data de recepção da carta a que se faz referência 

no antecedente n.° 2 e comunicará a sua decisão ao transmi

tente, sendo livre a transmissão de acções, se a Assembleia 
Geral não se pronunciai- dentro dos referidos prazos.

6. No caso de a transmissão não ser autorizada pela 
Assembleia Geral da sociedade, deverá esta fazei* adquirir 

as acções por outra pessoa, nas condições de preço e paga
mento do negócio para que foi solicitado o consentimento. 
Tratando-se de transmissão a título gratuito ou provando a 
sociedade que em qualquer dos casos antes mencionados, 
houve simulação de preços ou de condições, serão as acções 
adquiridas pelo valor nominal.
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7. Todas as comunicações previstas neste artigo serão 
obrigatoriamente feitas por carta registada com aviso de 
recepção respectivamente, para sede da sociedade e para 
a morada indicada pelo accionista transmitente na carta 
identificada no n.° 2, supra, sob pena de se terem por não 
efectuadas.

8. O disposto no presente artigo aplica-se à transmissão 
de direitos de subscrição inerentes a um aumento de capital.

9. A sociedade não reconhece, para efeito algum, as 
transmissões de acções efectuadas sem observância do dis
posto no presente aitigo.

10. A tr ansmissão de acções realizada em violação do 
disposto no presente artigo é considerada causa de amorti
zação de acções tr ansmitidas, por título gratuito, oner oso ou 
por peimuta, nos tennos e de acordo com o procedimento 
previsto no aitigo seguinte do presente estatuto.

11. No caso do titular- de acções da categoria A, decidir 
transmiti-las no todo ou em parte, essas acções passam a 
acções de categoria B, e qualquer transmissão das acções da 
categoria B, para o accionista «Sonangol, E.P», originará a 
sua conversão cm acções da categoria A.

ARTIGO 130
(Direito de preferência)

1. Os accionistas gozam de direito de preferência na 

tr ansmissão das acções, quer a mesma seja efectuada a título 

oner oso, quer a título gratuito.
2. A accionista «Sonangol, EP.» goza de direito de prefe

rência em primeiro lugar, a exercer no prazo de 15 (quinze) 

dias após a recepção da comunicação refer ida no rt° 2, do 

artigo 12.°, e se esta não o exercer, poderão os restantes 
accionistas exercê-lo dentro dos 15 (quinze) dias seguintes.

3. Findo o prazo para os accionistas exercerem o seu 
direito de preferência, a administração deverá solicitar ao 

Presidente da Mesa da Assembleia Ger al que proceda à con

vocação desta para deliberar.
4. Sempre que mais de um accionista exerça o direito 

de prefer ência estabelecido no número anterior, as acções a 

transmitir serão rateadas entre eles, na proporção das acções 

da categoria das acções a tr ansmitir, que ao tempo possuír em

ARTIGO 140
(Acções próprias)

1. Nos termos da lei, a sociedade podem ter acções pró
prias e realizar com elas as operações que a Assembleia 

Geral autorize.
2. As acções próprias da sociedade não terão direito a 

voto nem contarão para efeitos de quórum.

CAPÍTULO III

Organização e Funcionamento

SECÇÃO I
Disposições Gerais

ARTIGO 15.°
(Órgãos sociais)

Os órgãos sociais da sociedade são: A Assembleia Geral, 

o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal.

ARTIGO 16.°
(Mandatos)

1. Os membros da Mesa da Assembleia Geral, do 
Conselho de Administração e do Conselho Fiscal são eleitos 
pela Assembleia Geral, mediante indicação do Accionista 
detentor das acções da categoria A, para um mandato de 3 
(três) anos, podendo ser reeleitos, tuna ou mais vezes.

2. No termo dos respectivos mandatos, os membros dos 
órgãos sociais mantêm-se em funções até à designação dos 
novos membros.

secção n
Da Assembleia Geral

ARTIGO 17.° 
(Composição)

1. A Assembleia Geral é constituída por todos os accio

nistas com o direito a voto, que satisfaçam as condições 
referidas no número seguinte.

2. Só poderão participar na Assembleia Geral os titula
res de acções averbadas em seu nome, no livro de registo de 

acções da sociedade até 15 (quinze) dias antes da reunião.
3. Para efeitos do disposto no número anterior, as acções 

deverão manter-se registadas em nome dos accionistas pelo 
menos, até ao encerramento da Assembleia Geral.

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

5. Os membros dos óigãos sociais deverão estai’ presen

tes nas reuniões da Assembleia Geral, podendo intervir nos 

trabalhos, apresentai’ propostas e participar nos debates.

ARTIGO 18.°
(Convocação da Assembleia Geral)

1. As Assembleias Gerais serão convocadas mediante 

carta registada com aviso de recepção, expedida para os 

accionistas, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias.

2. O disposto no número anterior não se aplica caso a 

Assembleia Geral seja realizada sob a forma de Assembleia 

Universal, prevista na Lei das Sociedades Comerciais ango

lana, desde que todos os accionistas manifestem a vontade 

de que a assembleia se constitua e delibere sobre determina

dos pontos, mediante aquela forma.

3 Sem prejuízo do disposto no número anterior, os titu

lares de acções nominativas residentes no estrangeiro serão 

convocados por carta registada expedida para o endereço 

que, expressamente para o efeito, tiverem indicado à socie

dade, através dc carta registada dirigida ao Piesidente da 

Mesa da Assembleia Geral.

ARTIGO 19?
(Maioria deliberativa)

Salvo nos casos em que a lei exija maiorias qualificadas 

ou em que estes estatutos exijam uma maioria qualificada ou 
imponham o voto favorável do detentor das acções de cate
goria A, as deliberações da Assembleia Geral são tomadas 

por maioria de votos emitidos, correspondendo 1 (um) voto 

por cada 100 (cem) acções.
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ARTIGO 20.°
(Comptlênda (ta Assfinbkia Geral dos Sócios)

1. A Assembleia Geral éo órgão máximo da sociedade e 

sem prejuízo de outras competências atribuídas por dispo

sições legais ou pelos presentes estatutos, a esta compete:

a) Eleger e destituir os membros da Mesa da Assem

bleia Geral, do Conselho de Administração e do 

Conselho Fiscal e fixar a respectiva remunera

ção;

b) Aprovai* a indicação dos auditores às contas e res

pectiva remuneração;

c) Aprovar a organização e funcionamento internos

do Conselho dc Administração, incluindo os 

poderes delegados à Comissão Executiva;

d) Apreciar o relatório de Gestão do Conselho de

Administração, discutir e votar o balanço, as 

contas e o parecer do Conselho Fiscal;

e) Deliberai- sobre a proposta de aplicação dos resul

tados do exercício;

f) Aprovar e autorizar a alienação ou oneração de

acções:

g) Deliberar sobre as alterações dos estatutos e as

condições de aumentos ou reduções de capital, 

bem como o fornecimento de prestações adicio

nais e de suprimentos;

/i) Deliberar sobre a remuneração dos membros dos 

órgãos sociais e qualquer proposta de atribuição 

de prémios ou bónus ao Conselho de Adminis

tração, ou, quaisquer administradores a título 

individual;

i) Aprovar os objectivos gerais e os princípios funda

mentais das políticas da sociedade;

j) Deliberar sobre a existência de justificado interesse

próprio da sociedade para a prestação de garan

tias reais ou pessoais à dívidas dc outras entida

des que com ela não se encontrem em relação de 

domínio ou de grupo;

to Autorizar a alienação ou obrigação de bens ou 

direitos imobiliários ou dc capital ou a hipoteca 

debens imobiliários, mediante parecer favorável 

do Conselho Fiscal;

Ç Definir os princípios gerais de política de participa

ções em sociedades, e deliberar sobre as respec- 

tivas aquisições e alienações;

m) Deliberar sobre a emissão de obrigações ou outros 

valores mobiliários e fixar o valor daquele que o 

Conselho de Administração pode autorizai", 

ly Aprovar a criação c aquisição ou alienação no todo 

ou em parte no capital social de quaisquer* socie

dades, agrupamentos de empresas ou consór

cios;

o/ Deliberar sobre a cisão, fusão, transformação ou 

dissolução da sociedade;

p) Aprovai* a abertura dc contas bancárias e as condi- !

ções da sua movimentação;

q) Aprovar quaisquer contratos, incluindo contratos

intenelacionados, de valor superior aos limi

tes que vierem a ser fixados para o Conselho de 

Administração;

r) Aprovar a organização estrutural da sociedade e os

respectivos manuais de funcionamento;

s) Aprovar a criação e utilização de quaisquer flui

dos, legais ou voluntários, permanentes ou não, 

da sociedade;

t) Aprovar a utilização ou distr ibuição de quaisquer

montantes disponíveis da sociedade; |

u) Aprovai' a celebração de acor dos bancários ou

outros acordos financeiros acima dos limites 

que, vierem a ser fixados para o Conselho de 

Administração;

v) Autorizai* a locação, venda, cessão, transferência

ou outra fonna de disposição de bens móveis ou 

imóveis da sociedade, quando não incluída no 

plano e orçamento anuais;
Autorizar a efectivação de quaisquer gastos de 

capital ou, a alienação de bens não contidos em 

qualquer plano e orçamento aprovado acima dos 

limites que vierem a sei* fixados para o Conselho 

de Administração;
x) Aprovar a indicação de quaisquer mandatários

ou procuradores, que não sejam advogados em 

causa forense, bem como a indicação dos res

pectivos poderes e aprovação da sua remunera

ção;

y) Deliberar sobre qualquer outro assunto para que

tenha sido extraordinária ou especialmente con

vocada.
2. As matérias referidas nas alíneas do número ante

rior não poderão ser incluídas na ordem do dia de qualquer 
Assembleia Geral, ordinária ou extraordinária, sem que tais 

matérias tenham sido previamente submetidas ao accionista 

detentor das acções da categoria A e ele previamente con

corde com tal inclusão, e não poderão sei* aprovadas, nem 
em primeira nem em segunda convocação, sem os votos 

favoráveis coirespondentes às acções da categoria A.

ARTIGO 21.°
(Fiuicioiraineníu d» Assembleia Geral)

1. A Mesa da Assembleia Geral é composta por um 
Presidente e por um Secretário.

2. Assembleia Geral é dirigida pelo Presidente da Mesa 
da Assembleia Geral e por este convocada, com, pelo 
menos, (trinta) 30 dias de antecedência, por anúncio publi

cado num jornal de grande tiragem nacional ou por meio 
de carta enviada por correio, fax ou outro meio de comu

nicação escrita, a todos os accionistas, indicando o local, 
hora e ordem de trabalhos propostos e outras menções
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legais, devendo nesse período os accionistas proceder ao 
levantamento da documentação pertinente na sede social da 
sociedade

3. A Assembleia Geral reúne-se ordinariamente no pri- 

meiro trimestre de cada ano e extraordinariamente, sempre 
que requerida a sua convocação pelo respectivo Presidente 
do Conselho de Administração, por accionistas que repre

sentem pelo menos 5% (cinco por cento) do capital social ou 

ainda pelo Conselho Fiscal.
4. As actas das diferentes sessões da Assembleia Geral 

serão assinadas pelo seu Presidente e pelo Secretário da 
Mesa, e lavradas em livro próprio.

SECÇÃO Hl
Do Conselho de Administração

ARTIGO 22.°
(Composição e eleição dos administradores)

1. O Conselho de Administração é o óigão de admi

nistração e gestão da sociedade, e será composto por um 

número ímpar, de até treze membros sendo oito membros 

não executivos e cinco membros executivos, eleitos em 

Assembleia-Geral, por indicação do accionista detentor das 

acções de categoria A.

2. Os membros executivos do Conselho de Administração 

constituem a sua Comissão Executiva encarregue da gestão 

corrente da sociedade devendo a organização e funciona

mento internos, incluindo os poderes delegados à Comissão 

Executiva, constar de regulamento a sei' aprovado pela 

Assembleia Geral.

3. Osmembros não executivos doConselhodeAdministração 

são o Presidente do Conselho de Administração, que é o 

Presidente do Conselho de Administração da «Sonangol 

E.P.», a quem compete dirigir as respectivas reuniões, tendo 

para o efeito voto de qualidade, e outros membros, podendo 

ser pessoas estranhas à «Sonangol E.P.».

ARTIGO 23.°
(Competência do Conselho de Administração)

Ao Conselho dc Administração compete os mais amplos 

poderes para a administração dos negócios sociais, dentro 

dos limites impostos pela lei e por estes estatutos, designa- 

damente:

á) Representai* a «Clinica Girassol, S.A.», em juízo 

e fora dele, podendo nos tennos que forem fixa

dos pela Assembleia Geral, desistir, transigir e 

confessai’ em quaisquer pleitos, e nos mesmos 

tennos, celebrai* convenções de arbitragem, 

designar mandatários ou procuradores, fixando- 

-Ihes os respectivos poderes incluindo os de 

substabelecei*;

b) Gerir a sociedade, praticando todos os actos e ope

rações relativos ao objecto social, que não cai

bam na competência atribuída a outros óigãos 

da sociedade;

c) Abrir, manter c movimentar as contas bancárias
da sociedade de acordo com as deliberações da 

Assembleia Geral;

d) Adquirir, vender ou por qualquer forma alienai' ou

onerar bens móveis ou imóveis, e tornar ou dar 

de arrendamento prédios ou parte dos mesmos, 
desde que incluídos nos planos e orçamentos 

aprovados;

e) Contrair empréstimos de que a sociedade venha

a necessitar nos valores que vierem a ser apro

vados por deliberação específica da Assembleia 

Geral;

j) Assumir compromissos nos valores que vierem 

a ser aprovados por deliberação específica da 
Assembleia Geral;

g) Adquirir participações em sociedades, celebrar

acordos ou contratos de cooperação e associa

ção com empresas, nos tennos aprovados pela 

Assembleia Geral.
h) Propor à Assembleia Geral da Sociedade os aumen

tos do capital social e as prestações suplementa

res e os suprimentos que se mostrem necessários;

i) Propor à Assembleia Geral a aplicação ou distribui

ção de montantes disponíveis da sociedade;

J) Preparai* os projectos de planos estratégicos plu- 

rianuais a serem submetidos à aprovação da 

Assembleia Geral;

k) Elaborai* relatórios e contas anuais e submetê-los

à apreciação e aprovação da Assembleia Geral;

l) Zelar pela aplicação na sociedade das políticas e

estratégias gerais e procedimentos fixados para o 

«Grupo Sonangol», e para que não se apliquem 

na sociedade práticas c procedimentos que não 

estejam genericamente aprovados para execução 

no «Grupo Sonangob>;

m) Elaborar os relatórios periódicos de Gestão e téc

nicos, incluindo informações de carácter organi

zacional, comercial e financeiro e submetê-los à 

apreciação dos accionistas;

n) Adoptar, modificar e submetei* à Assembleia Geral

para aprovação os planos e orçamentos anuais e 

de longo prazo;

o) Propor à Assembleia Geral a mudança da sede

social, bem como a organização técnico-admi

nistrativa da sociedade e os seus manuais de fun

cionamento;

p) Contratar c despedir trabalhadores e exercer o

poder disciplina*;

q) Recomendar aos accionistas o calendário de distri

buição de dividendos;

r) Nomear mandatários da sociedade para a prática de

actos ou categorias de actos específicos;
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s) Excrccr as danais competências que lhe sejam atri

buídas pela Assembleia Geral;

t) Delegar numa Comissão Executiva, formada por

administradores, a gestão comente da sociedade 

fixando-Hic a composição, competência c modo 

de funcionamento.

ARTIGO 24?
(Delegação de poderes e mandatários)

1.0 Conselho de Administração poderá delegar num ou 
mais administradores a gestão de assuntos determinados e 
específicos.

1 O Conselho de Administração poderá conferir man
datos, com ou sem a faculdade de substabelecimentos a 
quaisquer membros, quadros da «Clínica Girassol, S.A.», 
ou a pessoas a ele estranhas, para o exercício dos poderes ou 
tarefas que julgue conveniente atribuir-lhes.

1.0 Conselho de Administração poderá delegar num ou 
mais administradores a gestão corrente da sociedade.

ARTIGO 25.° 
(Funcionamento)

1. O Conselho de Administração fixará as datas ou a 
periodicidade das suas reuniões ordinárias e reunirá extraor
dinariamente sempre que convocado pelo seu presidente a 

pedido de um dos seus membros ou de mandatário, se hou
ver, ou do Conselho Fiscal.

1 As deliberações do Conselho dc Administração são 
tomadas por maioria absoluta dos votos expressos dos seus 
membros quer presentes ou representados e ou que votem 
por conespondència, tendo o Presidente voto de qualidade.

3. O Conselho de Administração poderá ainda, sem se 
reunir, adoptar deliberações unânimes por escrito, assinadas 
por todos os administradores.

ARTIGO 26."
(Actas)

1. Das reuniões do Conselho de Administração redigir- 
-se-ão as respectivas actas que serão assinadas por todos os 
presentes e lavradas em livro próprio, devendo no final de 
cada reunião ser trado um resumo conclusivo, sendo ime
diatamente fornecido aos participantes.

2. Sempre que as actas das reuniões forem exaradas fora 
do livro próprio, deverão nele ser integralmente transcritas, 
sendo a transcrição certificada como exacta pelo presidente 
do Conselho dc Administração, arquivando-sc a acta avulsa 
na sede social.

3. Serão igualmente registadas nas actas as declarações 

de voto de vencido.
4. Das actas das reuniões do Conselho de Administração 

poder-se-ão extrair deliberações que serão assinadas pelo 
Presidente do Conselho de Administração.

c) Pela assinatura de um só membro do Conselho dc

Administração, quando este assim tenha espe

cialmente deliberado;

d) Pela assinatura deum procurador, dentro dos limi

tes das suas atr ibuições;
2. É vedado aos accionistas, aos membros do Conselho 

de Administração e aos Procuradores obrigar a sociedade em 

actos e contratos estranhos aos negócios sociais, designada- 

mente letras de favor, fianças, avales e abonações.

3. Sempre que as obrigações da sociedade sejam repre

sentadas por títulos, estes devem ter a assinatura de dois 

administradores do Conselho de Administração, podendo as 

assinaturas ser substituídas por simples reprodução mecâ

nica ou de chancela.

SECÇÃO vi 
Da Fiscalização da Sociedade

ARTIGO 28° 
(Conselho Fiscal)

1. A fiscalização da sociedade é exercida por um 

Conselho Fiscal constituído por 3 (três) membros efecti- 

vos e 2 (dois) suplentes, eleitos em Assembleia Geral por 

um período de 3 (três) anos, podendo ser reeleitos. Um dos 

membros efectivos e um dos suplentes terão necessaria

mente que ser revisores oficiais de contas.

2. Por deliberação da Assembleia Geral, poder-se-á con

fiar a uma sociedade de peritos contabilistas o exercício das 

funções do Conselho Fiscal, não se procedendo então a elei

ção deste.
3. 0 Conselho Fiscal tem as suas atr ibuições fixadas na 

lei e no respectivo Regulamento. Porém, deve em particular 

efectuar os seguintes actos:
a) Emitir, trimestralmente, pareceres à prestação de 

contas da sociedade;

b) Fiscalizar, de fonna efectiva, os actos de adminis

tração e gestão da Comissão Executiva;

c) Controlar a legalidade dos actos praticados pela 

Comissão Executiva, consubstanciado na emis

são de recomendações e pareceres relativos ao 

impacto patrimonial e contabilístico das suas 

decisões.

ARTIGO 29.°
(Funcionamento do Conselho Fiscal)

1. O Conselho Fiscal reúne-se, pelo menos, uma vez por 

ano, por convocação do seu Presidente.
ARTIGO 27.°

(Vinculaçào da sociedade)

1. A sociedade fica legalmente obrigada:
a) Pela assinatura do Presidente do Conselho de

Administração dentro dos limites definidos pela 
Assembleia Geral;

b) Pela assinatura de dois administradores executi
vos;

2. O Conselho Fiscal só pode deliberai' com a presença 

da maioria dos seus membros.

3 As deliberações são tomadas por maioria de votos dos 

membros presentes, tendo o Presidente, voto de qualidade 

em caso de empate.

4. As Deliberações do Conselho Fiscal devem ser lavra

das em actas inscritas no respectivo livro.



ni SÉRIE —N.° 40 — DE 1 DE MARÇO DE 2016 3383

ARTIGO 305
(Auditoria)

As funções de auditoria são exercidas por uma sociedade 

de auditores de contas, aprovada pela Assembleia Geral, que 
fixara a respectiva remuneração.

CAPÍTULO V

Disposições Finais

ARTIGO 315
(Património da sociedade)

Para além do que dispuserem os estatutos, a sociedade 

será sempre proprietária dc todos os bens c equipamentos 
adquiridos, quer por fundo próprio, quer mediante financia

mento.

ARTIGO 325
(Relatórios e contas)

1. O ano fiscal, para efeitos contabilísticos, correrá de 1 
de Janeiro a 31 de Dezembro do calendário gregoriano.

2. Os livros e registos contabilísticos deverão ser manti

dos em Angola, e colocados à disposição dos accionistas que 
os quiser consultar, nos termos da lei.

3. Os administradores da sociedade deverão preparar 
anualmente um relatório e contas que será submetido aos 

accionistas pelo Conselho de Administração, conjuntamente 

com a proposta de distribuição de dividendos, o relatório da 
auditoria e da sociedade de peritos contabilistas, se houver.

ARTIGO 335
(PI anu de contas)

1. A sociedade manterá livros e registos contabilísticos 

de acordo com as melhores práticas comerciais e segundo a 
classificação contabilística vigente em Angola.

2. Todos os documentos e livros de escrituração da socie

dade deverão ser redigidos em português.

ARTIGO 345
(Princípios de gestão)

1. A sociedade será administrada de acordo com as polí

ticas, métodos e procedimentos dc gestão consagrados na 
lei, bem como nas políticas, estratégias e regulamentos do 

«Grupo Sonangob), e do previam ente estabelecido no con
trato de relação de domínio.

2. O accionista «Sonangol, E.P.» enquanto sociedade 
dominante, promoverá o objecto social, a coordenação e 

direcção económica e financeira, bem como o desenvolvi

mento empresarial da sociedade, que paiticipará na relação 

dc grupo na qualidade dc sociedade dominada.

ARTIGO 355
(Comunicações)

1. Qualquer comunicação efectuada nos tennos destes 

estatutos ou com ele relacionada, devera ser escrita e entre
gue pessoalmente ou enviada ao respectivo destinatário por 
telecópia para o endereço do local que esse destinatário indi

que por escrito à sociedade.

2. Quaisquer notificações ou comunicações enviadas 

nos tennos acima descritos ou remetidos por outra via, que 

constituam provas adequadas da entrega serão consideradas 
efectuadas, produzindo os seus efeitos na data da sua efec- 
tiva recepção.

ARTIGO 365
(Dissolução e liquidação)

1. A sociedade dissolver-se-á nos tennos previstos na lei. 
e para a sua liquidação todos os accionistas ficam desde já 
designados liquidatários, e na liquidação e partilha procede

rão como para ela acordarem.
2. Na falta de acordo e se algum deles pretender, será o 

activo social licitado em bloco, com a obrigação de paga
mento do passivo, adjudicando-se ao accionista que melhor 
preço oferecer.

Conferi a presente fotocópia que, achei conforme ao ori
ginal, que me foi exibido para esse fim.

4 o Cartório Notarial da Comarca de Luanda, em Luanda, 
aos 27 de Janeiro de 2016. — O ajudante, ilegível.

(16-2632-L01) * 2

Sonangol Logística, Limitada

Certifico que, de folhas 81 a 82. do livro de notas para 
escrituras diversasn.°477-A, deste Cartório Notarial, encon
tra-se lavrada e registada a escritura de teor seguinte:

Alteração do pacto social da «Sonangol Logística, 

Limitada».
No dia 7 de Junho de 2014, em Luanda e no 4.° Cartório 

Notarial da Comarca, perante mim, Guimarães Martinho 
João da Silva, Notário, compareceram como outorgantes 
Florinda Núria Buta João, solteira, natural do Lubango, 
Província da Huíla, residente habitualmente em Luanda, na 
Vila do Pronen-Prev, Casa n.° 70, Distrito do Kilamba Kiaxi, 
portadora do Bilhete de Identidade n.° 0000 63107HA012, 
emitido pela Direcção Nacional de Identificação Civil, aos
2 de Outubro de 2013, que outorga neste acto como manda
tária da «Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola, 
Empresa Pública - Sonangol, E.P.», com sede em Luanda, na 
Rua Rainha Ginga, n.os 29-31, matriculada na Conservatória 
do Registo Comercial de Luanda sob o n.° 101, folhas 30, 
verso, livro E-H-l, Pessoa Colectiva com o NIF 5410003284 
e Carla Josineyde Alfredo de Sousa Pereira da Gama, 
casada, natural dc Luanda, Província dc Luanda, residente 
habitualmente em Luanda, na Rua Frederico Wehvitch, Casa 
n.° 29, Distr ito Urbano da Ingombota, Município de Luanda, 
portadora do Bilhete de Identidade n.° 000064608LA022, 
emitido pela Arquivo de Identificação de Luanda, aos 2 de 
Junho de 2012, que outoiga neste acto como mandatária 
da «Sonangol Holdings, Limitada», com sede em Luanda, 
na Rua 1° Congresso do M.P.L.A. n.4* 8/16, matriculada na 
Conservatória do Registo Comercial sob o n.° 19/04, Pessoa 
Colectiva NIF 5410003284.

Verifiquei a identidade das outorgantes pela exibição dos 
já mencionados documentos de identificação, a qualidade e 

a suficiência dos poderes com que intervém neste acto, em 

face das procurações e da acta que mais adiante menciono 
e arquiva



DIÁRIO DA REPÚBLICA

Pelas outorgantes foi dito:
Que pela presente escritura e dando cumprimento ao 

deliberado em Assembleia Geral Extraordinária de 19 de 

Dezembro de 2013, alteiam os artigos 5.°, 6.°, 13.° c 18.° 
do pacto social da sociedade que passam a ta* a seguinte 

redacção:

AMIGO .V
(Capital social)

1. O capital social, integralmente subscrito 
e realizado em activos e investimentos, é de 
Kz: 12.000.000.000,00 (doze bilhões de kwanzas), 

repartido da seguinte forma:
a) Uma quota em kwanzas no valor de 

Kz: 11.880.000.000,00 (onze bilhões oitocentos 
e oitenta milhões de kwanzas), a que corresponde 
99% (noventa e nove por cento) do capital, de que é 
titulara sócia «Sociedade Nacional de Combustíveis 
de Argola - Sonangol, EP.»

b) Uma quota em kwanzas, no valor de 
Kz: 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de 
kwanzas), a que con*esponde 1% (umpor cento) do 
capital, de que é titular a sócia «Sonangol Holdings, 
Limitada».

2. À sócia «Sonangol, EP.» poderão ser exi

gidas prestações suplementares de capital até ao 
limite que for fixado em Assembleia Geral e por 
aquele aceite.

3. A sócia «Sonangol, E.P.» fornecerá ã socie
dade os suprimentos de que esta necessitai', nos 
termos e condições que forem fixados em contrato a 
celebrar para o efeito.

ARTIGO 6.°
(Aumento de capital)

1. Por deliberação da Assembleia Geral, o capi
tal social poderá ser aumentado, uma ou mais vezes, 
nos termos do estabelecido no artigo 92.° da Lei das 
Sociedades Comerciais.

2. Tratando-se de aumento por novas entradas, 
a deliberação acima mencionada, determinará as 
condições de subscrição de novas partes sociais, a 
sua distribuição, o pagamento pelas sócias e a sua 
realização, respeitando o direito de preferência das 
sócias fundadores.

3. Qualquer alteração na realização do capital 
social não poder á, em hipótese alguma, originar 
que a «Sonangol, E.P.» venha a deter directamente 
menos de 99% (noventa e nove por cento) do total 
do capital social.

CAPÍTULO III

Conselho de Gerência

ARTIGO 13.° 
(Composição)

1.0 Conselho de Gerência é o órgão executivo da socie
dade, e será composto por até 13 membros, sendo 8 (oito) 

membros não executivos e cinco membros executivos, elei

tos pela Assembleia Geral.

2. Os membros executivos do Conselho de 
Gerência constituem a sua Comissão Executiva, í 
encarregue da gestão corrente da sociedade, 
devendo a organização e funciona mento interno do 
Conselho de Gerência, incluindo os poderes delega
dos à Comissão Executiva, constar de regulamento
a ser aprovado pela Assembleia Geral.

3. Os membros não executivos do Conselho de 
Gerência são:

a) O Presidente do Conselho de Gerência, 
que é o Presidente do Conselho de Administração 
da «Sonangol, E.P.», a quem compete dirigir as 
respectivas reuniões, tendo para o efeito voto de 
qualidade.

b) Outros membros, que poderão ser pessoas i 
estranhas à «Sonangol, E.P.».

SECÇÃO IV
fiscalização da Sociedade ■

ARTIGO 18.°
(Fiscalização da sociedade)

1. A fiscalização da sociedade é exercida por ' 
um Conselho Fiscal constituído por 3 (três) mem
bros efectivos e 2 (dois) suplentes, eleitos em 
Assembleia Geral por um período de 3 (três) anos, 
podendo ser reeleitos. Um dos membros efectivos
e um dos suplentes terão necessariamente que ser 

revisores oficiais de contas.
2. Por deliberação da Assembleia Geral, poder-

-se-á confiar- a runa sociedade de peritos contabilistas í

o exercício das funções do Conselho Fiscal, não se 
procedendo então a eleição deste. j

3. O Conselho Fiscal tem as suas atr ibuições 
fixadas na lei e no respectivo Regulamento. Porém, 
deve em particular efectuar os seguintes actos:

a) Emitir, trimestralmente, pareceres à presta
ção de contas da sociedade;

b) Fiscalizar, de forma efectiva, os actos de 
administr ação e gestão da Comissão Executiva;

c) Controlar a legalidade dos actos pratica

dos pela Comissão Executiva, consubstanciado na 
emissão de recomendações e pareceres relativos ao 
impacto patrimonial e contabilistico das suas deci
sões.

Que a sociedade doravante reger-se-á pelo pacto 
social parcialmente alterado, cuja redacção consta dos 
Estatutos, que é um documento complementai- elaborado 
em separado, nos tennos e para os efeitos do artigo 78.° 
do Código do Notariado, com a redacção que lhe foi dada 
pelon.0 2 do artigo 55.° da Lein.° 1/97, de 17 de Janeiro, 
Lei da Simplificação e Modernização dos Actos Notariais 
cujo conteúdo as outorgantes declaram ter perfeito conhe
cimento, pelo que, dispensam a sua leitura.

O que não foi alterado permanece fmne c válido.
Assim o disseram e outorgaram.
Instruíram esse acto:

a) Pacto social.

b) Acta da Assembleia Geral Extraordinária n.° 3/2013 

da Sonangol Logística, Limitada;
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c) Procurações que legitimam as mandatárias a outor
gar a escritura emitida no 4.° Cartório Notarial 
da Comarca de Luanda, aos 7 de Julho de 2014;

d) Bilhetes dc identidade;
e) Certidão comercial das sócias;
j) Certidão comercial da «Sonangol Logística, Limi

tada».
Finalmente, lido e explicado o seu conteúdo por corres

ponder à vontade firme e esclarecida das outorgantes, vai 
a presente escritura sei- assinada pelos íntervenientes, com 
advertência da obrigatoriedade de se requerer o registo do 
acto no prazo de três meses a contar desta data.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE SONANGOL 
LOGÍSTICA, LIMITADA

CAPÍTULO I

Denominação, Forma, Sede, Objecto eDuração

ARTIGO 1 ° 
(Denominação e fonna jurídica)

1. A sociedade adopta a denominação de «Sonangol 
Logística, Limitada», adiante abreviadamente designada por 
«Logística, Limitada.» e é constituída sob a fonna de uma 
sociedade por quotas.

2. A «Sonangol Logística, Limitada» c uma subsidiá
ria da Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola, 
Empresa Pública, adiante e abreviadamente designada por 
«Sonangol, E.P.».

ARTIGO 2.°
(Sede e representação)

1. A sociedade tem a sua sede em Luanda, na Rua 
Engrácia Fragoso, n.° 651, 2.° andar.

2. O Conselho de Gerência pode, mediante deliberação 
da Assembleia Geral mudar a sede da sociedade para qual
quer outro local, estabelecer e encenai* escritórios, filiais, 
sucursais, agências, delegações ou qualquer outro tipo de 
representação no País ou no estrangeiro, bem como des
centralizar os seus serviços técnicos e administrativos, de 
acordo às necessidades da sua actividade.

3. A abertura de representações no estrangeiro deverá ser 
precedida do cumprimento das obrigações legais aplicáveis 
e depende do prévio consentimento da Assembleia Geral.

ARTIGO 3.°
(Objecto social)

1. A sociedade tem por objecto social o exercício de 

actividade de annazenagein, comercialização, transporte 
e redes de pipelines de combustível e outros derivados de 

hidrocarbonetos líquidos e gasosos, bem como a sua gestão 
a nível de todo o mercado petrolífero, competitivo, tanto no 

domínio interno como internacional, conforme as linhas de 

orientação estratégica definidas pela «Sonangol, E.P.».
2. A sociedade poderá adquirir ou participar no capi

tal social de outras sociedades constituídas ou a constituir, 

desde que tal se revele útil ao desempenho das actividades 

sociais e assim seja deliberado pela Assembleia Geral.

3. A sociedade poderá exercer quaisquer outras activida
des, subsidiárias ou complementares ao seu objecto social, 
desde que assim o delibere a Assembleia Geral.

ARTIGO 4.°
(Duração da sociedade)

A «Sonangol Logística, Limitada» existirá por tempo 
indeterminado e o exercício da sua actividade contar-se- 
■á, para todos os efeitos legais, a partir da data da escritura 
pública dc constituição.

CAPÍTULO II
Capital Social

ARTIGO 5.°
(Capital social)

1. O capital social, integralmente subscrito e realizado 
em activos e investimentos, é de Kz; 12.000.000.000,00 
(doze bilhões de kwanzas), repartido da seguinte fonna:

a) Uma quota em Kwanzas, no valor de 
Kz: 11.880.000.000,00 (onze bilhões e oitocen

tos e oitenta milhões de kwanzas), a que corres

ponde 99% (noventa por cento) do capital, de 

que é titular a sócia «Sociedade Nacional de 

Combustíveis de Angola - Sonangol, E.P.»;

b) Uma quota emKwanzas, novalorKz: 120.000.000,00

(cento c vinte milhões dc kwanzas), a que cor

responde 1% (um por cento) do capital, de que é 

titular o sócio «Sonangol Holdings, Limitada».
2. A sócia «Sonangol, EP.» poderão sei* exigidas presta

ções suplementares de capital até ao limite que for fixado em 

Assembleia Geral e por aquele aceite.
3. A sócia «Sonangol, E.P.» fornecerá à sociedade os 

suprimentos de que esta necessitai*, nos tennos e condições 

que forem fixados em contrato a celebrar para o efeito.

ARTIGO 6.°
(Aumento de capital)

1. Por deliberação da Assembleia Geral, o capital 

social poderá ser aumentado, uma ou mais vezes, nos ter
mos do estabelecido no artigo 92.° da Lei das Sociedades 
Comerciais.

2. Tratando-se de aumento por novas entradas, a deli

beração acima mencionada, determinará as condições de 

subscrição de novas partes sociais, a sua distribuição, o 
pagamento pelos sócios e a sua realização, respeitando o 
direito de preferência dos sócios fundadores.

3. Qualquer alteração na realização do capital social 
não poderá, ein hipótese alguma, originar que a «Sonangol, 

E.P.» venha a deter directamente menos de 99% (noventa e 
nove por cento) do total do capital social.

ARTIGO 7.°
(Transmissão. cessão e amortização de quotas)

1. A oferta como garantia ou qualquer outra fonna de 
oneração de quotas depende do consentimento prévio da 

sociedade prestado por decisão da Assembleia Geral, que 

deverá sei* proposta pelo Conselho de Gerência, no prazo 
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dc 15 dins após recepção dc notificação escrita c enviada 

pelo sócio interessado, infomiando a sua intenção e todas as 

condições do negócio incluindo a identidade do beneficiário.

2. É proibida a venda, cessão, ou qualquer outra fonna 

de disposição ou transmissão paicial ou total de quotas. 

Contudo, a mesma é autorizada quando feita à uma entidade 

em que o sócio «Sonangol E.P.» detenha pelo menos 51% 

(cinquenta e um por cento) do capital com direito a voto ou 

detenha o seu controlo de gestão.

3. A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer 

sócio quando ela tenha sido onerada ou alienada sem o 

consentimento da sociedade, quando tenha sido interposta 

contra o sócio acção de insolvência ou de falência, quando 

a quota tenha sido alvo de arresto, penhora, consignação ou 

apreensão judicial, ou mediante acordo com o respectivo 

titular, sendo em tais casos o valor da amortização, aquele 

que resultar do último balanço aprovado, acrescido da parte 

que ao sócio couber em quaisquer fundos ou reservas.CAPÍTULO m
Dos Órgãos Sociais

SECÇÃO 1 
Disposições Gerais

AK11G08.0 
(Órgãos sociais)

Os órgãos sociais da sociedade são: a Assembleia Geral, 
o Conselho de Gerência e o Conselho Fiscal.

ARTIGO 9.° 
(Mandatos)

1. Os membros da Mesa da Assembleia Geral, do 

Conselho de Gerência, e do Conselho Fiscal são eleitos 

para um mandato de 3 (três) anos pela Assembleia Geral, 
podendo ser reeleitos, uma ou mais vezes.

2. No termo dos respectivos mandatos, os membros dos 
órgãos sociais mantêm-se em funções até à designação dos 

novos membros.

SECÇÃO II
Da Assembleia Geral

ARTIGO 10.° 
(Composição)

1. A Assembleia Geral é constituída por todos os sócios, 
que poderão fazer-se representar, bastando para tal, endere
çar carta a ser entregue ao Presidente da Mesa da Assembleia 

Geral.

2. A Assembleia Geral, quando rcgularmenLe constituída 
representa a universalidade dos sócios, sendo as suas delibe
rações vinculativas para todos os sócios, mesmo os que nela 
não tenham participado, quando tomadas nos termos da lei 

t dos estatutos.

ARTIGO 11.°
(Competência da Assembleia Geral dos Sócios)

l. A Assembleia Geral é o órgão máximo da sociedade, e 
sem prejuízo de outras competências concedidas por dispo

sições legais ou estatutárias, a esta compete:

__________________________ DIÁRIO DA REPÚBLICA j

I

a) Eleger, c destituir os membros da Mesa da Assem-

bleia Geral, do Conselho de Gerência e do Con

selho Fiscal, e fixar a respectiva remuneração;

b) Aprovar a indicação dos auditores às contas e res

pectiva remuneração; j

c) Aprovar a oiganização e funcionamento internos

do Conselho de Gerência, incluindo os poderes i 

delegados à Comissão Executiva;

d) Apreciar o relatório de Gestão do Conselho de i

Gerência, discutir e votar o balanço, as contas e ; 

o parecer do Conselho Fiscal;

e) Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resul

tados do exercício;

j) Deliberar sobre as alterações dos Estatutos e as 

condições de aumentos ou reduções de capital, 

bem como o fornecimento de prestações adicio

nais e de suprimentos.

g) Deliberar sobre a remuneração dos membros dos

órgãos sociais e qualquer proposta de atribuição 

de prémios ou bónus do Conselho de Gerência, 

ou quaisquer Gerentes a título individual;

h) Aprovar os objectivos gerais e os princípios funda

mentais das políticas da sociedade;

i) Deliberai* sobre a existência de justificado interesse

próprio da sociedade para a prestação de garan

tias reais ou pessoais à dívidas de outras entida

des que com ela não se encontrem em relação de 

domínio ou de grupo;
j) Autorizar a alienação ou oneração de bens ou direi

tos imobiliários ou de capital ou a hipoteca de 

bens imobiliários, mediante parecei- favorável 

do Conselho Fiscal;
k) Definir os princípios gerais de política de participa

ções em sociedades, e deliberar sobre as respec- 

tivas aquisições e alienações;
l) Aprovar a criação, aquisição ou alienação no todo

ou em parte do capital social de quaisquer socie

dades, agrupamentos de empresas ou consór

cios;

m) Deliberai- sobre a cisão, fusão, transformação ou

dissolução da sociedade;

n) Aprovai- a abertura de contas bancárias e as condi

ções da sua movimentação;

o) Aprovar quaisquer contratos incluindo contratos

inter-relacionados acima dos limites que vierem 

a ser fixados para o Conselho de Gerência;

p) Aprovar a organização estrutural da sociedade e os

respectivos manuais de funcionamento;

q) Aprovar a criação e utilização de quaisquer fun

dos, legais ou voluntários, permanentes ou não, 

da sociedade.
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r) Aprovai’ a utilização ou distribuição dc quaisquer 

montantes disponíveis da sociedade;

57 Aprovai* a celebração de acordos bancários ou 
outros acordos financeiros acima dos limites que 

vierem a ser fixados pelo Conselho de Gerência;

t) Autorizar o aluguer, venda, cessão, transferência

ou outra foima de disposição de bens móveis ou 

imóveis da sociedade, quando não incluída no 

plano e orçamento anual;

u) Autorizar a cfcctivação dc quaisquer gastos dc

capital ou a alienação de bens não contidos em 
qualquer plano e orçamento aprovados acima 

dos limites que, vierem a ser fixados para o Con

selho de Gerência;

v) Aprovai- a indicação de quaisquer mandatários

ou procuradores, que não sejam advogados em 
causa forense, bem como a indicação dos res- 

pectivos poderes e aprovação da sua remunera

ção;
w) Deliberar sobre qualquer outro assunto para que

tenha sido extraordinária ou especialmente con

vocada.

2. As matérias referidas nas alíneas do número ante
rior não poderão sei’ incluídas na ordem do dia de qualquer 

Assembleia Geral, ordinária ou extraordinária, sem que tais 

matérias tenham sido previamente submetidas à apreciação 
da sócia «Sonangol, E.P.» e ela concorde com tal inclusão 

e não poderão ser aprovadas, nem em primeira, nem em 
segunda convocação, sem o seu voto favorável.

ARTIGO 12.° 
(Funcionamento)

1. A Mesa da Assembleia Geral é composta por um 
Presidente e por um Secretário, indicados pelo sócio maio- 

ritário.
2. A Assembleia Geral é dirigida pelo Presidente da 

Mesa da Assembleia Geral e por este convocada, com pelo 

menos 30 (trinta) dias de antecedência, por anúncio publi
cado num jornal de grande tiragem nacional ou por meio de 

carta enviada por correio, fax ou outro meio de comunicação 

escrita, a todos os sócios, indicando o local, hora e ordem 

de trabalhos propostos e outras menções legais, devendo os 
sócios, nesse período, proceder ao levantamento da docu

mentação pertinente na sede social da sociedade.

3. A Assembleia Geral reúne-se ordinariamente no pri

meiro trimestre de cada ano e extraordinariamente, sempre 

que convocada pelo Presidente da Mesa da Assembleia 

Geral ou pelo sócio «Sonangol, EP.».

4. A Assembleia Geral pode deliberar validamente sem 
que os sócios se reúnam, se eles nisso acordarem por escrito, 

e qualquer documento escrito valendo como Acta de reu

nião ou em que se contenha matéria colocada à atenção dos 

sócios, valerá como deliberação desde que, ele contenha a 

assinatura dos sócios ou dos seus representantes.

5. A Assembleia Geral deliberará por maioria absoluta 
dos votos dos Sócios presentes ou representados, dispondo 
cada sócio de um número de votos proporcional ao montante 
da sua participação no capital, sem prejuízo da maioria mais 
elevada que seja exigida pela lei ou por estes Estatutos e sem 

contai- com as abstenções.
6. Quaisquer deliberações referentes às matérias conti

das no artigo 11.° destes Estatutos, só poderão sei* válidas se 

aprovadas com o voto favorável do sócio «Sonangol, E.P.».
7. As actas das diferentes sessões da Assembleia Geral 

serão assinadas pelo seu Presidente e pelo Secretário da 

Mesa, e lavradas em livro próprio.

secção in
Do Conselho de Gerência

ARTIGO 13.° 
(Composição)

1. O Conselho de Gerência é o órgão executivo da socie

dade. e será composto por um número ímpar de até 13 (treze) 

membros sendo 8 (oito) não executivos e 5(cinco) membros 

executivos, eleitos pela Assembleia Geral por indicação do 

sócio maioritário.

2. Os membros executivos do Conselho de Gerência 

constituem a sua Comissão Executiva, encarregue da gestão 

conente da sociedade, devendo a organização e funcio

namento interno do Conselho de Gerência, incluindo os 

poderes delegados à Comissão Executiva, constai* de regula

mento a sei* aprovado pela Assembleia Geral.

3. Os membros não executivos do Conselho de Gerência 

são;

a) O Presidente do Conselho de Gerência, que é o

Presidente do Conselho de Administração da 

«Sonangol, E.P.», a quem compete dirigir as res- 

pectivas reuniões, tendo para o efeito voto de 

qualidade;

b) Outros membros, que poderão sei* pessoas estra

nhas à «Sonangol, E.P».

ARTIGO 14.°
(Competências do Conselho de Gerência)

Ao Conselho de Gerência compete os mais amplos pode

res para a gestão dos negócios sociais, dentro dos limites 

impostos pela lei e por estes estatutos, designadamente:

a) Representai* a Sociedade em juízo e fora dele,

podendo nos tennos que forem fixados pela 

Assembleia Geral, desistir, transigir e confes

sai cm quaisquer pleitos, c nos mesmos tennos, 

celebrai* convenções de arbitragem, designar 

mandatários ou procuradores, fixando-lhes os 

respectivos poderes incluindo os de substabele

cer;

b) Gerir os negócios da sociedade e praticai* todos

os actos e operações relativos ao objecto social. 
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incluindo n assinatura dc acordos c contratos que 

não caibam na competência atribuída a outros 

órgãos da sociedade;

c) Abrir, manter e movimentar as contas bancárias

da sociedade, de acordo com as delibera ções da 

Assembleia Geral;

d) Adquirir, vender ou, por qualquer forma, alienar

ou onerar bens móveis ou imóveis, e tomar ou 

dar de airendamento prédios ou parte dos mes

mos, desde que incluídos nos planos e orçamen

tos aprovados;

e) Contrair empréstimos de que a sociedade venha

a necessitar nos valores que vierem a ser apro

vados por deliberação especifica da Assembleia 

Geral;

J) Assumir compromissos nos valores que vierem 

a ser aprovados por deliberação específica da 

Assembleia Geral;

g) Adquirir participações em sociedades, celebrar 

acordos ou contratos de cooperação e associa

ção com sociedades, nos tennos aprovados pela 

Assembleia Geral;

/i) Propor à Assembleia Geral da sociedade os aumen

tos do capital social, as prestações suplementares 

e os suprimentos que se mostrem necessários;

i) Propor à Assembleia Geral a aplicação ou distribui

ção de montantes disponíveis da sociedade;

j) Preparar os projectos de planos estratégicos plu-

rianuais a serem submetidos à aprovação da 

Assembleia Geral;

k) Elaborar relatórios e contas anuais e submetê-los

à apreciação e aprovação da Assembleia Geral;

í Zelar pela aplicação na sociedade, das políticas e 

estratégias gerais e procedimentos fixados para 

o Grupo Sonangol, e para que não se apliquem 

na Sociedade práticas e procedimentos que não 

estejam genericamente aprovados para execução 

no Grupo Sonangol;

mj Elaborar os relatórios periódicos de Gestão e téc

nicos incluindo infonnações de carácter organi

zacional, comercial e financeiro, e submetê-los à 

1.

apreciação dos sócios;

w Adoptar, modificar e submetei’ à Assembleia Geral 

para aprovação os planos e orçamentos anuais e 

delongo prazo;

o) Propor à Assembleia Geral a mudança da sede 

social, bem como a organização técnico-admi

nistrativa da Sociedade e os seus manuais de 

funcionamento;

p) Contratar e despedir trabalhadores e exercei’ o 

poder disciplinar;

q) Recomendar aos sócios o calendár io dc distribui

ção de dividendos;

ri Nomear mandatários da sociedade para a prática de 

actos ou categorias de actos específicos;

s) Exercer' as demais competências que lhe sejam atri

buídas pela Assembleia Geral;

t) Delegar muna Comissão Executiva formada por 

gerentes, a gestão corrente da sociedade fixando- 

-Ihe a composição, competência e modo de fun

cionamento.

ARTIGO 15.°
(Funcionamento)

O Conselho de Gerência fixará as datas ou a

periodicidade das suas reuniões ordinár ias, e reunirá extraor

dinariamente sempre que convocado pelo seu Presidente, 

a pedido de um dos seus membros ou mandatário, ou do 

Conselho Fiscal.
2. As deliber ações do Conselho de Gerência são tornadas 

por maioria absoluta dos votos expressos dos seus membros, 

quer presentes ou representados, e/ou que votem por corres

pondência, tendo o Presidente, voto de qualidade.

3. O Conselho de Gerência poderá ainda, sem se reu

nir, adoptar deliberações unânimes por escrito, assinadas por 

todos os gerentes.

ARTIGO 16.°
(Ac tas)

1. Das reuniões do Conselho de Gerência rcdigir-sc-ão 

as respectivas actas que serão assinadas por todos os pre
sentes e lavradas em livro próprio, devendo no final de cada 

reunião sei’ tirado um resumo conclusivo imediatamente for

necido aos participantes.
2. Sempre que as Actas das reuniões forem exaradas fora 

do livro próprio, deverão nele sei’ integralmente transcritas, 

sendo a transcrição certificada como exacta pelo Presidente 

do Conselho dc Gerência, se houver, arquivando-sc a acta 

avulsa na sede social.
3. Serão igualmente registadas nas actas as declarações 

de voto de vencido.
4. Das Actas das reuniões do Conselho dc Gerência 

poder-se-ão extrair deliberações que serão assinadas pelo 

Presidente do Conselho de Gerência.

ARTIGO 17.°
(Vinculação da sociedade)

1. A sociedade fica legalmente obrigada:

a) Pela assinatura do Presidente do Conselho de

Gerência dentro dos limites definidos pela 

Assembleia Geral;

b) Pela assinatura de pelo menos dois membros do

Conselho de Gerência;
c) Pela assinatura de pelo menos três membros não

executivos do Conselho de Gerência;

d) Pela assinatura de um procurador, dentro dos limi

tes das suas atribuições.



ni SÉRIE — N.° 40 — DE 1 DE MARÇO DE 2016 3389

2. É vedado aos sócios, aos membros do Conselho dc 

Gerência e aos procuradores obrigar a sociedade em actos 
e contratos estranhos aos negócios sociais, designa dam ente 

letras de favor, fianças, avales e abonações.
3. Sempre que as obrigações da sociedade sejam repre

sentadas por títulos, estes devem ter a assinatura de dois 
gerentes do Conselho de Gerência, podendo as assinatu
ras ser substituídas por simples reprodução mecânica ou de 

chancela.

SECÇÃO IV 
Da Fiscalização da Sociedade

ARTIGO 18.°
(Conselho Fiscal)

1. A fiscalização da gerência da sociedade é exercida por 
um Conselho Fiscal constituído por 3 (três) membros efecti- 
vos e 2 (dois) suplentes, eleitos em Assembleia Geral por um 
período de três anos, podendo sei’ reeleitos. Um dos mem
bros efectivos e um dos suplentes deverão necessariamente 
que ser revisores oficiais de contas.

2. Por deliberação da Assembleia Geral, poder-se-á con
fiar a uma sociedade de peritos contabilísticos o exercício 
das funções do Conselho Fiscal.

3. O Conselho Fiscal tem as suas atribuições fixadas na 
lei e no seu Regulamento. Porém, deve em particular, efec- 
tuar os seguintes actos:

a) Emitir, trimestralmente, pareceres à prestação de
contas das subsidiárias;

b) Fiscalizar, de fonna efectiva, os actos de adminis
tração e gestão da Comissão Executiva;

c) Controlar a legalidade dos actos praticados pela
Comissão Executiva, consubstanciado na emis
são de recomendações e pareceres relativos ao 
impacto patrimonial e contabilístico das suas 
decisões.

ARTIGO 19 0
(Auditoria)

As funções de auditoria são exercidas por uma sociedade 

de auditores de contas, aprovada pela Assembleia Geral, que 
fixara a respectiva remuneração.

CAPÍTULO IV

Disposições Finais

ARTIGO 20.°
(Património da sociedade)

Para além do que dispuserem os estatutos, a sociedade 

será sempre proprietária dc todos os bens c equipamentos 

adquiridos, quer por fundo próprio, quer mediante financia

mento.

ARTIGO 21.°
(Relatórios e contas)

1. O ano fiscal, para efeitos contabilísticos, correrá de 1 

de Janeiro a 31 de Dezembro do calendário gregoriano.

2. Os livros e registos contabilísticos deverão sei* man

tidos em Angola e colocados à disposição do sócio que os 

quiser consultai', nos tennos da lei.

3. Os gerentes da sociedade deverão preparar, anual
mente, um relatório e contas que será submetido aos sócios 
pelo Conselho de Gerência, conjuntamente com a proposta 
de distribuição de dividendos e o relatório da sociedade de 
contabilistas.

ARTIGO 22 °
(Plano de contas)

1. A sociedade manterá livros e registos contabilísticos 
de acordo com as melhores práticas comerciais e seguindo a 
classificação contabilística vigente em Angola.

2. Todos os documentos e livros de escrituração da socie
dade deverão ser redigidos em português.

ARTIGO 23.°
(Princípios de gestão erelação de grnpo)

1. A sociedade será administrada de acordo com as polí
ticas. métodos e procedimentos de gestão consagrados na 
lei, bem como nas políticas, estratégias e regulamentos 

do «Grupo Sonangol», c do previamente estabelecido no 
Contrato de Relação de Domínio.

2. A sócia «Sonangol, E.P.», enquanto sociedade domi
nante, promoverá o objecto social, a coordenação e direcção 

económica c financeira, bem como o desenvolvimento 

empresarial da sociedade, que participara na relação de 
Grupo na qualidade de sociedade dominada.

ARTIGO 24.°
(Comunicações)

1. Qualquer comunicação efectuada nos tennos des
tes Estatutos ou com eles relacionados, deverá ser escrita e 

entregue pessoalmente ou enviada ao respectivo destinatário 

por telecópia, para o endereço do local que esse destinatário 
indique por escrito à sociedade.

2. Quaisquer notificações ou comunicações enviadas 

nos tennos acima descritos, ou remetidos por outra via, que 

constituam provas adequadas da entrega serão consideradas 

cfectuadas, produzindo os seus efeitos na data da sua efec

tiva recepção.

ARTIGO 25.°
(Dissolução e liquidação)

1. A sociedade dissolver-se-á nos tennos previstos na lei, 

epara a sua liquidação todos os sócios ficam desde já desig
nados liquidatários, e na liquidação e partilha procederão 

como para elas acordarem.

2. Na falta de acordo e se algum deles pretender, será 
o activo social licitado em bloco, com obrigação de paga

mento dopassivo adjudicando- se ao sócio que melhor preço 

oferecei'.

(16-2642-L01)

SONANGOL—Distribuidora, S.A.

Certifico que, de folhas 75 a 76 do livro de notas para 

escrituras diversas com o n.° 477-A, deste Cartório Notarial, 

encontra-se lavrada e registada a escritura de teor seguinte:
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c) Procurações que legitimam as mandatárias a outor- i

gar a escritura;

d) Bilhetes de identidade;

e) Certidão Comercial das Accionistas;

j) Certidão Comercial da «Sonangol Distribuidora, ' 

S.A.».

A presente escritura foi lida, em voz alta, aos outorgan- ’ 

tes e na presença simultânea dos mesmos foi explicado o 

seu conteúdo e advertidos da obr igator iedade do registo no 

prazo de 180 dias a contar da data deste acto.

O Notário, Guimarães Martinho João da Silva

i 
_________________

■

ESTATUTOS DA !

SONANGOL —DISTRIBUIDORA, S.A.

CAPÍTULO I

Denominação, Forma, Sede, Objecto e Duração

ARTIGO Io !
(Denominação e forma jurídica)

1. A sociedade adopta a denominação de «SONANGOL 
— Distribuidora, S.A.», adiante abreviadamente designada 

por «Distribuidora, S.A.» eé constituída sob a forma de uma 

sociedade anónima que rege-se pela lei, pelo presente esta

tuto e legislação complementar.
2. A «SONANGOL — Distribuidora, S.A.» é urna sub

sidiária da Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola, 

Empresa Pública, adiante e abrevia-damente designada por 

«Sonangol, E.P.».

ARTIGO 2.°
(Sede e representação)

1. A sociedade tem a sua sede em Luanda, na Rua 

Amílcar Cabral, n.° 110.
2. Por simples deliberação tomada pelo Conselho de 

Administração, a sociedade poderá mudai* a sua sede para 
qualquer outro local, estabelecer e encerrar escritórios, 

filiais, sucursais, agências, delegações ou qualquer outro 

tipo de representação no País ou no estr angeiro, bem como 
descentr alizar os seus serviços técnicos e administrativos, de 

acordo com as necessidades da sua actividade.

Escritura dc alteração do pacto social da sociedade 

«Sonangol Distribuidora, Sociedade .Anónima».

No dia 7 de Junho de 2014, em Luanda e no 4.° Cartório 

Notarial da Comarca, sito na Rua do Lobito n.° 34, Bairro 

São Paulo, Distrito do Sambizanga, perante mim, Guimarães 

Martinho João da Silva, Notário, compareceram, como 

outorgantes:
Florinda Núria Buta João, solteira, natural do Lubango, 

Província da Huila, residente habitualmente em Luanda, na 

Vila do Pronen-Prev, casa n.0, Distrito do Kilamba Kiaxi, 

portadora do Bilhete de Identidade n? 00006307HA012, 

emitido pela Direcção Nacional de Identificação Civil, aos 

2 de Outubro de 2013, que outorga neste acto como manda

tária da «Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola, 

Empresa Pública - Sonangol, E.P.», com sede em Luanda, na 

Rua Rainha Ginga, n.“ 29-31, matriculada na Conservatória 

do Rigisto Comercial de Luanda, sob o n.° 101, folhas 30 

verso, livro E-H-l, Pessoa Colectiva com o NIF 541003284 

e Carla Josineyde Alfredo de Sousa Pereira da Gama, 

casada, natural de Luanda, Província de Luanda, residente 

habitualmcntc em Luanda, na Rua Frederico Welwitch, 

Casa n.° 29, Distrito da Ingombota, Município de Luanda, 

portadora do Bilhete de Identidade n.° 000064680LA022, 

emitido pela Arquivo de Identificação de Luanda, aos 2 de 

Junho dc 2012, que outorga neste acto como mandatária 

da «Sonangol Holdings, Limitada», com sede em Luanda, 

na Rua l.° Congresso do MP.LA. n.° 8/16, matriculada na 
Conservatória do Registo Comercial, sob o n° 19/2004, 

NIF 5410003284.
Verifiquei a identidade das outorgantes pela exibição dos 

já mencionados documentos de identificação, a qualidade 

e a suficiência dos poderes com que intervêm neste acto, 

cm facc das procurações, da deliberação c da acta que mais 

adiante menciono e arquivo.

Pelas outorgantes foi dito:

Que em confonnidade com a Acta da Assembleia Geral 

da «Sonangol Distribuidora, S.A», n.° 03/2013 dc 30 de 
Dezembro de 2013 supramencionada, altera parcialmente o 

pacto social da sociedade.
Que a dita sociedade doravante reger-se-á pelo pacto

social parcialmentc alterado, cuja redacção consta dos esta
tutos, que é um documento complementar- elaborado em 

separado, nos termos e para os efeitos do artigo 78.° do 
Código do Notariado, com a redacção que lhe foi dada pelo 

n.° 3 do artigo 559 da Lei il° 1/97 de 17 de Janeir o, Lei 
da Simplificação e Modernização dos Actos Notariais cujo 

conteúdo as outorgantes declaram terem lido tendo pleno 
conhecimento do seu conteúdo, pelo que, dispensam a sua 

leitura.
Assim o disseram e outorgaram.

Instruíram esse acto:

d/ Pacto social;

b) Acta da Assembleia Geral Extraordinária 

n.° 03/2013 da «Sonangol Distribuidora, S A.».

3 A abertura de representações no estrangeiro deverá ser 

precedida do cumprimento das obrigações legais aplicáveis 

e depende do prévio consentimento da Assembleia Geral.

ARTIGO 3.°
(Objecto social)

LA sociedade tem por objecto social a actividade dc distri
buição e comercialização de combustíveis e outros derivados 
de hidrocarbonetos líquidos e gasosos, tanto no domínio do 

mercado interno como externo, conforme as linhas de orien
tação estratégica definidas pela «Sonangol, E.P.»

2. A sociedade poderá adquirir* ou participar no capi
tal social de outras sociedades constituídas ou a constituir, 

desde que tal se revele útil ao desempenho das actividades 
sociais e assim seja deliber ado pela Assembleia Geral.
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3. A sociedade poderá exercer quaisquer outras activida- 
des, subsidiárias ou complementares ao seu objecto social, 
desde que assim o delibere a Assembleia Geral.

ARTIGO 4.°
(Duração da sociedade)

A «SONANGOL — Distribuidora, S.A.» existirá por 
tempo indeterminado e o exercício da sua actividade contar- 
-se-á, para todos os efeitos legais, a partir da data da escritura 
pública dc constituição da sociedade.

CAPÍTULO II 
Capital Social

ARTIGO 5.° 
(Capital social)

1. O capital social, integra hn ente subscrito e realizado 
cm activos e investimentos é de Kz: 17.000.000.000,00 
(dezassete bilhões de kwanzas) e encontra-se dividido 
em 340.000.000 (trezentos e quarenta milhões) de acções, 
no valor nominal de Kz: 500,00, sendo 339.660.000 (tre
zentos e trinta e nove milhões, seiscentos e sessenta mil) de 
categoria A atribuídas e subscritas pela «Sonangol - E.P.» e 
340 000 (trezentos e quarenta mil) acções da categoria B.

2. As acções são representadas por título de 
1,5,10,100,1000,10 000,100 000, 1 000 000 ou mais acções, 
corresponde um voto por cada 100 acções.

3. As acções de categoria A podem sei- convertidas ern 
acções de categoria B mediante simples solicitação dirigida 
à sociedade pelo respectivo titulai;

4. São inerentes às acções dc categoria A os seguintes 
direitos especiais:

a) A eleição do Conselho de Administração só poderá

ser aprovada com a maioria dos votos inerentes 

às acções da categoria A;

b) Quaisquer deliberações que autorizem a celebra

ção de contratos de grupo paritários ou de subor

dinação e ainda quaisquer deliberações relativas 

a amortização de início, suspensão ou cessação 

de quaisquer actividades ou relativas a matérias 

referidas no n.° 1 do artigo 17.°, não poderão ser 

aprovadas, nem em primeira nem em segunda 

convocação, contra a maioria dos votos ineren

tes às acções de categoria A.

c) As acções da categoria A só poderão sei- detidas

pela «Sonangol, E.P.» e a sua transmissão a ter

ceiros depende do consentimento do Estado.

5. As acções de categoria A não poderão em qualquer 
momento representar menos de 99% do capital social.

6. A accionista «Sonangol, E.P.» fornecerá à sociedade 

os suprimentos de que esta necessitai; nos tennos e condi

ções que forem fixados em contrato a celebrai para o efeito.

ARTIGO 6.°
(Subscrição inicial do capital social)

A «Sonangol E.P.» subscreve 339.660.000 (trezentos e 

trinta e nove milhões, seiscentos e sessenta mil) de acções 

no valor de Kz: 16.983.000.000,00 (dezasseis bilhões, 

novecentos e oitenta c três mil kwanzas) correspondente 
a 99% (noventa e nove por cento) do capita L a «Sonangol 
- Holdings, Limitada» subscreve 340 000 (trezentos e qua

renta mil) de acções, no valor deKz: 170.000.000,00 (cento 
e setenta milhões de kwanzas), con*espondente a 1% (um 
por cento) do capital social.

ARTIGO 7.°
(Alteração do Capitai)

1. AAssembleia Geral da Sociedade poderá deliberai; por 
uma ou mais vezes, os aumentos de capital que se mostrem 
necessários, por proposta do Conselho de Administração e 
parecei' favorável do Conselho Fiscal, fixando o montante 
máximo do aumento, as condições de subscrição da (s) dc 
acções, bem como as formas e prazos em que poderá ser 
exercido o direito legal e estatutário de preferência na subs
crição de novas acções.

2. Tratando-se de emissão dc novas acções, o direito dc 
preferência pertencerá primeiro aos titulares de acções da 
respectiva categoria e só quanto a acções não subscritas por 
estes gozam de preferência os outros accionistas.

3. Qualquer alteração na realização do capital social não 
poderá, em hipótese alguma, originar que a «Sonangol E.P.» 

venha deter directamente menos de 99%do total das acções 
com direito a voto emitidas e subscritas.

ARTIGO 8.°
(Espécies de acções)

1. As acções da sociedade são nominativas e assumem a 
fonna escriturai.

3. As acções da sociedade são de duas categorias, a cate

goria A e a categoria B, possuindo as acções da categoria A 
os privilégios consignados na lei e nos presentes estatutos, 
sendo da categoria B as acções ordinárias.

artigo 9°
(Acções preferenciais e obrigações)

1. A sociedade pode emitir acções preferenciais sem voto, 
acções preferenciais remíveis ou não, nos termos da lei.

2. A sociedade pode, ainda emitir obrigações ou outros 
valores mobiliários nos tennos da legislação em vigor e, 
bem assim, efectuar sobre as obrigações próprias ou outros 
valores mobiliários por ela emitidos as opei ações que forem 
legaIniente permitidas.

4. A emissão de obrigações ou de outros valores mobi
liários pode ser deliberada pelo Conselho de Administração 
quando o respectivo montante não exceda o valor anualmente 
fixado, para o efeito, pela Assanbleia Geral, etratando-se de 
emissão de obrigações convatíveis, desde que o aumento 
de capital implícito resultante do preço e conversão inicial 
fixado pela deliberação de emissão se insira na competência 
do Conselho de Administração.

artigo io.°
(Emissão de obrigações e outros valores mobiliários)

1. Por deliba ação da Assembleia Geral ou do Conselho 
de Administração (quando autorizado), a sociedade poderá 

emitir outros valores mobiliários não convaiiveis em 

acções, os quais poderão revestir fonna escriturai.



3392
DIÁRIO DA REPÚBLICA

2. A«Sonnngol Distribuidora, S.A.» poderá, por delibera

ção da Assembleia Geral ou do Conselho de Administração, 

emitir obrigações não convertíveis em acções. ou quaisquer 

outros instrumentos ou valores mobiliários, designadamente 

representativos de dívidas, que poderão revestir qualquer 

outro tipo ou modalidade que sejam ou venham a sei' legal

mente permitidos.
3. A emissão de obrigações, quando sejam de valor nomi

nal superior a metade do capital social, deverá sei' objecto de 

parecer prévio do Conselho Fiscal.

4. As obngações emitidas pela sociedade podem ter qual

quer modalidade de juro ou de reembolso permitidos por lei.

5. A sociedade pode emitir acções preferenciais sem 

voto, nos limites legais, remíveis com ou sem prémios, ou 

não remíveis.

ARTIGO n.°
(Oneração de acções)

A oneração de acções por qualquer forma, e a constitui

ção de usufruto sobre as mesmas, depende do consentimento 

de todos os accionistas, prestado em Assembleia Geral espe- 

cialmcntc convocada para o efeito.

ARTIGO 12.°
(Transmissão de acções)

1. A transmissão de acções depende do consentimento 

da Assembleia Geral e deverá ser comunicada à sociedade, 

por carta contra protocolo de recepção, com indicação do 
número de acções a alinear, a identificação do comprador e 

as condições da operação.

2 Recebida a comunicação conferida no número anterior, 

a administração da sociedade deve dela dar conhecimento 

aos accionistas dentro dos cinco dias seguintes para efeitos 
de exercício do seu direito de preferência.

3. Se a Assembleia Geral não deliberar sobre o pedido de 

consentimento nos 60 dias seguintes à recepção da referida 
comunicação, a eficácia da transmissão deixa de depender 
dela.

anterior c, se esta o não exercer, poderão os restantes accio- 

nistas exercer o seu direito de preferência dentro dos 15 dias 

seguintes.

3. Findo o prazo para os accionistas exercerem o seu 

direito de preferência, a administração deverá solicitai- ao 

Presidente da Mesa da Assembleia Geral, que procede à con

vocação desta para deliberai'.

4. Sempre que mais de um accionista exerça o direito 

de preferência estabelecido no número anterior, as acções a 

transmitir serão rateadas entre eles, na proporção das acções 

da categoria das acções a transmitir que ao tempo possuírem

ARTIGO 14.°
(Acções da sociedade)

1. Nos tennos da lei, a sociedade poderá ter acções pró
prias e realizai' com elas as operações que a Assembleia 

Geral autorize.
2. As acções próprias da sociedade não terão direito a 

voto nem contarão para efeitos de quórum.

CAPÍTULO III
Dos Órgãos Sociais

SECÇÃO I

Disposições Gerais

ARTIGO 15.° 
(Órgãos sociais)

Os órgãos sociais da sociedade são; a Assembleia Geial, 

o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal.

ARTIGO 16°
(Mandatos)

1. Os membros da Mesa da Assembleia Geral, do 

Conselho de Administr ação, e do Conselho Fiscal, são elei

tos para um mandato de 3 (três) anos p ela Assembleia Ger al, 

podendo ser reeleitos, uma ou mais vezes.
2. No termo dos respectivos mandatos, os membios dos 

Órgãos Sociais mantêm-se em funções até à designação dos 

novos membros.

4. Se a Assembleia Geral recusai' o consentimento, a res
pectiva comunicação dirigida ao accionista incluirá uma 

proposta de aquisição das acções por outro ou outros com

pradores, nas condições de preço e pagamento do negócio 

para que for solicitado o consentimento.
5. No caso do titular de acções da categoria A. decidir 

transmiti-las no todo ou em parte, essas acções passam a 
acções de categoria B, e qualquer transmissão das acções da 
categoria B, para o accionista «Sonangol EP», originará a 

sua conversão em acções da categoria A.

ARTIGO B.°
(Direito dt Preferência)

1. Os accionistas gozam de direito de preferência na 
transmissão das acções, quer a mesma seja efectuada a título 

oneroso, quer a titulo gratuito.
2.0 accionista «Sonangol E.P.» goza de direito de pre

ferência em primeiro lugar, a exacer no prazo de 15 dias 
após a recepção da comunicação referida no n.° 2, do artigo

SECÇÃO n
Da Assembleia Geral

ARTIGO 17.° 
(Composição)

1. A Assembleia Geral é constituída por todos os accio

nistas, ou seus legais representantes, possuidores de um 

mínimo de 100 acções com direito de voto.

2. A Assembleia Geral, quando regularmente constituída, 

representa a universalidade dos accionistas, sendo as suas 

deliberações vinculativas para todos os accionistas, mesmo 

os que nela n3o tenham participado, quando tomadas nos 

tennos da lei e dos estatutos.

3. Os accionistas que possuírem menos do que 100 

acções,poderão agmpar-seatéperfazeiouulh-apassaraquele 

número, devendo dar a conhecer ao Presidente da Mesa da 

Assembleia Geral, com pelo menos sete dias de antecedên- 

cia quem, dentre eles, os representa.
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ARTIGO 18.°
(Convocação da Assembleia Geral)

1. As Assembleias Gerais serão convocadas mediante 

carta registada com aviso de recepção, expedida para os 
accionistas, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias.

2. O disposto no número anterior não se aplica caso a 
Assembleia Geral, seja realizada sob a fonna de Assembleia 

Universal, prevista na Lei das Sociedades Comerciais 
Angolana, desde que todos os accionistas manifestem a 
vontade de que a Assembleia se constitua e delibere sobre 
determinados pontos, mediante aquela fonna.

3. Sein prejuízo do disposto no número anterior, os titu
lares de acções nominativas residentes no estrangeiro serão 
convocados por carta registada expedida para o endereço 

que, expressamente para o efeito, tiverem indicado à socie
dade, através de carta registada dirigida ao Presidente da 
Mesa da Assembleia Geral.

ARTIGO 19.°
(Maioria deliberada)

Salvo nos casos em que a lei exija maiorias qualificadas 
ou em que estes estatutos exijam tuna maioria qualificada ou 
imponham o voto favorável do detentor das acções de cate
goria A, as deliberações da Assembleia Geral, são tomadas 

por maioria de votos emitidos, correspondendo um voto por 
cada 100 acções.

ARTIGO 20.°
(Competência da Assembleia Geral)

1. A Assembleia Geral é o órgão máximo da sociedade, e 
sem prejuízo de outras competências concedidas por dispo
sições legais ou estatutárias, a esta compete:

a) Eleger, e destituir os membros da Mesa da Assem
bleia Geral, do Conselho de Administração, se 
houver e do Conselho Fiscal e fixar a respectiva 
remuneração;

d) Aprovar a indicação dos auditores às contas e res
pectiva remuneração;

c) Aprovai' a organização e funcionamento internos
do Conselho de Adminis-tração, incluindo os 
poderes delegados à comissão executiva;

d) Apreciar o relatório de Gestão do Conselho de
Administração, discutir e votar o balanço, as 
contas c o parcccr do Conselho Fiscal;

e) Deliberai' sobre a proposta de aplicação dos resul
tados do exercício;

J) Aprovai* e autorizar a alineação ou oneração de 

acções;
g) Deliberar sobre as alterações dos Estatutos e as

condições de aumentos ou reduções de capital, 

bem como o fornecimento de prestações adicio

nais c dc suprimentos.
h) Deliberar sobre a remuneração dos membros dos

órgãos sociais e qualquer proposta de atribui

ção de prémios ou bónus do Conselho de Admi

nistração ou quaisquer administradores a título 

individual;

i) Aprovai- os objcctivos gerais e os princípios funda

mentais das políticas da sociedade;

j) Deliberar sobre a existência de justificado interesse

próprio da sociedade para a prestação de garan

tias reais ou pessoais a dívidas de outras entida

des que com ela se não encontrem em relação de 

domínio ou de grupo;

k) Autorizai a alienação ou oneração de bens ou direi

tos imobiliários ou de capital ou a hipoteca de 

bens imobiliários, mediante parecer favorável 

do Conselho Fiscal;

l) Definir os princípios gerais de política de participa

ções em sociedades, e deliberar sobre as respec- 

tivas aquisições e alienações;
Deliberar sobre a emissão de obrigações ou outros 

valores mobiliários e fixar o valor daquelas que 

o Conselho de Administração pode autorizar;
n) Aprovar a criação de subsidiárias, a aquisição ou

alienação no todo ou em parte do capital social 

de qualquer subsidiária ou qualquer participa

ção em quaisquer sociedades, agrupamentos de 

empresas ou consórcios;

o) Deliberar sobre a cisão, fusão, transformação ou

dissolução da sociedade;

p) Aprovar a abertura de contas bancárias e as condi

ções da sua movimentação;

q) Aprovar quaisquer contratos incluindo contratos

inter-relacionados acima dos limites que vierem 

a sei- fixados para o Conselho de Administração;

r) Aprovar a organização estrutural da sociedade e os

respectivos manuais de âmeionamento;

s) Aprovar a criação e utilização de quaisquer fun

dos, legais ou voluntários, permanentes ou não, 

da sociedade;

t) Aprovar a utilização ou distribuição de quaisquer

montantes disponíveis da sociedade:

u) Aprovai- a celebração de acordos bancários ou

outros acordos financeiros acima dos limites que 

vierem a sei' fixados pelo Conselho de Adminis

tração;

v) Autorizar o aluguei*, venda, cessão, transferência

ou outra fonna de disposição de bens móveis ou 

imóveis da sociedade, quando não incluída no 

plano e orçamento anual;

u’) Autorizai’ a efeclivação de quaisquer gastos de 

capital ou a alienação de bens não contidos ein 

qualquer plano e orçamento aprovados acima 

dos limites que vierem a ser fixados para o Con

selho de Administração;

x) Aprovar a indicação de quaisquer mandatários 

ou procuradores, que não sejain advogados em



3394 DIÁRIO da REPÚBLICA

3. Osmanbrosnão executivosdo Conselho dcAdmirristração 

são o Presidente do Conselho de Administração, que é o 

Presidente do Conselho de Administração da Sonangol E.P. 

a quem compete dirigir as respectivas reuniões, tendo para 

o efeito voto dc qualidade, c outros membros, podendo so- 

pessoas estranhas a «Sonangol E.P.».

ARTIGO 23.°
(Competência do Conselho de Administração)

Ao Conselho de Administração, compete os mais amplos 

poderes para a administração dos negócios sociais, dentro 

dos limites impostos pela lei e por estes estatutos, designa- 

damente:

cousn forense, bem como a indicação dos res- 

pectivos poderes e aprovação da sua remunera

ção;

y) Deliberar sobre qualquer outro assunto para que 

tenha sido extraordinái ia ou especiahnente con

vocada
1 As matérias referidas nas alíneas do número ante

rior não poderão ser incluídas na ordem do dia de qualquer 

Assembleia Geral, ordinária ou extraordinária, sem que tais 

matérias tenham sido previamente submetidas ã apreciação 

do sócio «Sonangol E.P.» e ele concorde com tal inclusão 

e não poderão ser aprovadas, nem em primeira, nem em 

segunda convocação, sem o seu voto favorável.

ARTIGO 21.” 
(FundonamentodaAjsembifia Geral)

1. A Mesa da Assembleia Geral é composta por um 

Presidente e por um Secretário, indicados pelo accionista 

maioritãrio.

1 A Assembleia Geral c dirigida pelo Presidente da 

Mesa da Assembleia Geral e por este convocada com, pelo 

menos, 30 (trinta) dias de antecedência, por anúncio publi

cado num jornal de grande tiragem nacional ou por meio de 

carta enviada por corneio, fax ou outro meio de comunica

ção escrita, a todos os accionistas, indicando o local, hora 

e ordem de trabalhos propostos e outras menções legais, 

devendo os sócios, nesse período, proceder ao levantamento 

da documentação pertinente na sede social da sociedade.

3. A Assembleia Geral reúne-se ordinariamente no 

primeiro trimestre de cada ano e extraordinariamente, 

sempre que convocada pelo Presidente do Conselho de 

Administração e accionistas que representam pelo menos de 

5% do capital social ou ainda pelo Conselho Fiscal.

As Actas das diferentes sessões da Assembleia Geral, 

serão assinadas pelo seu Presidente e pelo Secretário da 

Mesa e lavradas em livro próprio.

secção ni 
Do Conselho de Administração

ARTIGO 22.° 
(Composição«tkição dos administradores)

1.0 Conselho de Administração é o órgão de administra

ção e gestão da sociedade, e será composto por um número 

impar, de até treze membros sendo oito membros não exe

cutivos e cinco membros executivos, eleitos em Assembleia 

Geral, por indicação do accionista detentor das acções de 

categoria A.

2. Os memhros executivos do Conselho de Administração 

constituem a sua comissão executiva encarregue da ges

tão corrente da sociedade devendo a organização e 

funcionamento internos, incluindo os poderes delegados à 

comissão executiva, constar de regulamento a ser aprovado 

pela Assembleia Geral.

d) Representar a sociedade em juízo e fora dele, 

podendo nos tennos que forem fixados pela 

Assembleia Geral, desistir, transigir e confes

sai’ em quaisquer pleitos, e nos mesmos termos, 
celebrai’ convenções de arbitragem, designai 

mandatários ou procuradores fixando-lhes os 

respectivos poderes incluindo os de substabele

cer;
b) Gerir os negócios da sociedade e praticai’ todos 

os actos e operações relativos ao objecto social, 

incluindo a assinatura de acordos e conti atos que ; 
não caibam na competência atribuída a outios ■ 

órgãos da sociedade, I
c) Abril’, manter e movimentar as contas bancárias I

da sociedade, de acordo com as delibeiações da | 

Assembleia Geral; i
d) Adquirir, vendei’ ou, por qualquer fonna, alienai ; 

ou onerar bens móveis ou imóveis, e tomar ou 

dar de arrendamento prédios ou parte dos mes

mos, desde que incluídos nos planos e orçamen

tos aprovados,
e) Contrair empréstimos de que a sociedade venha 

a necessitar nos valores que vierem a ser apro
vados por deliberação específica da Assembleia 

Geral;
J) Assumir compromissos nos valores que vierem 

a ser aprovados por deliberação específica da 

Assembleia Geral;

g) Adquirir participações em sociedades, celebrai’ 

acordos ou contratos dc cooperação c associa

ção com sociedades, nos tennos aprovados pela 

Assembleia Geral;

h) Propor à Assembleia Geral da Sociedade os aumen

tos do capital social, as prestações suplementares 

e os suprimentos que se mostrem necessários;
i) Propor à Assembleia Geral, a aplicação ou distri

buição de montantes disponíveis da sociedade;

j) Preparar- os projectos de planos estratégicos plu- 

rianuais a serem submetidos à aprovação da 

Assembleia Geral;
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k) Elaborar relatórios e contas anuais c submetê-los

à apreciação e aprovação da Assembleia Geral;

l) Zelar pela aplicação na sociedade, das políticas e

estratégias gerais e procedimentos fixados para 

o Grupo Sonangol e para que não se apliquem 

na sociedade práticas e procedimentos que não 

estejam genericamente aprovados para execução 

no Grupo Sonangol;

m) Elaborar os relatórios periódicos de gestão e téc

nicos incluindo infonnações de carácter oigani- 

zacional, comercial e financeiro, e submetê-los a 

apreciação dos accionistas;

n) Adoptar, modificar e submeter à Assembleia Geral,

para aprovação os planos e orçamentos anuais e 

de longo prazo;

o) Propor à Assembleia Geral a mudança da sede

social, bem como a oiganização técnico-admi

nistrativa da sociedade e os seus manuais de fun

cionamento;

p) Contratar e despedir trabalha dores e exercer o

poder disciplinar;

q) Recomendar aos accionistas o calendário de distri

buição de dividendos;

r) Nomear mandatários da sociedade para a prática de

actos ou categorias de actos específicos;

s) Exercer as demais competências que lhe sejam atri

buídas pela Assembleia Geral;

t) Delegar muna comissão executiva, formada por

gerentes, a gestão comente da sociedade fixando- 

-Ihe a composição, competência emodo de fun

cionamento.

ARTIGO 24.°
(Delegação de poderes e mandatários)

1. O Conselho de Administração poderá delegar num ou 

mais administradores a gestão de assuntos determinados e 

específicos.

2. O Conselho de Administração poderá conferir man

datos, com ou sem a faculdade de substabelecimentos a 

quaisquer membros, quadros da «Sonangol Distribuidora,

S.A.», ou a pessoas a ele estranhas, para o exercício dos 

poderes ou tarefas que julgue conveniente atribuir-lhes.

1. O Conselho de Administração poderá delegar num ou 

mais administradores a gestão corrente da sociedade.

ARTIGO 25.°
(Funcionamento)

1. O Conselho de Administração fixará as datas ou a 

periodicidade das suas reuniões ordinárias, e reunirá extraor

dinariamente sempre que convocado pelo seu Presidente, 

a pedido de um dos seus membros ou mandatário, ou do 

Conselho Fiscal.

2. As deliberações do Conselho dc Administração são 
tomadas por maioria absoluta dos votos expressos dos seus 

membros quer presentes ou representados e ou que votem 
por correspondência, tendo o Presidente, voto de qualidade

3. O Conselho de Administração poderá ainda, sem se 
reunir, adoptar deliberações unânimes por escrito, assinadas 

por todos os gerentes.

ARTIGO 26°
(Actas)

1. Das reuniões do Conselho de Administração redigir- 
-se-ão as respectivas actas que serão assinadas por todos 
os presentes e lavradas em livro próprio, devendo no final 

de cada reunião ser tirado um resumo conclusivo imediata

mente fornecido aos participantes.
2. Sempre que as Actas das reuniões forem exaradas fora 

do livro próprio, deverão nele ser integralmente transcritas, 

sendo a transcrição certificada como exacta pelo Presidente 
do Conselho de Administração, arquivando-se a Acta avulsa 

na sede social.
3. Serão igualmente registadas nas Actas as declarações 

de voto de vencido.
4. Das Actas das reuniões do Conselho de Administração 

poder-se-ão extrair deliberações que serão assinadas pelo 

Presidente do Conselho de Administração.

ARTIGO 27.°
(Vinculação da sociedade)

1 A sociedade fica legalmente obrigada:
a) Pela assinatura do Presidente do Conselho de

Administração dentro dos limites definidos pela 

Assembleia Geral;
b) Pela assinatura de, pelo menos, dois membros do

Conselho de Administração;

c) Pela assinatura de um procurador, dentro dos limi

tes das suas atribuições;
2. É vedado aos accionistas, aos membros do Conselho 

de Administração e aos procuradores obrigai* a sociedade em 
actos e contratos estranhos aos negócios sociais, designada- 

mente letras de favor, fianças, avales e abonações.

3. Sempre que as obrigações da sociedade sejam repre
sentadas por títulos, estes devem ter a assinatura de dois 

Administradores do Conselho de Administração, podendo 

as assinaturas sei* substituídas por simples reprodução mecâ

nica ou de chancela.

SECÇÃO IV
Da Fiscalização da Sociedade

ARTIGO 28?
(Conselho Fiscal)

1. A fiscalização da administração da sociedade é exer

cida por um Conselho Fiscal constituído por três membros 

efectivos e dois suplentes, eleitos em Assembleia Geral por 

um período de três anos, podendo sei' reeleitos. Um dos 

membros efectivos e um dos suplentes deverão necessaria

mente ser revisores oficiais de contas.
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1 Por deliberação da Assembleia Geral, poder-se-á con

fiar a uma sociedade de peritos contabilísticos o exercício 

das funções do Conselho Fiscal.

3.0 Conselho Fiscal tem as suas ati ibuições fixadas na 

lei e no seu regulamento. Porém, deve em particular, efec- 

tuar os seguintes actos:

(ú Emitir, trimestralmente, pareceres à prestação de 

contas das subsidiárias;

b) Fiscalizar, deforma efectiva, os actos de adminis

tração e gestão da comissão executiva;

c) Controlar a legalidade dos actos praticados pela

comissão executiva, consubstanciado na emis

são de recomendações e pareceres relativos ao 

impacto patrimonial e contabilístico das suas 

decisões.

ARTIGO 29.° 
(FuncionamtntQ do Conselho Fiscal)

1.0 Conselho Fiscal reúne-se, pelo menos, uma vez por 

ano, por convocação do seu Presidente.

2.0 Conselho Fiscal só pode deliberar com a presença 

da maioria dos seus membros.

3. As deliberações são tomadas por maioria de votos dos 

membros presentes, tendo o Presidente, voto de qualidade 

em caso de empate.

4. As deliberações do Conselho Fiscal devem ser lavra

das em actas inscritas no respectivo livro.

ARTIGO 3O.° 
(Auditoria)

As funções de auditoria são exercidas por uma sociedade 

de auditores de contas, aprovadapelaAssembleia Geral, que 

fixará a respectiva remuneração.

CAPÍTULO IV

Disposições Finais

ARTIGO 31.° 
(Património da sociedade)

Para além do que dispuserem os estatutos, a sociedade 

será sempre proprietária de todos os bens e equipamentos 

adquiridos, quer por fundo próprio, quer mediante financia

mento.

ARTIGO 32° 
(Relalórioj e Contas)

1.0 ano fiscal, para efeitos contabilísticos, correrá de 1 
de Janeiro a 31 de Dezembro do calendário gregoriano

2. Os livros eregistos contabilísticos deverão ser manti
dos em Angola, e colocados à disposição dos accionistas que 

os quiser consultar, nos termos da lei
3. Os accionistas da sociedade deverão preparar anual

mente um relatório c contas que será submetido aos 

accionistas pelo Conselho de Administração, conjuntamente 
com a proposta de distribuição de dividendos e o relatório da 

Sociedade de contabilistas.

ARTIGO 33.°
(Plano de contas)

1. A sociedade manterá livros e registos contabilísticos 

de acordo com as melhores práticas comerciais e seguindo a 

classificação contabilística vigente em Angola.

2. Todos os documentos e livros de escrituração da socie

dade deverão ser redigidos em português.

ARTIGO 34.°
(Princípios de gestão) •

1. A sociedade será administrada de acordo com as poli- ' 

ticas, métodos e procedimentos de gestão consagrados na ; 

lei, bem como nas políticas, estratégias e regulamentos i 

do «Grupo Sonangol», e do previ amente estabelecido no 

Contrato de Relação de Domínio.

2. A accionista «Sonangol, E.P.» enquanto sociedade 

dominante, promoverá o objecto social, a coordenação e 

direcção económica e financeira, bem como o desenvolvi

mento empresarial da sociedade, que participará na relação 

de grupo na qualidade de sociedade dominada.

ARTIGO 35.° 
(Comunicações)

1. Qualquer comunicação efectuada nos tennos des

tes estatutos ou com eles relacionados, deverá ser escrita e 

entregue pessoalmente ou enviada ao respectivo destinatário 

por telecópia para o endereço do local que esse destinatário 

indique por escrito à sociedade.
2. Quaisquer notificações ou comunicações enviadas 

nos termos acima descritos ou remetidos por outra via, que 

constituam provas adequadas da entrega serão consideradas 

efectuadas, produzindo os seus efeitos na data da sua efec

tiva recepção.

ARTIGO 36.°
(Dissolução e liquidação)

1. A sociedade dissolver-se-á nos tennos previstos na lei, 

e para a sua liquidação todos os accionistas ficam desde já 

designados liquidatários e na liquidação e partilha procede

rão como para elas acordar em.
2. Na falta de acordo e se algum deles pretender, será 

o activo social licitado em bloco, com obrigação de paga
mento do passivo adjudicando- se ao accionista que melhor 

preço oferecer.
4o Cartório Notarial da Comarca de Luanda, aos 27 de 

Janeiro de 2016. — O ajudante, ilegível. (16-2644-L01)

FINANF1S— Assessoria e Contabilidade, Limitada

Certifico que, por escritura de 5 de Janeiro de 2016, 
lavrada de folhas 16 e seguintes, do livro de notas para 

escrituras diversasn.° 2-A, deste Cartório, perante aNotária- 
Adjunta, Odeth Teresa Neto Bargado, no legal impedimento 
do Notáno em plena efectividade de funções João Victor 
Chimbele, Pós-Graduado em Ciências Jurídicas, foi entre 

Wagner Miguel Mendes Luis, casado com Marlene Jurena 
dos Passos Carneiro Mendes Luís, sob regime de cotnu- 



ni SÉRIE — N.° 40 — DE 1 DE MARÇO DE 2016 3397

nhão dc bens adquiridos, natural do Lobito, Província dc 
Benguela, residente habitualmente no Lobito, Baino da 
Luz, Rua Paulo Dias de Novais, Casa n.° 1; Telino Ilídio 
Vaz Domingos, casado com Jandira Tatiana Teixeira Oitet 
de Vaz Concelos Domingos, sob o regime dc comunhão dc 
bens adquiridos, natural do Distrito Urbano da Ingombota, 
Província de Luanda, residente habitualmente em Luanda, 
BaiiTO Viana, Rua Comandante Valódia, n.° 460; constituída 
uma sociedade por quotas de responsabilidade limitada, que 
se regerá pelas cláusulas e condições constantes dos artigos 
seguintes:

ARTIGO l.°
(Nn tu reza jurídica, denominação e duração)

1. A sociedade adopta a tipo de sociedade por quo

tas, com a denominação de «FINANFIS — Assessoria e 
Contabilidade, Limitada».

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

ARTIGO 2o 
(Sede social)

1. A sociedade tem a sede em Benguela, Município do 

Lobito, no Edifício do Mercado Municipal, l.° andai; Loja 

n.° 28-B.
2. O Conselho de Gerência poderá deliberai’ sobre a 

transferência ou deslocação da sede social dentro do Pais, 

estabelecer delegações, filiais, sucursais, agências ou outras 
formas de representação no interior e exterior do Pais, nos 

tennos da legislação vigente.

ARTIGO 3.° 
(Objecto)

A sociedade tem por objecto social assessoria, conta

bilidade, consultoria, gestão financeira, serviços jruídicos, 

recursos humanos, participações sociais, representações 

comerciais, formação profissional, comércio geral, a grosso 

e a retalho, empreitada de construção civil e obras públicas, 

promoção e mediação imobiliária, venda de equipamen

tos dos serviços de segurança privada, infantário, creches, 

importação e comercialização de medicamentos, produtos 

hospitalares, equipamentos laboratoriais diversos, fabrico 

e distribuição de equipamentos, manutenção e assistência 

a equipamentos diversos, educação, ensino geral, desporto 

e cultura, escola de condução, hotelaria e turismo, restau

ração, casino, indústria pesada e ligeira, pesca, agricultura, 

agro-pecuária, indústria de panificação, camionagem, tran

sitórios, cabotagem, rent-a-cary compra c venda de viaturas 

novas e usadas, transporte de passageiros, transporte de mer

cadorias, oficina auto, oficina de frio, fiscalização de obras 

públicas, venda de material de escritório e escolar, venda e 

instalação dematerial industrial venda e assistência a viatura, 

comercialização de material de construção, comercialização 

de lubrificantes, salão de cabeleireiro, barbearia e botequim, 

comercialização de gás dc cozinha, petróleo iluminante, 

peças sobressalentes, perfumaria, ourivesaria, relojoa

ria, agência de viagens, farmácia, centro médico, clínica 

geral, laboratório médico, exportação de parques de diver

são, exploração mineira, exploração florestal, exploração de 

bombas dc combustível, estação dc serviço, serralharia, car

pintaria, mercenária, importação e exportação: podendo em 

geral dedicar-se a outras actividades no domínio comercial 

e industrial, por si ou através da associação ou participação 

em sociedade nos tennos pennitidos por lei e mediante deli

beração dos sócios.

CAPÍTULO II

Capital Social, Quotas, Responsabilidades e Obrigações

ARTIGO 4.°
(Capital social)

1. O capital social integralmente realizado em dinheiro 
no montante de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), divi

dido e representado por duas quotas de igual valor nominal 
de Kz: 50.000,00 (cinquenta mil kwanzas), pertencentes 
aos sócios Wagner Miguel Mendes Luís e Teimo Ilídio Vaz 

Domingos, respectivamente.
2, O capital social poderá ser elevado uma ou mais vezes, 

por deliberação dos sócios, fixando o valor e as condições de 
subscrição.

ARTIGO 5.°
(Responsabilidade civil da sociedade e dos sócios)

1, A sociedade responde pelos danos causados aos titula

res de direitos sobre as quotas ou terceiros, em consequência 
de omissão, irregularidade ou eiro, salvo se provar que hou

ver culpa dos lesados.
2. A responsabilidade dos sócios é limitada à importância 

total do capital social.

ARTIGO 6.°
(Lucros e per das)

1. As perdas e lucros verificados no balanço anual serão 
repartidos igualmente entre os sócios.

2. Sem prejuízo do número anterior, os lucros resultantes 

do l.° ano económico, serão destinados a constituição de um 

fundo de reserva.

ARTIGO 7.’
(Perito contabilista)

A sociedade designará um perito contabilista para revi

são oficial dc contas da sociedade ao abrigo da lei.

ARTIGO 8.°
(Unidade, montante, divisão, amortização e cessão de quotas)

1. Cada sócio é titular de uma única quota, correspon

dente à sua entr ada, no montante de cinquenta mil kwanzas.

2. Em caso de divisão de quota ou aumento de capital, 
cada sócio só pode caber uma nova quota, de valor não infe

rior ao mínimo legal dez mil kwanzas.

3. A unificação de quotas deve ser reduzida a escritura 

pública.
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ARTIGO 16.°
(Legislação aplicável) .

Ao presente contrato de sociedade é aplicável a Lei das í 

Sociedades Comerciais Vigentes, sem prejuízo de outras em í 

vigor na República de Angola. i

Está conforme o original. <

Cartório Notarial de Benguela, aos 12 de Janeiro : 

de 2016. — O ajudante do notário, ilegível.

(16-2657-L01) j

Fia Cayumbuca & Filhos, Limitada

Certifico que de folhas n.° 35 verso a folhas 37 do livro 

de notas para escrituras de sociedades comerciais n.° 3-A, ■

encontra-se exarada tuna escritura do teor seguinte:

Constituição da sociedade denominada «Fia Cayumbuca

& Filhos, Limitada». ;
No dia 20 de Junho de 2013, nesta Cidade do Kuito e 

no Cartório Notarial da Comarca do Bié, perante mim, 

Fernando André, Licenciado em Direito, Notário do referido 

Cartório, compareceram como outorgantes.
Primeiro: — Francisco Cayumbuca António, solteiro, 

natural de Kuito, Província do Bié, titular do Bilhete de 

Identidade n.° 001352521BE038, emitido aos 28 de Julho 

de 2009, residente na Rua Teófilo Braga, nesta Cidade do 

Kuito, Província do Bié, que outorga este acto por si mesmo 
e em representação dos sócios menores abaixo indicados; i

Segundo: — Betilde Cayumbuca António, menor, natu

ral de Kuito, Província do Bié;
Terceiro: — Agostinho Inglês dos Santos António, 

menor, natural de Kuito, Província do Bié. |
Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos 

seus bilhetes de identidade, a qualidade e a suficiência de 

poderes de que se arrogam em face dos documentos apre
sentados e que arquivo neste Cartório Notarial da Comarca 

do Bié.

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

sociedade que se regerá pelas cláusulas e condições dos arti

gos seguintes:

ARTIGO 9.°
(Direito dc preferência)

Em caso de cessão ou transferência de quotas, deve 

preço p(M preço, sei dada preferência aos sócios integrantes 

da sociedade.

.ARTIGO 10.°
(Amortização de quotas)

A amortização tem por efeito a extinção da quota, sem 

prejuízo dos direitos adquiridos e as obrigações vencidas:

1. A sociedade só pode amortizai' quotas totalmente 

libertadas, salvo em caso de redução de capital.

2. A sociedade pode adquirir quota ou fazè-la adquirir 

por sócio.

ARTIGO 11.’ 
(Assembleia Geral)

1. A Assembleia Geral lerá lugar, ordinariamente, duas 
vezes por ano, (na primeira quinzena de Fevereiro e na 
segunda quinzena de Outubro de cada ano) e será presi
dida por um dos sócios gerentes, cabendo pleno direito aos 
sócios de participai* ou fazer-se representai* nas Assembleias 
Gerais, por familiares ou outros, devidamente mandatados.

2 As Assembleias Gerais poderão ser convocadas pelos 
sócios-gerentes para aprovação do balanço e contas anuais, 
nos tennos e prazos legais ou ainda extraordinariamente, a 
requerimento de qualquer um dos sócios.

ARTIGO 12.° 
(Gtrênda)

A gerência da sociedade será exer cida pelos dois sócios 
(sócios-gerentes) Wagner Miguel Mendes Luís e Teimo 

Ilídio Vaz Domingos, podendo praticar Lodos os actos e ope

rações referentes ao objecto social, respondendo para com 

a sociedade e para com terceiros solidária e ilimitadamente 
pelo excesso de mandato e pelos actos que via' a prati

car com violação da lei ou do presente estatuto, bastando 

a assinatura de qualquer destes para obrigai' validamente a 
sociedade.

ARTIGO 11’
(Voto)

1. A cada sócio é atribuído um voto por cada cêntimo do 

valor nominal da quota.
2.0 voto é pessoal puro e simples.

ARTIGO 14.°
(Dissolução da sociedade)

1. A sociedade é constituída por tempo indetenninado, 
em caso de dissolução por vontade dos sócios, a deliberação 

deve ser tomada por maioria de três quarto dos votos, corres
pondentes ao capital social.

2. A simples vontade dos sócios quando não manifestada 
na deliberação prevista no número anterior, não constitui 

causa contratual de dissolução.

ARTIGO 15.°
(Acordados parassodais)

A sociedade pode celebrar acordos paiassociais ou con
tratos de parcerias empresariais, no âmbito da sua actividade 
económica.

ARTIGO l.°
A sociedade adopta a denominação de «Fia Cayumbuca 

& Filhos, Limitada», com sede na Rua Teófilo Braga, 

Município do Kuito, Província do Bié, podendo no entanto 

abrir filiais, agências, sucursais, ou qualquer outra fonna de 

representação em qualquer parte do Território Nacional ou 
no estrangeiro.

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

com o seu início a partir da data da sua escritura.

ARTIGO 3.°
O seu objecto social é o comércio geral, a grosso e a reta

lho, oficina, prestação de serviços, construção civil e obras 
públicas, bate-chapas, pintura, serralharia, electricidade
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hotelaria c turismo, importação c exportação, podendo dedi- 
car-se a qualquer outro ramo de comércio ou indústria, em 
que os sócios acordem e seja permitido por lei.

ARTIGO 4.°

O capital socialinic ia 1 da soc iedade ê de cemmilkwanzas, 

integralmenterealizado em dinheiro, dividido e representado 

pelos sócios em três quotas distribuídas da seguinte forma: 

uma quota do valor nominal de Kz: 80.000,00 (oitenta 

mil kwanzas), pertencente ao sócio Francisco Cayumbuca 

António e outras duas do valor nominal de Kz: 10.000,00 

(dez mil kwanzas) cada uma, pertencente aos sócios Bctildc 

Cayumbuca António e Agostinho Inglês dos Santos António, 

respectivamente.

Esta escritura reger-se-á pelas cláusulas constantes do 

documento complementar elaborado nos tennos do n.° 2 

do artigo 55.° da Lei da Simplificação e Modernização dos 

Registos Predial, Comercial e Serviços Notarial que fica a 

fazer parte integrante da presente escritura que os sócios 

declaram ter lido, tendo o perfeito conhecimento do seu con

teúdo.

Assim o disseram e outoigaram.

Adverti os outorgantes que o registo deste acto deve ser 

requerido no prazo de 90 dias a contar de hoje.

Instruem o acto;
à) Certificado de Admissibilidade expedido pelo 

Ficheiro Central de Denomi-nações Sociais, em 

Luanda, aos 4 de Junho dc 2013;

b) Documento complementai* a que atrás se fez alu

são.

A leitura desta escritura e a explicação do seu conteúdo 

foram feitas em voz alta na presença dos outoigantes:

Assinados: Francisco Cayumbuca António, Betilde 

Cayumbuca António Agostinho Inglês dos Santos António.

Nada mais contém a mencionada escritura que para aqui 

foi fielmente escrita;
É certidão do teor completo que fiz extrair e vai con

forme o original a que me reporto.

Cartório Notarial da Comarca do Bié, no Kuito, aos 21 

de Junho do 2013. — O Notário, Fernando André.

ESTATUTO DA SOCIEDADE
FLA CAYUMBUCA & FILHOS, LIMITADA

ARTIGO l.°

A sociedade adopta a denominação «Fia Cayumbuca 

& Filhos, Limitada», com sede na rua Teófilo Braga, 

Município do Kuito, Província do Bié, podendo no entanto 

abrir, filiais, agências, sucursais ou qualquer outra fonna de 

representação em qualquer parte do território nacional ou no 

estrangeiro.

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

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

sua escritura.

ARTIGO 3.°

O seu objecto social é o comércio geral, a grosso e a reta
lho, oficina, prestação de serviços, construção civil e obras 
públicas, bate-chapas, pintura, serralharia, electricidade, 
hotelaria c turismo, importação c exportação, podendo dedi
car-se a qualquer outro ramo de comércio ou indústria, em 
que os sócios acordem e seja permitido por lei.

ARTIGO 4.°
O capital social é deKz: 100.000,00 (cemmil kwanzas), 

integralmente realiza do em dinheiro, dividido e representado 
pelos sócios em três quotas distribuídas da seguinte forma: 
uma quota do valor nominal de Kz: 80.000,00 (oitenta 

mil kwanzas) pertencente ao sócio Francisco Cayumbuca 
.António e outras duas do valor nominal de Kz: 10.000,00 
(dez mil kwanzas) cada tuna, pertencente aos sócios Betilde 
Cayumbuca António e Agostinho Inglês dos Santos António, 

respectivamente.

ARTIGO 5.°
O capital social poderá sei* aumentado por deliberação da 

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

ARTIGO 6.®
A cessão de quotas entre sócios é livre, mas quando feita 

a pessoas estranhas à sociedade, fica dependente do con
sentimento desta, a qual é sempre reservado o direito de 

preferência deferido aos sócios quando dele não quiserfazer 

uso;

ARTIGO 7.®

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

vamente serão exercidas pelo sócio Francisco Cayumbuca 
António, que desde já fica nomeado, gerente bastando a sua 

assinatura para obrigar validamente a sociedade.
1. Os sócio-gerente poderá delegai* a outro sócio ou a 

pessoa estranha à sociedade parte ou todos os poderes de 
gerência, outorgando para o efeito orespectivo mandato.

2. É proibido ao sócio-gerente obrigar a sociedade em 

actos e contratos estranhos aos negócios sociais tais como 

avales, fianças, abonações ou documentos semelhantes.

ARTIGO 8.°
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 dc antecedência.

ARTIGO 9.®
Os lucros líquidos durante o exercício económico, depois 

de deduzida a percentagem de 5% para o firndo de reserva 

legal e social, serão divididos pelos sócios na proporção das 

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

A sociedade não se dissolverá por morte ou interdição 

de qualquer dos sócios, continuará com os sobrevivos ou 

capazes e com os herdeiros do sócio falecido ou interdito 

devendo estes nomear um que a todos represente enquanto a 

quota permanecer indivisa na sociedade.

ARTIGO 11?

Os anos sociais serão os civis e os balanços serão dados 

em 31 de Dezembro de cada ano, devendo estai- aprovados 

e assinados até fins de Março imediato a que disser respeito.

ARTIGO 12?

No omisso regularão as deliberações sociais e as disposi

ções da Lei das Sociedades vigente em Angola.

(16-2658-L01)

Kubata Expresso, Limitada

Certifico que, com início a folhas 35 c 36 verso, do 

livro de notas para escrituras diversas n.° 35 do 5.° Cartório 

Notarial da Comarca de Luanda, se encontra lavrada a escri

tura do teor seguinte:

Constituição da sociedade«Kubata-Exprcsso,Limitada».

No dia 22 de Fevereiro de 2016, nesta Cidade de Luanda 

e no 5? Cartório Notarial da Comarca de Luanda, a cargo 

da Notaria, Eva Ruth Soares Caracol, perante mim, Helena 

Carolina Lucas Mconda, Notária-Adjunta do referido 

Cartório, compareceram como outorgantes:

Primeiro: — Assunção Manuel Bernardo, casado com 

Catarina dos SantosBemardo, sobregime de comunhão debens 

adquiridos, natural do Kilamba Kiaxi, Província dc Luanda, 

onde reside habitualmente, Bloco 29?, 3° andai; Apartamento 14, 

Bairro Vila Estoril, Distrito Uibano do Kilamba Kiaxi, titular 

do Bilhete de Identidade n? 000162781LA032, emitido pela 

Direcção Nacional de Identificação Civil e Criminal, aos 20 

de Março de 2013;

Segundo: — David António Maitins Femandes, casado 

com Gisela Marlene Simões Gomes Femandes, sob regime 

dc comunhão dc bens adquiridos, natural do Golf, Província 
de Luanda, onde reside habitualmente, Travessa 6, Casa n? 
3, Zona 20, Bairro Camama 1, Distrito Urbano do Kilamba 

Kiaxi, titular do Bilhete de Identidade n.° 000571612LA031, 

emitido pela Direcção Nacional de Identificação Civil e 

Criminal, aos 8 de Agosto de 2013;
Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos 

respectivos bilhetes de identidade.

E por eles foi dito:
Que, pela presente, denominada «Kubata-Expresso, 

Limitada», com sede em Luanda, Bloco 25, Apartamento 9,

— i
1 

realizado em dinheiro, dividido c representado por 2 (duas) 

quotas sendo uma no valor nominal de Kz: 86.000,00 (oitenta 

e seis mil kwanzas), pertencente ao sócio Assunção Manuel 

Bernardo e outra quota no valor nominal de Kz: 14.000,00 

(catorze mil kwanzas), pertencente ao sócio David António 

Maitins Femandes respectivamente.

Que a sociedade, ora constituída reger-se-á, pelos estatu

tos, que são constantes de um documento complementai; dos 

quais constam todos elementos essenciais legalmente exigi

dos, elaborado em separado nos tennos do n.° 2 do artigo 

55.° da Lei da Simplificação e Modernização dos Registos 

Predial, Comerciai e Serviço Notarial que fica a fazei-parte 

integrante desta escritura e que os outorgantes declaram ter 

lido, tendo pleno conhecimento do seu conteúdo, pelo que é 

dispensada a sua leitura.

Assim o disseram e outorgaram.

Instruem este acto:
a) Documento complementai- a que atr ás se faz refe

rência assinado pelos outorgantes e por mim, 

Notária-Adjunta;
b) Certificado de admissibilidade, emitido pelo

Ficheiro Central de Denominações Sociais, em 

Luanda, aos 10 de Fevereiro de 2016;

c) Comprovativo do depósito efectuado no Banco

Sol, aos 15 de Fevereiro de 2015.
Aos outorgantes e na presença dos mesmos, fiz em voz 

alta a leitura desta escritura, a explicação do seu conteúdo e 

a advertência da obrigatoriedade do registo do acto no prazo 

de 90 (noventa) dias.
ANotária-Adjunta, Helena Carolina Lucas Meonda.

PACTO SOCIAL DA SOCIEDADE
KUBATA EXPRESSO, LIMITADA

ARTIGO 1?
(Tipo, finna e duração)

A sociedade adopta a denominação de «Kubata Expresso, 
Limitada», com sede social em Luanda, no Município de 

Belas, Golfe 2,2.° andar, Apartamento 9, Bloco 25, podendo 

deslocar-se para qualquer parte do território nacional, bem 
como abrir filiais, sucursais, agências ou outras formas de 

representação dentro e fora do Pais.

ARTIGO 2o
(Duração)

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

2? andar, Bairro Golf 2, Município de Belas, podendo abrir 

filiais, agências, sucursais ou qualquer outra fonna de repre
sentação em ten itório nacional ou no estrangeiro;

Que, a dita sociedade tem por objecto social o estipu
lado no artigo 3? do seu estatuto e possui o capital social no 

valor de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), integralmente

ARTIGO 3?
(Objecto)

1. A sociedade tem como objecto social a prestação de 

transporte, recolhae entrega de encomendas eprodutos deri

vados, de carácter urgente (a nível nacional e internacional), 
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distribuição dc convites de casamentos e eventos, entrega dc 
encomendas, bens essenciais como a alimentação e medica
mentos etc, etc...

2. Pode desenvolver outras actividades desde que apro
vadas pela Assembleia Geral.

ARTIGO 4.°
(Capital social)

1. O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwan
zas), e encontra-se integralmente realizado em dinheiro, 
dividido e representado por duas quotas:

a) A primeira quota no valor nominal de
Kz: 86.000,00 (oitenta eseis mil kwanzas), cor
respondente a 86 % (oitenta e seis por cento), 
do capital social, pertencente ao sócio Assunção 
Manuel Bernardo;

b) A segunda quota no valor nominal de
Kz: 14. 000,00 (catorze mil kwanzas), corres
pondente a 14% (catorze por cento) do capital 
social, pertencente ao sócio David António Mar
tins Femandes.

2. Os sócios, à proporção do capital social que detiverem 

ao tempo, gozam do direito de preferência em qualquer caso 
de aumento do capital social, podendo qualquer um deles 
chamar a si, na mesma proporção, a subscrição escusada 
pelo outro.

ARTIGO 5.°
(Cessão de quotas)

1. A cessão de quotas, total ou parcial, entre os sócios é 
livre, ficando os mesmos, para o mesmo efeito, autorizados 

à proceder a divisão.
2. Em relação a terceiros a cessão de quotas depende do 

consentimento da sociedade.

3. Os sócios em primeiro lugar e a sociedade era segundo 

gozam do direito de preferência em qualquer caso de cessão 
de quotas.

ARTIGO 6°
(Prestações assessorias)

1. Os sócios poderão fazer prestações de suplementares 
de capital, suprimentos ou outras prestações acessórias nos 
tennos da lei, pelos prazos e nas condições que vierem a ser 
estabelecidos em Assembleia Geral.

2. Os suprimentos bem como as outras prestações aces
sórias poderão sei' remunerados ou transformados em capital 

social e ter outro destino, com base na opção do próprio 

sócio no momento do contrato respectivo.

3. Os suprimentos com caracter pennanente, excedendo 

um ano, deverão constai* de contrato escrito.

ARTIGO 7.°
(Gerência)

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 Assunção Manuel Bernardo, 

que fica desde já nomeado gerente, com dispensa de caução 

sendo necessário uma assinatura para obrigar validamente a 

sociedade;

a) A sociedade poderá constituir mandatários ou pro
curadores da própria sociedade e o gerente, na 

sua ausência ou impedimento, poderá delegai* 
alguns dos seus poderes de gerência a um dos 

sócios;

b) Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em

actos e contr atos estranhos aos negócios sociais, 

tais como letr as de favor, finanças, abonações ou 

documentos semelhantes.

ARTIGO 8.°
(Vincula ção)

1. A sociedade obriga-se pela assinatura conjunta dos dois 

ger entes ou de um gerente e um procur ador da sociedade.
2. É vedado aos gerentes e mandatários compromete

rem a sociedade em actos ou contratos estr anhos ao objecto 
social, nomeadamente em fianças ou avales, salvo autoriza
ção expressa da Assembleia Geral.

ARTIGO 9.° 
(Assembleia Geral)

1. As Assembleias Gerais, nos casos em que a lei não 
exija formalidades especiais, serão convocadas com uma 

antecedência mínima de 15 (quinze) dias, mediante carta 
registada ou outro meio capaz de comprovada e atempada

mente fazer chegar o aviso.
2. A representação voluntár ia de qualquer dos sócios nas 

Assembleias Gerais, sempre que a lei não exija outra forma
lidade, pode sei* conferida por documento particular.

3. As deliberações para as quais a lei não exija uma 
fonna ou uma maioria específicas nomeadamente as relati

vas ao consentimento da sociedade, poderão ser tomadas ou 
por escrito, nos tennos da lei ou por maioria simples.

ARTIGO 10.°
(Amortização de quotas)

1. A sociedade poderá amortizar quotas por acordo com 

os respectivos titulares.
2. A sociedade pode amortizar uma quota contra a von

tade do respectivo titulai* quando tenham ocorrido os factos 
a seguir enumerados que o presente contrato considera fun

damento de amortização compulsiva.
3 A exclusão produz efeitos decorridos 30 (trinta) dias 

sobre a data da comunicação ao excluído da respectiva deli
beração.

ARTIGO 11.°
(Balanço)

Anualmente com referência a 31 de Dezembro, será 

apresentado o balanço, devendo os lucros do exercício ter a 

seguinte aplicação:

a) Uma parte, correspondente à percentagem legal

mente exigida, na constituição e reintegração do 

fundo de reserva legal;

b) Quanto ao remanescente, salvo disposição legal

imperativa em contrário, será distribuído aos 

sócios a medida da sua participação social.
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ARTIGO 12.°
(Dissolução f liquidação)

1. A dissolução e liquidação da sociedade reger-se-á 

pelas disposições legais aplicáveis e pelas deliberações em 

Assembleia Geral.

1 San prejuízo do disposto no artigo 10 °, 2, alínea e) 

destepacto, a sociedade não se dissolve por morte, interdição 

ou inabilidade de sócio, continuando com os sobreviventes, 

os herdeiros do falecido ou o representante legal do interdi

tado ou inabilitado.

ARTIGO 13.°

(Integração)

Os casos omissos no presente pacto social, serão regula

dos pelas disposições da Lein.01/04, de 13 de Fevereiro, Lei 

das Sociedades Comerciais, e demais legislação aplicável.

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

5.° Cartório Notarial da Comarca de Luanda, em Luanda, 

aos 22 de Fevereiro de 2016. —ANotária-Adjunta, Helena 

Carolina Lucas Monda

(16-2666-L07)

JC33 — Hottlmia e Serviços, Limitada

Certifico que, com inicio a folhas 29 e 30 verso, do 

livro de notas para escrituras diversas n.° 35 do 5.° Cartório 

Notarial da Comarca deLuanda, se encontra lavrada a escri

tura do teor seguinte:

No dia 17 de Fevereiro de 2016, nesta Cidade de Luanda 

e no 5.° Cartório Notarial da Comarca de Luanda, a cargo 

da Notaria, Eva Ruth Soares Caracol, perante mim, Helena 

Carolina Lucas Meonda, Notaria - Adjunta do referido car

tório, compareceram como outorgantes:
Eugênio Martins Welington Giovetti, solteiro, maior, 

natural do Dondo, Província do Kwanza-Noite, resi
dente habitualmente em Luanda, casa sem número, Baino 

Futungo, Distrito Uibano da Samba, Zona 3, titular do 

Bilhete de Identidade n.° 000201930KN019, emitido pela 
Direcção Nacional de Identificação Civil e Criminal, aos 19 

de Outubro de 2015; que outorga neste acto p or si individual

mente e como representante legal de sua filha menor consigo 
convivente, Eugénia Judith Pedro Wellington Giovetti, de 5 

anos de idade, natural da Ingombota, Província de Luanda, 
registada sob o n.° 1230, confonne boletim de nascimento, 

emitido pela 7.‘ Conservatória do Registo Civil de Luanda 
—-SIAC, aos 10 de Fevereiro;

Verifiquei a identidade do outorgante pela exibição do 

respectivo documento de identidade.
Epor ele foi dito:
Que, pela presente escritura, constituem entre si e o seu 

representado uma sociedade comercial por quotas de res
ponsabilidade limitada, denominada «JC33 — Hotelaria 

e Serviços, Limitada», com sede em Luanda, casa sem 
número, Baino Bela Vista, Município de Belas, podendo

V!

_____________________ diário da república • 

abrir filiais, agencias, sucursais ou qualquer outra fonna dc ' 

representação em território nacional ou no estrangeiro;

Que, a dita sociedade tem por objecto social, o estipu

lado no artigo 3.° do seu estatuto e possui o capital social no 

valor de Kz: 200.000,00 (duzentos inil kwanzas), integral
mente realizado em dinheiro, dividido e representado por j 

2 (duas) quotas, uma no valor nominal de Kz: 180.000,00 

(cento e oitenta mil kwanzas), pertencentes ao sócio Eugênio 

Martins Wellington e outra quota no valor nominal 

de Kz; 20.000,00 (vinte mil kwanzas) pertencente à sócia 

Eugénia Judith Pedro Wellington Giovetti, respectivainente. :

Que a sociedade, ora constituída reger-se-á, pelos estatu
tos, que são constantes de um documento complementar, dos 

quais constam todos elementos essenciais legalmente exigi

dos, elaborado em separado nos termos do n.° 2 do artigo 

55.° da Lei da Simplificação e Modernização dos Registos 

Predial, Comercial e Serviço Notarial que fica a fazer parte 

integrante desta escritura e que os outoigantes declaram ter 

lido, tendo pleno conhecimento do seu conteúdo, pelo que é 

ispensada a sua leitura.

Assim o disse e outorgou; Instruem este acto:
a) Documento Complementar a que atrás se faz refe

rência assinado pelos outoigantes e por mim 

Notária - Adjunta;
b) Certificado de admissibilidade, emitido pelo 

Ficheiro Central de Denominações Sociais em 

Luanda, aos 29 de Janeiro de 2016;
c) Comprovativo do depósito efectuado no Banco 

Sol, aos 11 de Fevereiro de 2016.
Ao outoigante e na presença do mesmo, fiz ein voz alta 

a leitura desta escritura, a explicação do seu conteúdo e a 

advertência da obrigatoriedade do registo do acto no prazo 

de 90 dias.

ESTATUTO DA SOCIEDADE
JC33 — HOTELARIA E SERVIÇOS, LIMITADA

ARTIGO l.°
Asociedade adopta a denominação de «JC33 —Hotelaria 

e Serviços, Limitada», tem a sua sede em Luanda, Baino 

Belo Horizonte, Rua JacintoTchipa Travessa n.° 3, Municíp io 

de Viana, podendo abrir filiais, agências, sucursais ou qual

quer espécie de representação em todo o território nacional 

ou estrangeiro.

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

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

escritura.

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

a grosso e a retalho, pescas, segurança privada, indústria’, 

prestaçao de serviços, constniçao civil e obras públicas, 
hotelaiia e turismo, restauração, realização de eventos è
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exploração dc salão dc festas, consultoria, assistência téc
nica, informática, telecomunicações, gestão de imóveis, 
venda de mobiliário, transportes e camionagem, salão de 
cabeleireiro, boutique, modas e confecções, perfumaria, 
fábrica dc blocos, exploração dc bombas de combustíveis c 

lubrificantes, exploração de petróleo e seus derivados, venda 
de gás de cozinha, estação de serviços, venda de material 
escolar e de escritórios, decorações de interiores, rent-a-car, 
venda de materiais de construção relações públicas, compra 
e venda de viaturas novas e usadas, projectos de exploração 
mineira e florestal, gestão de projectos de empreendimentos, 
centro médico, produtos farmacêuticos e medicamentosa, 

farmácia, colégio, creche, educação c ensino, centro infantil, 
agência de viagens, agro-pecuária, panificação, pastelaria, 
geladaria, importação e exportação podendo dedicar-se a 
qualquer outro ramo do comércio ou indústria, de acordo 

com os sócios e conforme a lei vigente.

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 uma quota no valor 
nominal de Kz: 180.000,00 (cento oitenta mil kwanzas), 
pertencente ao sócio, Eugênio Maitins Wellington Giovetti 

e tuna quota no valor nominal de Kz: 20.000,00 (vinte 

mil kwanzas), pertencente á sócia Eugénia Judith Pedro 
Wellington Giovetti.

ARTIGO 5.°
Não sem o exigíveis prestações suplementares do capital, 

mas os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de 

que ela necessitar, mediante os juros e nas condições que 
estipularem em Assembleias Gerais.

ARTIGO 6.°
Acessão de quotas entre os sócios é livre porém, quando 

feita a pessoas estranhas á sociedade, fica dependente do 

consentimento desta a obter por maioria simples de votos 

correspondentes ao capital social.

ARTIGO 7.°
A gerência e a administração da sociedade, em todos os 

seus actos e contratos cm juízo e fora dele, activa e passiva
mente, será exercida pelo sócio: Eugênio Martins Wellington 
Giovetti, que fica desde já nomeado gerente, com dispensa 
de caução, sendo necessária uma assinatura para obrigar 
validamente a sociedade.

1. O sócio - gerente poderá delegar mesmo em pessoa 
estranha a sociedade, todo ou parte dos seus poderes de 
gerência, conferindo para o efeito o respectivo mandato, em 
nome da sociedade;

2. Fica vedado ao gerente obrigara sociedade em actos e 
conti atos estranhos aos negócios sociais, tais como letras dc 
favor, fianças, abonações ou documentos semelhantes.

ARTIGO 8.°
As Assembleias Gerais serão convocadas quando a lei 

não prescreva outras formalidades, por meio de cartas regis

tadas, dirigidas aos sócios com pelo menos 15 (Quinze) dias 

de antecedência. Sc qualquer sócio estiver ausente do local 
da sede social, a convocação deverá ser feita com dilatação 
suficiente para poder comparecei;

ARTIGO 9.°

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per
centagem para o fundo de reserva legal e quaisquer outras 
percentagens para fundos ou destinos especiais, criadas 
pelos sócios em Assembleia Geral, serão divididos pelos 

sócios na proporção das suas quotas e em igual proporção 
serão suportadas as perdas se as houver,

ARTIGO 10.°
Os anos sociais são os civis e os balanços serão datados 

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

assinados até aos fins de Março do ano seguinte.

ARTIGO 11.”
A sociedade não se dissolverá por morte ou interdição de 

qualquer dos sócios, continuando com o sobrevivo e com os 
herdeiros ou representantes do sócio falecido ou interdito, 

devendo estes nomeai’ um que a todos represente, enquanto 
a respectiva quota estivei' indivisa;

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

demais casos legais, todos eles serão liquidatários e, á liqui

dação e partilha, procederão como então acordarem. Na falta 
de acordo e se algum deles o pretender, será o activo social 

licitado em globo, com a obrigação do pagamento do pas

sivo e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer em 

igualdade de condições.

ARTIGO 13.”
No omisso, regularão as deliberações sociais tomadas 

em forma legal, as disposições da Lei n.° 1/04, de 13 

de Fevereiro, e demais legislação aplicável.

Está conforme.

E certidão que fiz extrair e vai conforme ao original.

5 ° Cartório Notarial da Comarca de Luanda, em Luanda, 

aos 17 de Fevereiro de 2016. —ANotária - Adjunta, Helena 

Carolina Lucas Meonda (16-2667-L0 7)

LCCA Comercial, Limitada

Certifico que, por escritura de 22 de Fever eiro de 2016, 

lavr ada com início a folhas 29 do livro de notas para escritu
ras diversas n.°450, do Cartório Notarial do Guiché Único da 

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

Licenciado em Direito, foi constituída entre Carlos Alberto 

Baptista Figueiredo, solteiro, maior, natural da Ingombota, 

Província dc Luanda, onde reside habitualmente. Distrito 

Urbano do Rangel, Baino Rangel, Rua Américo Júlio de 

Carvalho, Casa n.° 1, que outorga neste acto por si indivi

dualmente e em nome e representação de sua filha menor 

Leah Carolina Baptista Leyva, de 7 (sete) anos de idade, 

natural de Havana. Cuba e consigo convivente;
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Uma sociedade comercial por quotas que se regerá nos 

termos constantes no documento em anexo.

Está conforme.
Cartono Notanal do Guiché Único da Empresa, em 

Luanda, aos 23 de Fevereiro de 2016. — O ajudante, 

i/eghe/.

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

sentimento da sociedade, à qual é sempre reseivado o direito 

de preferência, deferido aos sócios se a sociedade dele não 

quiser fazer uso.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 

LCCA COMERCIAL, LIMITADA

ARTIGO 1.®

A sociedade adopta a denominação social de «LCCA 

Comercial, Limitada», com sede social na Província de 

Luanda, Município de Belas, Bairro Benfica, Rua 15, Casa 

n.° 12, podendo transferi-la livremente para qualquer outro 

local do território nacional, bem como abrir filiais, sucur

sais, agências ou outras fonnas de representação dentro e 

fora do Pais.

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

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

mente, incumbe ao sócio Carlos Alberto Baptista Figueiredo, 

que fica desde já nomeado gerente, com dispensa de caução, 

bastado a sua assinatura para obrigar vali dam ente a socie

dade.

2. O gerente poderá delegar entre si ou mesmo em pes
soa estranha à sociedade parte dos seus poderes de gerência, 

conferindo para o efeito o respectivo mandato.

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

como letras de favor, fiança, abonações ou actos seme

lhantes.ARTIGO 2°

A sua duração é por tempo indetenninado, contando-se o 

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

da data da celebração da escritura.

artigo r
A sociedade tem como objecto social a comercialização 

de medicamentos, material cirúrgico, gastável e hospitalar, 
produtos químicos e fannacêuticos, serviços de saúde, hote

laria c turismo, restauração, prestação dc serviços, comércio 
geral a grosso e a retalho, serralharia, caixilharia de alumí
nios, avicultura, agro-pecuária, indústria, pesca, informática, 

telecomunicações, publicidade, construção civil e obras 
públicas, consultoria, exploração florestal, comercializa
ção de telefones e seus acessórios, tiansporte marítimo, 1 
camionagem, agente despachante e transitários, cabotagem, 
rent-o-car. compra e venda de viaturas, novas ou usadas e 
seus acessórios, venda e reparação de veículos automóveis, 
concessionária dematenal e peças separadas de transporte, 
fabricação de blocos e vigotas, plastificação de documen
tos, venda de material de escritório e escolar, decorações, 
serigrafia, serviços de cabeleireiro, boutique, agenciamento, 
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 despor
tivas, manutenção de espaços verdes, segurança de bens 
patrimoniais, educação e ensino, importação e exportação, 
podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo do comér
cio cm indústria em que os sócios acordem e seja permitido 
por lei.

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 qualqua 

dos sócios estiver ausente da sede social, a comunicação 

deverá ser feita com tempo suficiente pata que possa com 

parecer.

artigo 8.° I
Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a pei- j 

centagem para fundos ou destinos especiais ciiados em > 

Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor- 
ção das suas quotas, e em igual proporção serão suportada* >, 

as peidasse as houver*. I

artigo 9 o l
A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento i 

de qualquer* dos sócios, continuando a sua existência com o í 

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou | 

interdito, devendo estes nomeai* um que a todos repr esente, 

enquanto a quota se mantiver* indivisa.

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

demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários e a 

liquidação e partilha verificar-se-á como acordarem. Na falta 

de acordo, e se algum deles o pretender* será o activo social 
licitado em globo com obrigação do pagamento do passivo 

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

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

qualquer socro, quando sobre ela recaia an-^ \ 
providência cautelar. CSl°’ penhaa 0U

ARTIGO 4.’

O capital social é de Kz: 20.000,00 (vinte mil kwan
zas), integralmente realizado em dinheiro, dividido e 

representado por 2 (duas) quotas iguais no valor nominal 
de Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas) cada uma, pertencen
tes aos sócios Carlos Alberto Baptista Figueiredo e Leãh 
Carolina Baptista Leyva, respectivamente.
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ARTIGO 12.°
Para todas as questões emergentes do presente contrato, 

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

outro.

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

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

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

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

(16-2565-L02)

Soldricaone, Limitada

Certifico que, por escritura de 19 de Fevereiro de 2016, 
lavrada com início a folhas 21 do livro de notas para escri
turas diversas n.° 320-A, do Cartório Notarial do Guiché 
Único da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto 

Pires da Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre 
Adriana Martucha Bemardino, solteira, maior, natural do 

Lubango, Província da Huila, residente habitualmente em 
Luanda, no Distrito Urbano e Bairro do Sambizanga, Rua 

Soba Mandume, Casa n.° 1, que outorga neste acto por si 
individualmente e como mandatária de Maria Antónia 
Bemardino, solteira, maior, natural do Lubango, Província 

da Huila, onde reside habitualmente, Baino Comercial, casa 

sem númer o;
Uma sociedade comercial por quotas de que se regerá 

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

Luanda, aos 23 de Fevereiro de 2016. — O ajudante, 
ilegível.

ESTATUTO DA SOCIEDADE 
SOLDRICAONE, LIMITADA

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

Limitada», com sede social na Província de Luanda, 
Município de Belas, Centralidade do Kilamba. Quarteirão 

Q-14, 4.° andar, Apartamento n.° 43, podendo transferi-la 
livremente para qualquer outr o local do território nacional, 

bem como abrir filiais, sucur sais, agencias ou outras formas 

de representação dentro e fora do País.

ARTIGO 2o
A sua duração é por tempo indetenninado, contando-se o 

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

da data da celebração da presente escritura.

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

serviços, comércio geral, a grosso e a retalho, indústria, agri
cultura e agro-pecuária, pesca, hotelaria e turismo, serviços 
de informática, telecomunicações, publicidade, constru
ção civil e obras públicas, exploração mineira e florestal, 
comercialização de telefones e seus acessórios, transporte 

marítimo, camionagem, agente despachante e transitários, 

cabotagem, rent-a-car, compra e venda de viaturas, novas 
ou usadas e seus acessórios, aluguer de viaturas, com ou 
sem condutor, venda e reparação de veículos automóveis, 
concessionária de material e peças separadas de transporte, 

fabricação dc blocos c vigotas, comercialização dc combus
tíveis e lubrificantes, exploração de bombas de combustíveis 
e estação de serviço, comercialização de medicamentos, 
material cirúrgico, gastável e hospitalar, produtos químicos 

e farmacêuticos, centro médico, clínica, perfumaria, plas- 

tificação de documentos, venda de material de escritório e 
escolar, decorações, serigrafia, padaria, geladaria, pastelaria, 

boutique, representações, impressões, salão de cabeleireiro, 

agência de viagens, gestão, promoção e mediação imo
biliária, relações públicas, representações comerciais e 

industriais, venda de gás de cozinha, desporto e recreação, 
vídeo clube, discoteca, meios industriais, realizações de 

actividades culturais e desportivas, manutenção de espa
ços verdes, segurança de bens patrimoniais, colégio, creche, 
educação e cultura, escola de condução, ensino, saneamento 
básico, jardinagem, limpeza, desinfestação, descativação, 

fabricação e venda de gelo, serralharia, caixilharia de alumí

nios, electricidade, importação e exportação, podendo ainda 

dedicar-se a qualquer outro ramo do comércio ou indústria 

em que as sócias acordem e seja permitido por lei.

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

zas), integralmente realizado em dinheiro, dividido e 

representado por 2 (duas) sendo uma no valor nominal de 

Kz: 90.000,00 (noventa mil kwanzas) pertencente à sócia 

Adriana Martucha Bemardino e outra quota no valor nomi
nal de Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas), pertencente à sócia 

Maria Antónia Bemardino.

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

sentimento da sociedade, à qual é sempre reservado o direito 
de preferência, deferido às sócias se a sociedade dele não 

quiser fazer uso.

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

actos c contratos, an juízo c fora dele, activa c passi vamente, 

incumbe à sócia Adriana Martucha Bemardino que ficam 

desde já nomeada gerente, com dispensa de caução, bastando 

a sua assinatura para obrigar validamente a sociedade.

1. Fica vedado à gerente obrigai- a sociedade em actos e 

contiatos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais
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como letras dc favor, fiança, abonações ou actos seme

lhantes.
2. A gerente poderá delegar muna das sócias ou mesmo 

em pessoa estranha à sociedade parte dos seus poderes de 

gerência, conferindo para o efeito o respectivo mandato.

ARTIGO 7.°

AAssembleia Geral será convocada por simples cartas 

registadas, dirigidas as sócias com, pelo menos, 30 (trinta) 

dias de antecedência, isto quando a lei não prescreva fonna- 

lidades especiais de comunicação. Se qualquer das sócias 

estiver ausente da sede social, a comunicação deverá ser 

feita com tempo suficiente para que possa comparecer.

ARTIGO 8.°

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per

centagem para fundos ou destinos especiais criados em 

Assembleia Geral, serão divididos pelas sócias na proporção 

das suas quotas, e em igual proporção serão suportadas as 

perdas se as houver.

ARTIGO 9.°

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento 

de qualquer das sócias, continuando a sua existência com a 

sobreviva e herdeiros ou representantes da sócia falecida ou 

interdita, devendo esta nomeai- um que a todos represente, 

enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 10.°

Dissolvida a sociedade por acordo das sócias e nos 

demais casos legais, todas as sócias serão liquidatárias e a 

liquidação e partilha realizar-se-á como acordarem. Na falta 

de acordo, e se alguma delas o pretender será o activo social 

licitado em bloco com obrigação do pagamento do passivo e 

adjudicado à sócia que melhor preço oferecer, em igualdade 

de condições.

AMÁLIA MARTINS - Prestação 
de Serviços, Limitada

Certifico que, por escritura de 22 de Fevereiro de 2016 ' 

lavrada com início a folhas 13, do livro de notas para escrL í 

tas diversas n.° 450, do Cartório Notarial do Guiché Único í 

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

Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:

Primeiro: — Ana Gonçalves Garcia, solteira, maior, 

natural do Cazenga, Província de Luanda, onde reside habi

tualmente, no Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi, Cidade do 

Kilamba, Edifício L-32, 2.° andar, Apartamento n.° 21;

Segimdo: — José Paixão Gonçalves Maitins, solteiro, 

maior, natural da Maianga, Provínc ia de Luanda, onde reside 

habitualmente, no Município do Cazenga, Baino Hoji-ya- 

-Henda, Rua Ribeira Brava, Casa n.° 29, Zona 1;
Uma sociedade comercial por quotas de que se regerá 

nos tennos constantes do documento em anexo.

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

Luanda, aos 23 de Fevereiro de 2016. — O ajudante, 

ilegível.

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

qualquer sócia, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou 

providência cautelar.

artigo 120
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 135

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

dc Março imediato.

ARTIGO 14?
No omisso regularão as deliberações sociais, as dispo

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

(16-2566-L02)

ESTATUTOS DA SOCIEDADE^
AMÁLIA MARTINS — PRESTAÇÃO í

DE SERVIÇOS, LIMITADA

artigo l.° , !
A sociedade adopta a denominação social de «AMALIA 

MARTINS — Prestação de Serviços, Limitada», com sede 

social na Província de Luanda, Município de Viana, Baino 

Mono da Areia, Rua Ponte Partida, casa sem número, 
(próximo ao Colégio São Bernardo), podendo transferi la 

livremente para qualquer outro local do território nacional, 

bem como abrir filiais, sucursais, agências ou outras formas 

de representação dentro e fora do País.

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

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

da data da celebração da escritura.

ARTIGO 3 o
A sociedade tem cano objecto social a prestação de ser

viços, pastelaria, padaria, geladaria, panificação, incluindo 

de educação e ensino, exploração de serviços infantários, 

actividades pré-escolar, comércio geral a grosso e a reta
lho, avicultura, agro-pecuária, indústria, pesca, hotelaria 
e turismo, serviços de informática e telecomunicações, 
publicidade, construção civil e obras públicas, consultoria, 

exploração florestal, comercialização de telefones e seus 
acessórios, transporte marítimo, camionagem, agente despa- 
chante e transitórios, 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 vi
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tas, comercialização dc medicamentos, material cirúrgico, 
gastável e hospitalar, produtos químicos e farmacêuticos, 
serviços de saúde, comercialização de perfumes, plastifica- 
ção de documentos, venda de material de escritório e escolar, 
decorações, scrigrafia, exploração de serviços dc cabelei
reiro, boutique, agenciamento de viagens, relações públicas, 
representações comerciais e industriais, venda de gás de 
cozinha, desporto e recreação, meios industr iais, realizações 

de actividades culturais e desportivas, manutenção de espa
ços verdes, segurança de bens patrimoniais, importação e 
exportação, saneamento básico, podendo ainda dedicar-se a 
qualquer outro ramo do comércio ou indústria em que os 
sócios acordem c seja permitido por lei.

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

zas), integralmente realizado em dinheiro, dividido e 

representado por 2 (duas) quotas iguais no valor nominal 
de Kz: 50.000,00 (cinquenta mil kwanzas) cada uma, per
tencentes aos sócios Ana Gonçalves Garcia e José Paixão 
Gonçalves Martins, respectivamente.

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

sentimento da sociedade, à qual é sempre reservado o direito 
de preferência, deferido aos sócios se a sociedade dele não 

quiser fazer uso.

ARTIGO 6.°

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

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

sivamente, incumbem à sócia Ana Gonçalves Garcia, que 

fica desde já nomeada gerente, com dispensa de caução, bas

tando a sua assinatura para obrigar vali dam ente a sociedade.

2. A gerente poderá delegai’ num dos sócios ou mesmo 

em pessoa estranha à sociedade parte dos seus poderes de 

gerência, conferindo para o efeito, o respectivo mandato.

3. Fica vedado à gerente obrigar a sociedade em actos e 

contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 

como letras de favor, fianças, abonações ou actos seme

lhantes.

ARTIGO 7.°

As Assembleias Gerais serão convocadas por simples 

cartas registadas, dirigidas aos sócios com, pelo menos, 

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

creva formalidades especiais de comunicação. Se qualquer 

dos sócios estivei’ 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 findos ou destinos especiais criados em 

Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor

ção das suas quotas, e em igual proporção serão suportadas 

as perdas se as houver.

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

de qualquer dos sócios, continuando a sua existência com o 

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

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

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

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

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

ARTIGO 12°
Para todas as questões emeigentes do presente contrato, 

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

Comarca da Província de Luanda com expressa renúncia a 
qualquer outro.

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

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

de Março imediato.

ARTIGO 14,°

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

(16-2567-L02)

Trio Plus, Limitada

Certifico que, por escritura de 19 de Fevereiro de 2016, 
lavrada com início a folhas 9, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 320-A, do Cartório Notarial do Guiché 
Único da Empresa, a caigo do Notário, Lúcio Alberto Pires 

da Costa, Licenciado cm Direito, foi constituída entre:
Primeiro: — Adilson Benvindo Esteves Cabral, casado 

com TamaraAntónia Pinheiro Cristóvão Cabral, sob o regime 
de comunhão de adquiridos, natural do Cazenga, Província 
de Luanda, onde reside habitualmente, no Município do 
Cazenga, Baino Cazenga, Rua 3, Casa n.° 26;

Segundo: — Tito Lopes Soares, casado com Didalva 
Almeida da Rocha Soares, sob o regime de comunhão de 
adquiridos, natural do Cazenga, Província de Luanda, onde 
reside habitualmente, no Município do Cazenga, Bairro 
Cazenga, Casa n.° 43;

Terceiro: — Rosário Soares António, solteiro, maior, 
natural do Cazenga, Província de Luanda, onde reside habi

tualmente, no Município do Cazenga, Bain o Cazenga, Rua 1, 

Casa n.° 43;
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Quarto: — Anselmo de Sousa João, solteiro, maior, 

natal do Cazenga, Província de Luanda, onde reside habi

tualmente, no Município do Cazenga, Bairro Cazenga, 

casa sem número;

Uma sociedade comercial por quotas de que se regerá 

nos tennos constantes do documento em anexo.

Está conforme.

Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, em 

Luanda, aos 23 de Fevereiro de 2016. — O ajudante, i/e- 

gról

(vinte ecinco milhas) cada uma, pertencentes j 

Rosano Soares Antonto, Anselmo de Sonsa João Adik 

BenvindoEsteves Cabral e Tito Lopes Soares, nspectivamenj

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 j 

quiser- fazer uso. >
ARTIGO 6.° I

1. A gerência e representação da sociedade, em todos 03 

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

vamente, incumbem ao sócio Rosário Soares António, que 

fica desde já nomeado gerente, com dispensa de caução, j 
bastando 1 (uma) assinatura do gerente para obrigai* valida- 

mente a sociedade.
2. O gerente poder á delegar num dos sócios ou mesmo 

em pessoa estranha à sociedade parte dos seus poderes de 

gerência, conferindo para o efeito o respectivo mandato. ,

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

como letras de favor, fianças, abonações ou actos semelhantes

artigo 7.” I
As Assembleias Gerais serão convocadas por snnp es , 

cartas resistadas, dirigidas aos sócios com, pelo m 

30 (trinta) dias de antecedência, isto quando a ler nao pres- , 

cieva formalidades especiais de comunicação. Sc q ' 1 ~ 

dos sócios estiver ausente da sede social, a comui ç , 

deverá ser* feita com tempo suficiente paia que possa cor 

parecer.

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

centagem para fundos ou destinos especiais criados em 

Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na piopoi < 
ção das suas quotas, e em igual proporção serão suportadas 1 

as perdas sc as houver.

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

de qualquer* dos sócios, continuando a sua existência com 0 

sobrevivo e her deiros ou representantes do sócio falecido ou 

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

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 

TRIO PLUS, LIMITADA

ARTIGO l.°

A sociedade adopta a denominação social de «Trio 

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

Município de Cazenga, Bain*o Cazenga, Rua 1, Casa n° 43, 

podendo transferi-la livremente para qualquer outro local do 

território nacional, bem como abrir filiais, sucursais, agên

cias ou outras fonnas de representação dentro e fora do País.

ARTIGO 1o

Asua duração é portempo indetenninado, contando-se o 

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

da data da celebração da escritura.

ARTIGO 3.°

A sociedade tem como objecto social a prestação de 

serviços, comércio geral a grosso e a retalho, serralharia, cai

xilharia de alumínios, avicultura, agro-pecuária, indústria, 

pesca, hotelaria e turismo, informática, telecomunicações, 

publicidade, construção civil e obras públicas, consultoria, 

exploração florestal, comercialização de telefones e seus 

acessórios, transporte marítimo, camionagem, agente despa

chante e transitários, cabotagem, reni-a-car, compra e venda 
de viaturas, novas ou usadas e seus acessórios, venda e repa

ração de veículos automóveis, concessionária de material e 
peças separadas de transporte, fabricação de blocos e vigo- 

tas, 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, serviços de cabeleireiro, boutique, agência de
viagens, perfumaria, relações públicas, pastelaria, geladaria, 
panificação, representações comerciais e industriais, venda 

dc gás dc cozinha, desporto c recreação, meios industriais, 
realizações de actividades culturais e desportivas, manu
tenção de espaços verdes, segurança de bens patrimoniais, 
educação e ensino,importação e exportação, podendo ainda 
dcdicar-sc a qualquer outro ramo do comércio ou indústria 
em que os sócios acordem e seja permitido por lei.

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

demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários c a 
liquidação epartilha verificar-se-á ccmo acordarem. Na fato 
de acordo, e se algum deles o pretendei- 8erá o activo social 
hcíado em globo com obrigação do pagamento do passivo

ARTIGO 4°

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), 
integralmente realizado em dinheiro, dividido e representado 
por 4 (qu2tro) quotas iguais, no valor nominal deKz: 25.000,00

ARTIGO 11°
A sociedade reserva-se 0 direitn rU 

qualquer sócio, quando sobre ela reca' m°rtlZar a quota 
providência cautelar. anesto, penhora

de

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

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

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

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

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

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

(16-2568-L02)

Benedictus Soluções (SU), Limitada

Bárbara Celeste Ferreira Gamboa, Conservadora de 3? Classe, 
da Consavatóiia do Registo Cana cial de Luanda, 2? Secção do 
Guiché Único da Empresa

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre
sentada sob o n.° 26 do livro-diário de 23 de Fevereiro do 
corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.

Certifico que Gaspar Benedito Mendes Femandes, sol
teiro, maior, natural de Icolo e Bengo, residente em Luanda, 
Município de Viana, Bain o 4 de Abril, Quarteirão 2, Casa 
n.° 51, constituiu uma sociedade unipessoal por quotas deno

minada, «Benedictus Soluções (SU), Limitada», com sede, 

Município de Viana, Rua 3, Casa n.° 4, Baino 4 de Abril, 

registada sob o n.° 849/16, 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 23 de Fevereiro 

de 2016. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTO DA SOCIEDADE 
BENEDICTUS SOLUÇÕES (SU),LIMITADA 

ARTIGO l.°
(Denominação e sede)

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

Luanda, Município de Viana, Rua 3, Casa n.° 4, Baino 4 dc 
Abril, podendo transferi-la livremente para qualquer outro 

local do território nacional, bem como abrir filiais, sucur
sais, agências ou outras fornias de representação dentro e 

fora do País.

ARTIGO 2.°
(Duração)

A sua duração é por tempo indetenninado, contando-se o 

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

do respectivo registo.

ARTIGO 3.° 
(Objecto)

A sociedade tem como objecto social a imobiliária, 

construção civil, gestão ambiental, agro-pecuária, pescas, 

prestação de serviços, comércio geral a grosso e a retalho, 

transporte e venda de inertes, consultoria, auditoria, constru

ção civil e obras públicas, fiscalização de obras, serralharia, 

carpintaria, produção e venda de caixilharia de alumínio, 

informática, telecomunicações, electricidade, hotelaria, 

turismo, agência de viagens, transportes aéreo, marítimo 

e terrestre, transporte de passageiros ou de mercadorias, 

camionagem, transitários, despachante, oficina auto, venda 

de material de escritório e escolar, salão de cabeleireiro, 

inodas e confecções, botequim, centro médico, farmácia, 

material e equipamentos hospitalar, perfumaria, ourivesa

ria, relojoaria, agencia dc viagais, pastelaria, panificação, 

geladaria, exploração de parques de diversões, realização 

de eventos culturais, recreativos e desportivos, exploração 

mineira e florestal, exploração de bombas de combustíveis 

ou estação de serviço, comercialização de petróleo e seus 

derivados, representações comerciais, ensino geral, infan

tário. importação e exportação, podendo ainda dedicar- se 

a qualquer outro ramo do comércio ou indústria em que o 

sócio-único decida e seja peimitido por lei.

ARTIGO 4.° 
(Capital)

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

zas), integralmente realizado em dinheir o, representado por 
1 (tuna) quota no valor nominal de Kz: 100.000,00 (cem 

mil kwanzas), pertencente ao sócio-único Gaspar Benedito 

Mendes Femandes.

ARTIGO 5.° 
(Cessão de quotas)

A cessão da quota implica a saída do sócio cedente ou a 

transformação da mesma em sociedade pluripessoal.

ARTIGO 6 °
(Gerência)

A gerência e administr ação 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 semelhantes

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

dade para assumir as funções de gerência.

ARTIGO 75 
(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.
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ARTIGOS.0 
(Dissolução)

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedi

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

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou 

interdito, devendo estes nomear um que a todos represente, 

enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 9.° 
(Liquidação)

A liquidação da sociedade far-se-á nos tennos da Lei das 

Sociedades Comerciais.

ARTIGO io.°

(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 n?
(Omisso)

No omisso regularão as deliberações sociais, as disposi

ções da Lei 19/12, de 11 de Junho, e ainda as disposições da 

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

(16-2569-L02)

4M Melson, Limitada

Certifico que, por escritura de 15 de Fevereiro de 2016, 

lavrada com início a folhas 41 do livro de notas para escri

turas diversas u° 40-B, do Cartório Notarial do Guiché 

Único da Empresa, a cargo do Notário Lúcio Alberto Pires 

da Costa, Licenciado em Direito, perante mim, Domingos 

Catenda, l.° Ajudante do Notário foi constituída entre:

Primeiro: — Nelson Pereira Manuel, casado com Melsa 

Patrícia de Figueiredo Jorge Manuel, sob regime de comu

nhão dc adquiridos, natural do Rangel, Província de Luanda, 

residente habitualmente na Província da Huila, Município 

do Lubango, Bairro 14 de Abril, casa s/n.°, Melson Pedro

Jorge Manuel, de 8 anos de idade, natural do Lubango, 

Província daHuila eMelissaVictória Jorge Manuel, de 4 anos 

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

sigo convivente;

Segundo: —Melsa Patrícia de Figueiredo JorgeManuel, 

casada com Nelson Pereira Manuel, sob regime de comu

nhão de adquiridos, natural do Huambo, Província do 

Huambo, residente habitualmente na Província da Huila, 

Município do Lubango, Bairro Comercial, casa s/n.°;

Uma sociedade comercial por quotas que se regerá nos 

termos constantes do documento em anexo.

Está conforme.

Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, em 

Luanda, aos 15 de Fevereiro de 2016. — O ajudante, ile

gível.

diário Da repúbliCa |

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
4M MELSON, LIMITADA

ARTIGO l.°
A sociedade adopta a denominação de «4M Melson 

Limitada», com sede social na Província dc Luanda, Distrito j 

Uri) ano do Cazenga, Baino Tala Hady, Avenida Hoji-ya- 

-Henda, casa s/n°, (Próximo à estação do Musseque), i 

podendo transferi-la livremente para qualquer outr o local do • 

território nacional, bem corno abrir filiais, sucursais, agên- ; 

cias ou outras formas de representação dentro e fora do País. ■

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

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

da data da celebração da presente escritura.

artigo s.° I
A sociedade tem como objecto social a prestação de ser

viços, serviços de táxi, comércio geral a grosso e a i etalho, 

representações comerciais e industriais, hotelaria e turismo 

e similares, indústria, agro-pecuária, pesca, serviços infoi- • 

máticos, telecomunicações, publicidade, construção civil e > 

obras públicas, exploração mineira e florestal, comeiciali- j

zação de telefones e seus acessórios, transporte maiítimo, j 

camionagem, agente despachante e transitários, cabotagem, 
reni-a-car, compra e venda de viaturas, novas ou usadas 

e seus acessórios, reparação de veículos automóveis, con I 

cessionãría de material e peças separadas de tianspoite, > 
fabrico de blocos e vigotas, comercialização de combustí I 

veis e lubrificantes, exploração de bombas de combustíveis j 

e estação de serviço, comercialização de medicamentos, , 
material cirúrgico, gastável e hospitalar, produtos quími- | 

cos c farmacêuticos, serviços dc saúde, venda dc perfumes, ;

plastificação de documentos, venda de material de escrito- >

rio e escolar, decorações, serigrafia, panificação, produção | 

de gelados, indústria pasteleira, exploração de boutique, < 

exploração de salão de cabeleireiro, agenciamento de via- . 

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

e recreação, exploração de vídeo clube e discoteca, realiza- l

ções de actividades culturais e desportivas, manutenção de 

espaços verdes, segurança de bens patrimoniais, exploração 

de jardim de infância e ATL, educação e cultura, instrução 

automóvel, ensino, saneamento básico, jardinagem, lim

peza, desinfestação, fabricação e venda de gelo, importação 

e exportação, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro 

ramo do comércio ou indústria em que os sócios acordem e 
seja permitido por lei.

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

zas), integralmente realizado em dinheiro, dividido e 
representado por 4 (quatro) quotas iguais no valor nomi
nal de Kz: 25.000,00 (vinte e cinco mil kwanzas) cada 

uma,pertencentes aos sócros Nelson Pereira Manuel Melsa 

TVm rUe vd° J°'*e Manuel’ Melson Pedro Jorge 
Manuel eMehssa Vrctona Jorge Manuel, respectivamente
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ARTIGO 5.°
A cessão de quotas a estranhos fica dependente do con

sentimento da sociedade à qual é sempre reservado o direito 

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

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, ficam desde 

já nomeados gerentes os sócios Nelson Pereira Manuel e 

Melsa Patrícia de Figueiredo Jorge Manuel, bastando as suas 

assinaturas para obrigar validamente a sociedade.

2. Fica vedado aos gerentes obrigai' a sociedade em actos 

e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 

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

ARTIGO 7.°
A Assembleia Gemi 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 dc comunicação. Se qualquer dos sócios 

estiver ausente da sede social a comunicação deverá ser feita 

com tempo suficiente para que possa comparecer.

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

centagem para fundos ou destinos especiais criados em 

Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor

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

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

de qualquer dos sócios, continuando a sua existência com o 

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou 

interdito, devendo estes nomear um que a todos represente, 

enquanto a quota se mantiver indivisa.

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

demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários e 

a liquidação epartilha verificar-se-ão como acordarem. Na 

falta de acordo, e se algum deles o pretendei' será o activo 
social licitado em globo com obrigação do pagamento do 

passivo e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em 

igualdade de condições.

artigo u.°

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

providência cautelar.

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

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

Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qualquer 

outro.

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

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

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

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

(16-2065-L03)

Bantomessa (SU), Limitada

Bárbara CelesteFeneira Gamboa, Conservadora de3* Classe 
da Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 2a Secção do 
GuichéÚnico da Empresa.

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre
sentada sob o n.° 24 do livro-diário de 23 de Fevereiro do 
corrente ano, a qual fica ar quivada nesta Conservatória.

Certifico que Isabel Violan te Bentomesa, solteira, maior, 
natural da Maianga, residente em Luanda, Distrito Urbano 
da Maianga, Bairro Rocha Pinto, Avenida 21 de Janeiro, 
Casa n.° 28, Zona 6, constituiu uma sociedade unipessoal 
por quotas denominada, «Bantomessa (SU), Limitada», com 
sede, Município de Luanda, Distrito Urbano da Maianga, 
Avenida 21 de Janeiro, Casa n.° 28, Bairro Rocha Pinto, 
registada sob o n.° 848/16, 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 23 de Fevereiro 

de 2016. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTO DA SOCIEDADE 
BANTOMESSA (SU), LIMITADA 

ARTIGO l.°
(Denominação e sede)

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

Município de Luanda, Distrito Urbano da Maianga, Avenida 
21 de Janeiro, Casa n.° 28, Baino Rocha Pinto, podendo 

transferi-la livremente para qualquer outro local do territó
rio nacional, bem como abrir filiais, sucursais, agências ou 

outras fonnas de representação dentro e fora do Pais.

ARTIGO 2°
(Duração)

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

do respectivo registo.

ARTIGO 3.°
(Objecto)

A sociedade tem como objecto social o comércio geral a 

grosso e a retalho, prestação de serviços, tiansporte e venda 

de inertes, consultoria, auditoria, construção civil e obras 
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públicas, fiscalização dc obras, serralharia, carpintaria, 

produção e venda de caixilharia de alumínio, infonnática, 

telecomunicações, electricidade, agro-pecuária, pescas, 

hotelaria, turismo, agência de viagens, transportes aéreo, 

marítimo e terrestres, transporte de passageiros ou de mer

cadorias, camionagem, transitários, despachante, oficina 

auto, venda de material de escritório e escolar, salão de 

cabeleireiro, modas e confecções, botequim, centro médico, 

farmácia, material e equipamentos hospitalar, perfuma

ria, ourivesaria, relojoaria, agência de viagens, pastelaria, 

panificação, geladaria, exploração de parques de diversões, 

realização de eventos culturais, recreativos e desportivos, 

exploração mineira e florestal, exploração de bombas de 

combustíveis ou estação de serviço, comercialização de 

petróleo e seus derivados, representações comerciais, ensino 

geral, infantário, importação e exportação, podendo ainda 

dedicar-se a qualquer outro ramo do comércio ou indústria 

em que a sócia- única decida e seja permitido por lei.

ARTIGO 4.° 
(Capital)

O capital social c dc Kz: 100.000,00 (ccm mil kwan
zas), integralmente realizado em dinheiro, representado por 

1 (uma) quota no valor nominal de Kz: 100.000,00 (cem 

mil kwanzas), pertencente à sócia-única Isabel Víolante 

Bentomesa.

ARTIGO 5.° 
(Cessão de quotas)

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

transformação da mesma em sociedade pluripessoal.

ARTIGO 6/
(Gerência)

A gerência e administração da sociedade, em todos os 

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

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

para obrigar validamente a sociedade.

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

contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 

como letras de favor, fianças, abonações ou actos seme

lhantes.

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

dade para assumir as funções de gerência.

ARTIGO 7.° 
(Dtcisõts)

As decisões da sócia-única dc natureza igual às delibera

ções da Assembleia Geral deverão ser registadas em acta por 
ela assinadas e mantidas em livro de actas.

ARTIGO 8° 
(Dissolução)

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

ARTIGO 9.° |
(Liquidação) j

A liquidação da sociedade far-se-á nos tennos da Lei das 

Sociedades Comerciais.

ARTIGO 1O.° |

(Balanços)

Os anos sociais serão os civis e os balanços serão dados 1 
em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encenar a 31 ! 

de Março imediato.

artigo n.°
(Omisso)

No omisso regularão as deliberações sociais, as disposições 

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

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

(16-2570-L02)

JP Monteiro (SU), Limitada

Báibara Celeste Fareira Gamboa, Conservadora de 3.a Classe 

da Conservatória do Registo Coma cial de Luanda, 2 a Secção do 

GuichéÚnico da Empresa. ’

Satisfazendo ao que me foi requerido cm petição apre

sentada sob o n.° 22 do livro-diário de 23 de Fevereiro do . 

coirente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.

Certifico que Aivil Moniz José António, solteira, maior, 

natural da Maianga, residente em Luanda, Distrito Urbano 

e Baino da Maianga, Rua Arnaldo de Novais l.° Esquerdo, j 

constituiu uma sociedade unipessoal por quotas denomi

nada.. «JP Monteiro (SU), Limitada», com sede Município 

de Belas, Bairro Benfica, Rua do Kifica, Casa n.° 27, regis

tada sob o n.° 847/16, que se vai reger pelo disposto no 

documento em anexo.

Está conforme.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 2a Secção 

do Guiché Único da Empresa, em Luanda, aos 23 de Fevereiro 

de 2016. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
JP MONTEIRO (SU), LIMITADA

ARTIGO l.°
(Denominação e sede)

A sociedade adopta a denominação dc «JP Monteiro 

(SU), Limitada», com sede social na Província de Luanda, 

Município de Belas, Baino Benfica, Rua do Kifica, Casa 

n.° 27, podendo transferi-la livremente para qualquer outro 

local do território nacional, bem como abrir filiais, sucur

sais, agências ou outras famas de representação dentro e 

fora do País.
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ARTIGO 2.® 
(Duração)

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

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

ARTIGO 3.° 
(Objecto)

A sociedade tem como objecto social a prestação de ser

viços, gestão de empreendimentos, contabilidade e gestão, 

consultoria, decorações de interiores e exteriores, explo
ração de espaços para realização de actividades culturais, 

comércio geral a grosso e a retalho, serviços de serralha
ria, caixilharia de alumínios, avicultura, agro-pecuária, 

indústria, pesca, hotelaria e turismo, serviços de informá

tica e telecomunicações, publicidade, construção civil e 
obras públicas, consultoria, exploração florestal, comercia

lização de telefones e seus acessórios, transporte marítimo, 

camionagem, agente despachante e transitários, cabotagem, 

rent-a-car, compra e venda de viaturas, novas ou usadas e 

seus acessórios, venda e reparação de veículos automóveis, 

concessionária de material e peças separadas de transporte, 

fabricação de blocos e vigotas, comercialização de medica

mentos, material cirúrgico, gastável e hospitalar, produtos 

químicos e farmacêuticos, seiviços de saúde, plastificação 

de documentos, venda de material de escritório e escolar, 

decorações, serigrafia, impressões, seiviços de cabeleireiro, 

boutique, agência de viagens, perfumaria, relações públicas, 

pastelaria, geladaria, panificação, representações comerciais 

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

meios industr iais, realizações de actividades culturais e des

portivas, manutenção de espaços verdes, segurança de bens 

patrimoniais, educação e ensino, importação e exportação 

podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo do comér

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

por lei.

ARTIGO 4.°
(Capital)

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

zas), integralmente realizado em dinheir o, representado por 

1 (uma) quota no valor nominal de Kz: 100.000,00 (cem 

mil kwanzas), pertencente à sócia-única, Aivil Moniz José 

António, respectivamente.

ARTTGO 5 ° 
(Cessão de quotas)

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

transformação da mesma em sociedade pluripessoal.

ARTIGO 6 °
(Gerência)

A gerência e administração da sociedade, em todos os 

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

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

gerente para obrigai- validainente a sociedade.

1. Fica vedada à gerente obrigai- a sociedade em actos e 
contiatos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 
como letras de favor, fianças, abonações ou actos semelhantes

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

ARTIGO 7.”
(Decisões)

As decisões da sócia-única de natureza igual as delibera

ções da Assembleia Geral deverão ser registadas em acta por 
ela assinadas e mantidas em livro de actas.

ARTIGO 8 °
(Dissolução)

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento 
da sócia-única, continuando a sua existência com os herdei

ros ou representantes da sócia falecida ou interdita, devendo 
estes nomear um que a todos represente, enquanto a quota se 
mantiver indivisa.

ARTIGO 9.°
(Liquidação)

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

Sociedades Comerciais.

ARTIGO io.°
(Balanços)

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

de Março imediato.

artigo 11.°
(Omisso)

No omisso regularão as deliberações sociais, as disposições 

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

das Sociedades Comerciais, Lei n° 1/04, de 13 de Fevereiro.
(16-2571-L02)

Farmácia Celmak (SU), Limitada

Bárbara Celeste Feireira Gamboa, Conservadora-Adjunta 
da Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 2? Secção 
Guiché Único da Empresa.

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre
sentada sob o n.° 36 do livro-diário de 23 de Fevereiro, do 
comente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.

Certifico que Estevão Luango Makumbu, solteiro, maior, 
residente cm Luanda, Município dc Luanda, Distrito Urbano 
do Kilamba Kiaxi, Bairro Palanca, Rua 10. Casa n.° 89, 
Zona 12, constituiu uma sociedade unipessoal por quo
tas denominada «Farmácia Celmak (SU), Limitada», com 
sede em Luanda. Município de Luanda, Distrito Uibano do 
Kilamba Kiaxi, Bain o Palanca, Rua 10, Casa n.° 89, regis
tada sob o n.° 854/16, que se vai reger pelo disposto no 

documento em anexo.

Está confonne.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda, em 

Luanda, aos 23 de Fevereiro de 2016. — O ajudante, 

ilegível.
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ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
FARMÁCIA CELMAK (SU), LIMITADA

ARTIGO l.° 
(Denominação t sede)

Asocicdade adopta a denominação de «Farmácia Celmak 

(SU). Limitada», com sede social na Província de Luanda, 

Município de Luanda, Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi, 

Bairro Palanca, Rua 10, Casa n° 89, podendo transferi-la 

livrcmcntc para qualquer outro local do território nacional, 

bem como abrir filiais, sucursais, agências ou outras formas 

de representação dentro e fora do País.

ARTIGO 1o 
(Duração)

A sua duração é por tempo indetenninado, contando-se o 

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

do respectivo registo.

ARTIGO 3.° 
(Objedo)

A sociedade tem como objecto social, comercialização 

de medicamentos, material cirúrgico, gastável e hospita

lar, produtos químicos e farmacêuticos, serviços de saúde, 

prestação de serviços, comércio geral a grosso e a retalho, 

serviços de serralharia, caixilharia de alumínios, avicultura, 

agro-pecuária, indústria, pesca, hotelaria e turismo, serviços 

de infonnálica e telecomunicações, publicidade, constru

ção civil e obras públicas, consultoria, exploração florestal, 

comercialização de telefones e seus acessórios, transporte 

marítimo, camionagem, agente despachante e transitários, 

cabotagem, rent-a-car, compra e venda de viaturas, novas 

ou usadas e seus acessórios, venda e reparação de veículos 

automóveis, concessionária de material e peças separadas 

de transporte, fabricação de blocos e vigotas, plastificação 

de documentos, venda de material de escritório e escolar, 

decorações, serigrafia, impressões, serviços de cabeleireiro, 
boutique, agência de viagens, perfumaria, relações públicas, 

pastelaria, geladaria, panificação, representações comerciais 

c industriais, venda de gás dc cozinha, desporto c recreação, 
meios industriais, realizações de actividades culturais e des

portivas, manutenção de espaços verdes, segurança de bens 
patrimoniais, educação e ensino, importação e exportação 

podendo ainda dcdicar-sc a qualquer outro ramo do comér
cio ou indústria em que o sócio decida e seja permitido por 

lei.

ARTIGO 4.° 
(Capital)

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwan
zas), integralmente realizado em dinheiro, representado por 
uma (1) quota no valor nominal de Kz. 100.000,00 (cem 

mil kwanzas), pertencente ao sócio-único Estevão Luango 
Makumbu.

ARTIGO 5.° 
(Cessão de quotas)

Acessão da quota implica a saida do sócio cedente ou a 
transformação da mesma em sociedade pluripessoal.

í
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ARTIGO 6.°
(Gerência)

A gerência e administração da sociedade, em todos os 

seus aclos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passiva- • 

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

para obrigai- validamente a soc iedade.

1. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos ; 

c contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais ; 

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

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

dadepara assumir as funções de gerência.

ARTIGO 7.° i
(Decisões) ’

As decisões do sócio-único de natureza igual as delibera- j 

ções da Assembleia Geral deverão sei* registadas em acta por , 

ele assinadas e mantidas cm livro de actas. .

ARTIGO 8.° |
(Dissolução) |

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento J 

do sócio-único, continuando a sua existência com os hei dei 

ros ou representantes do sócio falecido ou intet dito, dexendo , 

estes nomeai* um que a todos represente, enquanto a quota se 

mantiver indivisa.

ARTIGO 9.Q |
(Liquidação)

A liquidação da sociedade far-se-á nos tennos da Lei das 

Sociedades Comerciais.

artigo io.°
(Balanços)

Os anos sociais serão os civis e os balanços seião dado* 

em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encenai a 31 e 

Março imediato.

artigo n.°
(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 Feveieiio.

(16-2572-L02)

Si-Alimentar, Limitada

Certifico que, por escritura de 22 de Fevereiro de 2016, 

lavrada com início a folhas 11, do livro de notas para escritu
ras diversas n.° 450, do Cartório Notarial, do Guiché Único 

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

Primeiro: — José Manuel Sita, solteiro, maior, natural 
do Cubai, Província de Benguela, residente habitualmente 

em Luanda, no Município de Viana, Bain o Zango, Rua 6, 
Casa n.° 68;

Segtudo: — Cecília Ngueve Mateus Calonda, solteira, 
maior, natural do Lobito, Província de Benguela, residente 
habitualmente em Luanda, no Distrito Urbano do Ranoel 
Baiiro Vila Alice, Rua Eugênio de Castro, Casa n.° 40, Zona’ll’,
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Uma sociedade comercial por quotas, que se regerá nos 
tennos constantes no documento em anexo.

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

Luanda, aos 23 de Fevereiro 2016. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
SI-ALIMENTAR, LIMITADA 

ARTIGO 15
Asociedade adopta a denominação social de «Si-Alimentai; 

Limitada», com sede social na Província de Luanda, 
Município de Icolo e Bengo, Comuna da Quiminha, Baino 
Quiminha, no Projecto Hidro Agrícola da Quiminha, casa 

sem número, podendo transferi-la livremente para qualquer 
outro local do território nacional, bem como abrir filiais, 
sucursais, agências ou outras formas de representação den
tro efora do País.

ARTIGO 25
A sua duração é por tempo indeterminado contando-se o 

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

A Rn GO 3.°

A sociedade tem coino objecto social a prestação dc sei-- 
viços, agricultura e pecuária, avicultura, aquicultura, pesca, 

agro - indústria, comercialização e gestão de imóveis, venda 

de mobiliário, serviços de transportes públicos e priva

dos não regulares, serviços de agenciamento e transitório, 
serviços de representação, consultoria económica e conta- 
bilística, auditorias financeiras, elaboração de projectos de 

viabilidade técnico - económicos, gestão de empreendimen

tos, promotora de investimentos e participações, produtos 

químicos e fannacêuticos, serviços de saúde, importação e 
comercialização de medicamentos, produtos hospitalares, 

equipamentos laboratoriais diversos, fabrico e distribuição 

de medicamentos, equipamentos e produtos hospitalares, 

comércio geral a grosso e a retalho, empreitadas de cons

trução civil e obras públicas, venda de equipamentos dos 
serviços de segurança privada, prestação de serviços de segu

rança privada, serviços infantários, manutenção e assistência 
a equipamentos diversos, educação, ensino geral, desporto e 

cultura, infonnática, telecomunicações, serviços de hotela
ria e turismo, restauração, casino, indústria pesada e ligeira, 

indústria de panificação, pastelaria, geladaria e gelo, transi

tários, cabotagem, ivní-a-car, compra e venda de viaturas 

novas e usadas, transportes marítimo, fluvial, aéreo e terres
tre, transporte de passageiros e de mercadorias, fiscalização 

de obras públicas, venda de material de escritório e escolar, 
decoração de interiores e exteriores, venda e instalação de 

material industrial, assistência a viaturas, comercialização 

de material de construção, comercialização de lubrifican

tes, comercialização de gás de cozinha, petróleo iluminante, 

peças sobressalentes, comercialização de perfumes, serviços 

dc cabeleireiro c barbearia, serviços dc formação dc instituto 
de beleza e de estética e respectivos equipamentos, modas 
e confecções, artigos de toucador e higiene, agenciamento 
de viagens, exploração de parques de diversão, explora
ção florestal e comercialização de madeira, exploração de 
mineiras, compra e venda de diamantes e outros recursos 
naturais, exploração cie bombas de combustíveis, estação 

de serviço, representações comerciais e industriais, serviços 
de serralharia, carpintaria, marcenaria, serviços de lim

peza e saneamento básico, incineração de objectos sólidos, 
assistência técnica, venda de mobiliário, fonnação profissio

nal e de artes e ofícios e técnico - profissionais em beleza 
e estética, contabilidade e gestão empresarial, serviços de 
jardinagem, assistência social, comercialização de produtos 
cosméticos, importação e exportação, podendo ainda dedi

car-se a qualquer outro ramo do comércio ou indústria em 
que os sócios acordem e seja permitido por lei.

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

integralmente realizado em dinheiro, dividido e representado 
por 2 (duas) quotas sendo 1 (uma) quota no valor nomi
nal de Kz: 90 000,00 (noventa mil kwanzas), pertencente ao 
sócio, José Manuel Sita e a outra quota no valor nominal de 

Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas), pertencente à sócia, Cecília 

Ngueve Mateus Calonda.

ARTIGO 55

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

de preferência deferido aos sócios se a sociedade dele não 

quiser fazer uso.

ARTIGO 6 °

A gerência e administração da sociedade, em todos os 

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

mente, incumbe ao sócio, José Manuel Sita, que fica desde já 

nomeado gerente, com dispensa de caução, bastando a assi

natura do gerente para obrigar validamente a sociedade.

1. O gerente poderá delegar num dos sócios ou mesmo 

em pessoa estranha à sociedade parte dos seus poderes de 

gerência, conferindo para o efeito, orespectivo mandato.

2. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos 

e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 

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

ARTIGO 75

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 fonna- 

lidades especiais de comunicação. Se qualquer dos sócios 

estivei* ausente da sede social a comunicação deverá ser feita 

com tempo suficiente para que possa comparecer.

ARTIGO 85
Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per

centagem para fundos ou destinos especiais criados em
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Uma sociedade comercial por quotas de que s 

nos tennos constantes do documento em anexo.

Está conforme.

Cartório Notarial doGuichéÚnico da Empresa, emLuand 

aos 23 de Fevereiro de 2016. — O ajudante, ilegível.

Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor

ção das suas quotas, e em igual proporção serão suportadas 

as peidasse as houver.

ARTIGO 9.°

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, 

enquanto a quota sc mantiver indivisa.

.artigo 10?
Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos 

demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários e a 

liquidação e partilha realizar-se-á como acordarem. Na falta 
de acordo, e se algum deles o pretender será o activo social 
licitado em bloco com obrigação do pagamento do passivo 

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

ARTIGO 11?

Asociedade reserva-se o direito de amortizar a quota de 

qualquer sócio, quando sobre ele recaia arresto, penhora ou 

providência cautelar.

ARTIGO 12?

Para todas as questões anergentes do presente contrato, 

quer entre os sócios, seus herdeiros ou representantes, quer 

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

Comarca deLuanda, com expressa renúncia a qualquer outro.

ARTIGO 13?

Os balanços serão dados em 31 de Dezembro de cada ano, 

devendo estar aprovado ate 31 dc Março do ano imediato.

ARTIGO 14?

No omisso regularão as deliberações sociais, as dispo
sições da Lei n.01/04, de 13 de Fevereiro, que é a Lei das 

Sociedades Comerciais e demais legislação aplicável.

(16-2573-L02)

rcgcri

FMJA—-Viagens, Limitada

Certifico que, por escritura dc 18 de Fevereiro dc 2016, 
lavrada com inicio a folhas 25, do livro de notas para escri
turas diversas n.0 320-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: — Ferraz João Alfredo, casado com Juliana 

Manuel Pedro Agostinho Alfredo, sob o regime de comu
nhão de adquiridos, natural da Ingombota, Província de 
Luanda, onde reside habitualmcntc, no Distnto Urbano da
Ingombota, Bairro Chicalal, Rua Massano de Amorim, casa 
sem número;

Segundo: — Juliana Manuel Pedro Agostinho Alfredo, 
casada com Fenaz João Alfredo, sob o regime de comu
nhão de adquiridos, natural da Ingombota, Província de 
Luanda, onde reside habitualmente, no Distnto Urbano da 
Ingombota,Bairro Chicalal, Rua Massano de Amorim, c asa 
sem número.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
FMJA — VIAGENS, LIMITADA í

ARTIGO Io I
A sociedade adopta a denominação social de «FMJA— i 

Viagens, Limitada», com sede social na Província deLuanda, : 

Município de Luanda, Distrito Urbano da Ingombota, Bairro 

Ilha do Cabo, Avenida Mortala Mohamed, casa sem número, 

podendo transferi-la livrem ente para qualquer oulio local do 

território nacional, bem como abrir filiais, sucuisais, agên

cias ou outras fonnas de representação dentro e fora do País. -

artigo 2? |
A sua duração é p or tempo indetermina do, 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 hotelaria e 

turismo, restauração, prestação de serviços, comácio 3eia 

a grosso e a retalho, serralharia, caixilharia de aluiu , 

avicultura, agro-pecuária, indústria, pesca, inform , 

telecomunicações, publicidade, construção civil e obi s , 

públicas, consultoria, exploração florestal, comercializa 

ção de telefones e seus acessórios, transporte marítimo, 

camionagem, agente despachante e transitários, cabotagem, 

rent-cb-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 tiansporte, 

fabricação de blocos e vigotas, comercialização de medica

mentos, material cirúrgico, gastável e hospitalar', produtos» 

químicos c farmacêuticos, serviços de saúde, plastificação 

de documentos, venda de material de escritório e escolar, 

decorações, serigiafia, serviços de cabeleireiro, boutique, 

agenciamento, comercialização de perfumes, relações públi- I 

cas, pastelaria, geladaria, panificação, representações i 

comerciais e industriais, venda de gás de cozinha, desporto 

e recreação, meios industriais, realizações de actividades 

culturais e desportivas, manutenção de espaços verdes, 

segurança de bens patrimoniais, educação e ensino, importa

ção e exportação, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro 

ramo do comércio ou indústria em que os sócios acordem e 

seja permitido por lei

ARTIGO 4.°
O capital social é deKz 100 OOO no

sallado por 1 (du.s) AaldíjJ ’ ,do e

nominal Kz: 60.000,00 (sessenta milkWa
anzas), pertencente
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ao sócio Ferraz João Alfredo e outra quota de valor nominal 
Kz: 40.000,00 (quarenta mil kwanzas), pertencente à sócia 
Juliana Manuel Pedro Agostinho Alfredo, respectivamente.

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

sentimento da sociedade, à qual é sempre reservado o direito 
de preferência, deferido aos sócios se a sociedade dele não 
quiser fazei' uso.

ARTIGO 6.°

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

seus actos e conti atos, em juízo e fora dele, activa e passiva

mente, incumbe ao sócio Ferraz João Alfredo, que fica desde 

já nomeado gerente, com dispensa de caução, bastando a sua 

assinatura para obrigar validamente a sociedade.

2. O gerente poderá delegar entre si ou mesmo em pes

soa estranha à sociedade parte dos seus poderes de gerência, 

conferindo para o efeito o respectivo mandato.

3. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos 

e contiatos 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 car

tas registadas, dirigidas aos sócios com pelo menos 30 (trinta) 

dias de antecedência, isto quando a lei não prescreva foima- 

lidades especiais de comunicação. Se qualquei* dos sócios 

estivei' ausente da sede social, a comunicação deverá sei'feita 

com tempo suficiente para que possa comparecer.

ARTIGO R.°

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per

centagem para fundos ou destinos especiais criados em 

Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor

ção das suas quotas, e em igual proporção serão suportadas 

as perdas se as houver.

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

de qualquer dos sócios, continuando a sua existência com o 

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

enquanto a quota se mantiver indivisa.

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

demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários c a 

liquidação e partilha verificar-se-á como acordarem. Na falta 

de acordo, e se algum deles o pretendei* será o activo social 

licitado em globo com obrigação do pagamento do passivo 

c adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em igual

dade de condições.

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

qualquei* sócio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou 

providência cautelar.

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

quer entre os sócios, seus herdeiros ou representantes, quer 

entre eles e a própria sociedade, fica estipulado o Foro da 
Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qualquer 

outro.

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

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

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

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

Sociedades Comerciais, e demais legislação aplicável
(16-2574-L02)

Gunza Lange, Limitada

Certifico que, por escritura de 22 de Fevereiro de 2016, 
lavrada com início a folhas 17, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 450, do Cartório Notarial do Guiché Único 

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

Primeiro: — Gonçalves Coireia Ramos, solteiro, maior, 
natural da Muxima, Província de Luanda, onde reside habi

tualmente, no Município do Cazenga, Baino da Madeira, 

Rua dos Comandos, Casa n.° 30,
Segimdo: — Maria Ângela Sebastião Ramos, solteira, 

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

habitualmente, no Município do Cazenga, Baino Tala Hady, 
Rua dos Comandos, Casa n° 30,

LTna sociedade comercial por quotas que se regerá nos 

tennos constantes no documento em anexo.

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

Luanda, aos 23 de Fevereiro de 2016. — O ajudante, 

ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
GUNZA LANGE, LIMITADA

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

Lange, Limitada», com sede social na Província de Luanda, 
Município do Cazenga. Baino da Madeira. Rua dos 

Comandos, Casa n.° 30, podendo transferi-la livremente 
para qualquer outro local do tenitório nacional, bem como 

abrir filiais, sucursais, agencias ou outras formas dc repre

sentação dentro e fora do País.

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

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

da data da celebração da escritura.
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ARTIGO 3.°

A sociedade tem como objecto social a prestação de 

serviços, comércio geral a grosso e a retalho, hotelaria e 

turismo, restauração, serralharia, caixilharia de alumínios, 

avicultura, agro-pecuária, indústria, pesca, informática, 

telecomunicações, publicidade, construção civil e obras 

públicas, consultoria, exploração florestal, comercializa

ção de telefones e seus acessórios, transporte marítimo, 

camionagem, agente despachante e transitários, cabotagem, 

re/tf-a-cor, 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 fannacêuticos, serviços de saúde, plastificação 

de documentos, venda de material de escritório e escolar; 

decorações, serigrafia, impressões, serviços de cabeleireiro, 

boutique, agenciamento, comercialização de perfumes, 

relações públicas, pastelaria, geladaria, panificação, repre

sentações comerciais e industriais, venda de gás de cozinha, 
desporto e recreação, meios industriais, realizações de acti

vidades culturais e desportivas, manutenção de espaços 

verdes, segurança de bens patr imoniais, educação e ensino, 

importação c exportação, podendo ainda dedicar-se a qual

quer outro ramo do comércio ou indústria em que os sócios 

acordem e seja permitido por lei

ARTIGO 4.°

O capital social é de Kz: 100.000.00 (cem mil kwanzas), 
integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen

tado por 2 (duas) quotas, sendo 1 (uma) de valor nominal de 
Kz: 60.000,00 (sessenta milkwanzas), pertencente ao sócio 

Gonçalves Correia Ramos, e outra quota de valor nominal 

de Kz: 40.000,00 (quarenta mil kwanzas), pertencente à 
sócia Maria Àngela Sebastião Ramos.

ARTIGO 5.°

A cessão de quotas a estranhos fica dependente do con

sentimento da sociedade, à qual é sempre reser vado o dir eito 
de preferência deferido aos sócios se a sociedade dele não 
quiser* fazer uso.

ARTIGO 6.°

1. A gerência e representação da sociedade, em todos os 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passi
vamente, incumbem aos sócios Gonçalves Correia Ramos e 
Maria Ângela Sebastião Ramos, que ficam desde já nomea

dos gerentes, com dispensa de caução, bastando 1 (uma) das 
assinatura de um dos gerentes para obrigar validamente a 
sociedade.

2. Os gerentes poderão delegar num dos sócios ou mesmo 
em pessoa estranha ã sociedade parte dos seus poderes de 
ger ência, conferindo para o efeito, o respectivo mandato.

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

________________________________ DiÁRIO DAREPÚBI.IC, I

ARTIGO 7.°
As Assembleias Gerais serão convocadas por simples 

cartas registadas, dirigidas aos sócios com pelo meno' ■ 

30 (trinta) dias de antecedência, isto quando a lei não pres
creva formalidades especiais de comunicação. Se qualquer 

dos sócios estiver ausente da sede social a comunicação 

deverá ser feita com tempo suficiente para que possa com- ! 

parecei-.
i

ARTIGO 8 o í

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per

centagem para fundos ou destinos especiais criados cm 
Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor
ção das suas quotas, e em igual proporção serão suportadas ; 

as perdas se as houver. I
ARTIGO 9.° i

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento 
de qualquei* 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 repiesente, l 

enquanto a quota se mantiver indivisa. •

ARTIGO 10.° !

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos l 
demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários ea 
liquidação e partilha verificar-se-á como acordarem. Na falta 

de acordo, e se algum deles o pretender será o activo sócia j 
licitado em globo com obrigação do pagamento do passivo | 

e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em igual- | 

dade de condições. I

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

qualquer sócio, quando sobre ela recaia an csto, penhoia ou | 

providência cautelar. !

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

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

Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qualquei* outro.

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

cm 31 dc Dezembro dc cada ano, devendo encenar a 31 

de Março imediato.

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

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

(16-2575-L02)

Annex 17 Global Service, Limitada

Certifico que, por escritura de 22 de Fevereiro de 2016 
lavrada com início a folhas 54, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 320-A, do Cartório Notarial do Guiché 
Único da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires 

da Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre-



UI SÉRIE — N.° 40 — DE 1 DE MARÇO DE 2016 3419

Primeiro: — Evandro Assunção Miguel Manuel, sol
teiro, maior, natural da Ingombota, Província de Luanda, 
onde reside habitualmente, no Distrito Urbano e Bairro da 
Ingombota, Rua Tipografia Mamã Tita, Prédio n.° 27, 
1,° Andar, Apartamento B;

Segundo: — Domingos António da Silva, casado com 
Basilia Dionísio Pereira Cadete da Silva, sob o regime de 

comunhão adquiridos, natural de Icolo Bengo, Província 
do Bengo, residente habitualmente em Luanda, no Distrito 

Urbano e Bairro do Sambizanga, Casa n.° 13;
Terceiro: — Dionísio Airton Cadete da Silva, casado 

com Carla Marília Leitão Matias da Silva, sob o regime 
dc comunhão adquiridos, natural do Rangel, Província de 

Luanda, onde reside habitualmente, no Município de Belas, 
Baino Chinguar - Benfica, Rua Coelho das Acácias, casa 

sem número.
Uma sociedade comcicial por quotas que se regerá nos 

termos constantes dos artigos seguintes
Está confonne.
Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, em 

Luanda, aos 23 de Fevereiro de 2016. — O ajudante, 
ilegível.

ESTATUTO DA S O CIDADE
ANNEX 17 GLOBAL SERVICE, LIMITADA

ARTIGO l.°

A sociedade adopta a denominação social de 
«Annex 17 Global Service, Limitada», com sede em 

Luanda, Município de Belas, Bairro do Benfica, Rua 5, 

Casan.° 45, Zona III, podendo transferi-la, livremente, para 

qualquer outro local de território nacional, bem como abrir 
filiais, sucursais, agências ou outras formas de representação 

dentro e fora do País.

ARTIGO 2.°

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

data da celebração da presente escritura.

ARTIGO 3.°
A sociedade tem como objecto social:

1. Actividade Principal: Actividade de segurança e 

protecção patrimonial, consultoria, formação, auditoria e 
prestação de serviços no ramo da aviação civil (Safety and 

Security).

2. Actividade secundária: handling e catering, exploração 

e manutenção de parque de auto, importação de mercadorias 
diversas incluindo viaturas novas e usadas, comércio geral 

por grosso e a retalho, transporte de passageiros e de caiga, 

serviços de hotelaria e turismo, restauração, tecnologias de 
informação, construção civil e obras públicas e comerciali

zação de material de construção, agricultura, pecuária, pesca, 

prospecção mineral (incluindo lapidação e venda de pedias 

preciosas) telecomunicações, equipamento electrónico, edu

cação, ensino e fonnação científica c técnico-profissional e 
exercício por representação, podendo dedicar-se a outro tipo 

de actividades de carácter comercial desde que não proi

bidas por lei e respeitadas os respectivos condicionalismo 
legais. Nomeadamente a representação de empresa e insti
tuições estrangeiras, actividades de transportes, o comércio 
de materiais aeronáuticos e o comércio geral de importação 
e exportação, satisfeitas que sejam as disposições legais.

ARTIGO 4.°

1. O capital social é de Kz: 100.000.00 (cem mil 

kwanzas), integralmente realizado em dinheiro, dividido 

e representado por 3 (três) quotas sendo 1 (uma) de valor 

nominal de Kz: 50.000,00 (cinquenta milkwanzas), que cor

respondente a 50%(cinquenta por cento) do capital social 

pertencente ao sócio, Evandro Assunção Miguel Manuel e 1 

(tuna) de valor nominal deKz: 30.000,00 (trinta mil kwan

zas), que coirespondente a 30% (trinta por cento) do capital 

social pertencente ao sócio, Domingos António da Silva e a 

outra de valor nominal de Kz: 20.000,00 (vinte mil kwan

zas), que correspondente a 20% (vinte por cento) do capital 

social pertencente ao sócio, Dionísio Airton Cadete da Silva.

2, Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplemen

tares de capital, na proporção das suas respectivas quotas, 

desde que deliberado em Assembleia Geral.

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 dela não quiseremfazer

ARTIGO 6.°
1. A gerência e administração da sociedade é feita por 

um sócio-gerente, escolhido entre os sócios em Assembleia 
Gerai, sem caução, bastando a sua assinatura para obrigar 

validamente a sociedade. Esta função deve ser atribuída 

imediatamente após a constituição da sociedade e adequada 
a primeira reunião da Assembleia Geral.

2. O sócio-gerente é responsável perante a Assembleia 

Geral, à qual presta contas e tem direito a uma renumeração 

mensal.

3. Ao sócio-gerente é proibido obrigai- a sociedade em 

quaisquer actos e contratos estranhos aos negócios sócias 

tais como avales, fianças, abonações, letras de favores ou 

actos semelhantes.
4. O sócio-gerente poderá delegai' em outro sócio ou em 

pessoa estranha à sociedade parte dos poderes de gerência, 

conferindo para o efeito o respectivo mandato.
5. O mandato do sócio-gerente é de 4 anos renováveis.

ART1GU 7.°
Todo o sócio que preste serviço à empresa em tempo 

integral, com função não compativei à do sócio-gerente, tem 
direito a uma remuneração mensal, de acordo com a função 

exercida e em conformidade com o estabelecido no organi- 

graina aprovado em Assembleia Geral.
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ARTIGO 8.°
1. A Assembleia Geral é o mais alto órgão social e deli

berativo da sociedade e são membros de pleno direito todos 

os sócios que realizam o capital.
2. Para dirigir os trabalhos da Assembleia Geral são elei

tos um presidente e um secretário entre os sócios.

3. As Assembleias Gerais são convocadas por simples 
cartas registadas aos sócios com pelo menos 8 dias de ante
cedência, isto quando a lei não prescreve fonnalidades 

especiais de comunicação. Se qualquer dos sócios estiver 
ausaite da sede social, a comunicação deverá sei’ feita com 

tempo suficiente para que possa comparecer.
4. Na impossibilidade da Assembleia Geral se reunir na 

data prevista, por motivos justificáveis, deverá ser adiada 
para o sétimo dia contado a partir da data da reunião não 
realizada.

ARTIGO 9.°

Os lua-os líquidos apurados, depois de deduzida a per

centagem para o fundo de reserva legal ou outras espécies 

criados em Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios 

na proporção das. suas quotas e em igual proporção serão 

suportadas as perdas se as houver.

ARTIGO 10’

Asociedadenão se dissolverá por morte ou impedimento 
de qualquer dos sócios, continuando a sua existência com os 

sobrevivos e herdeiros ou representantes do sócio falecido 
ou interdito. Devendo estes nomear alguém que o repre

sente. enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 11.’

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos 

demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários. 

Devendo a liquidação e partilha se verificar conforme acor
darem. Na falta de acordo, e se algum deles o pretender, será 

o activo social licitado em globo com obrigação do paga

mento do passivo e adjudicação ao sócio que melhor preço 

oferecer, em igualdade de condições.

ARTIGO 12.’

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

qualquer sócio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou 

providência cautelar.

ARTIGO 13°

Para as questões emergentes do presente estatuto, quer 
entre os sócios, seus herdeiros ou representantes quer entre 

eles e a própria sociedade, fica estipulado o Foro da Comarca 
de Luanda, com expressa renúncia a qualquer outro.

ARTIGO 14.’

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

ARTIGO 15.’

No omisso regularão as deliberações sociais, as disposi
ções da Lein.c 1/04, de 13 de Fevereiro, e demais legislação 
aplicável.

(16-2576-L02)

MLVG Comercial, limitada

Certifico que, por escritura de 22 de Fevereiro de 2016. 

lavrada com inicio a folhas 49 do livro de notas para escri ' 

taras diversas n0 320-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: — Salomão Feneira Gomes, casado com 

Maria Helena Alexandre Gomes, sob regime de comunhão 

de adquiridos, natural de Calandula. Província de Malanje, : 

residente habitualmente em Luanda, no Distrito Urbano da 
Ingombota, Bairrollha do Cabo, Avenida Murtala Mohamed, 

Casa n ° 7; I
Segunda: — Maria Helena Alexandre Gomes, casada 

com Salomão Feneira Gomes, sob regime de comunhão de 
adquiridos, natural da Quilenda, Província do Kwanza-Sul, •; 

residente habitualmente em Luanda, no Distrito Urbano 
da Insombota, Bairro Ilha do Cabo, Avenida Murtala 

Mohamed, Casa n.° 7; l
Terceira: — Lukenia do Rosário Alexandre Gomes de .

Oliveira, casada com Carlos Roberto Barros de Oliveira, 

sob regime de comunhão de adquiridos, natural da Maianga, 

Província de Luanda, onde reside habitualmente, no Disti ito 
Urbano da Maianga, BaiiTo Ilha do Cabo, Rua Mortala 

Mohamed, Casa n.° 7;
Quarto: — Vanderson de Jesus Alexandre Gomes, sol 

teiio, maior, natural da Ingombota, Província de Luanda, 

ondereside habitualmente, noDistrito Uib ano da Ingombota, 

Baino Ilha do Cabo, Sector Ponta, Casa n.° 7:
Uma sociedade comercial por quotas que se regerá no» 

tennos constantes dos artigos seguintes.

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

Luanda, 23 de Fevereiro de 2016. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
MLVG COMERCIAL, LIMITADA

ARTIGO 1°
A sociedade adopta a denominação social de «MLVG 

Comercial, Limitada», com sede social na Província 

de Luanda, Município de Luanda, Distrito Urbano da 

Ingombota, Bain-o Ilha do Cabo, Rua Murtala Mohamed, 

Casa n.° 7, podendo transferi-la livremente para qualquer 
outro local do tenitório nacional, bem corno abrir filiais, 
sucursais, agências ou outras fonnas de representação den
tro e fora do País.

ARTIGO 2.’
A sua duração épor tempo indeterminado, contando-se o 

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

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

serviços, arquitectura, comércio geral a grosso e a retalho 
construção civil e obras públicas, venda de equipatn ' ’ 
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dos serviços de segurança privada, prestação dc serviços 
de segurança privada, infantário, creches, importação e 
comercialização de medicamentos, produtos hospitalares, 

equipamentos laboratoriais diversos, fabrico e distribuição 

de medicamentos, equipamentos e produtos hospitalares, 
manutenção e assistência a equipamentos diversos, edu

cação, ensino geral, escola de línguas, desporto e cultura, 
escola de condução, informática, telecomunicações, hotela

ria e turismo, restauração, casino, indústria pesada e ligeira, 

pescas, agricultura, agro-pecuária, indústria de panificação, 

camionagem, transitários, cabotagem, reni-a-car, compra e 

venda de viaturas novas e usadas, tiansporte de passagei

ros, transporte de mercadorias, oficina auto, oficina de frio, 

fiscalização de obras públicas, venda de material de escri

tório e escolar, venda e instalação de material industrial, 

venda e assistência a viaturas, comercialização de mate

rial de construção, comercialização de lubrificantes, salão 

de cabeleireiro, barbearia, botequim, comercialização de 

gás de cozinha, petróleo iluminante, peças sobressalentes, 

perfumaria, artigos de toucador e higiene, ourivesaria, relo

joaria, agência de viagens, farmácia, centro médico, clínica 

geral, geladaria, exploração de parques de diversão, explo

ração minera, exploração florestal, exploração dc bombas 

de combustíveis, estação de serviço, representações comer

ciais, serralharia, carpintaria, marcenaria, importação e 

exportação, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo 

do comércio ou indústria em que os sócios acordem e seja 

permitido por lei.

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

integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen

tado por 4 (quatro) quotas sendo duas quotas iguais no valor 

nominal de Kz: 40.000,00 (Quarenta Mil Kwanzas) cada 

uma, pertencentes aos sócios Salomão Ferreira Gomes e 

Maria Helena Alexandre Gomes e outras duas quotas iguais 

no valor nominal de Kz 10.000,00 (dez mil kwanzas) cada 

uma, pertencentes aos sócios Lukenia do Rosário Alexandre 

Gomes de Oliveira e Vanderson de Jesus Alexandre Gomes, 

respectivamente.

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

sentimento da sociedade, à qual é sempre reservado o direito 

de preferência, deferido aos sócios se a sociedade dele não 

quiser fazer uso.

ARTIGO 6?

A gerência e administração da sociedade, em todos os 

seus actos c contratos, cm juízo c fora dele, activa e pas

sivamente, incumbem aos sócios. Salomão Ferreira Gomes 

e Lukenia do Rosário Alexandre Gomes de Oliveira, que 

ficam desde já nomeados gerentes, com dispensa de caução, 

sendo necessárias duas assinaturas para obrigar validam ente 

a sociedade.

1. Os gerentes poderão delegar num dos sócios ou mesmo 

em pessoa estranha à sociedade parte dos seus poderes de 

gerência, conferindo para o efeito, orespectivo mandato.

2. Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade em actos 

e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 

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

ARTIGO 7.°

A Assembleia Geral será convocada por simples cartas 

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

dias de antecedência, isto quando a lei não prescreva forma

lidades especiais de comunicação. Se qualquer dos sócios 

estivei’ ausente da sede social a comunicação deverá ser feita 

com tempo suficiente para que possa comparecei;

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

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

as perdas se as houver.

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

de qualquer dos sócios, continuando a sua existência com o 
sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou 

interdito, devendo estes nomear um que a todos represente, 

enquanto a quota se mantiver indivisa.

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

demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários e a 

liquidação e partilha realizar-se-á como acordarem. Na falta 

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

dade de condições.

artigo n.°
A sociedade reserva-se o direito de amortizai' a quota de 

qualquer sócio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou 

providência cautelar.

ARTIGO 12°

Para todas as questões emeigentes do presente contrato, 

quer entre os sócios, seus herdeiros ou representantes, quer 

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

Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qualquer 

outro.

ARTIGO 13.°
Os balanços serão dados em 31 de Dezembro de cada 

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

diato.

ARTIGO 14?
No omisso regularão as deliberações sociais, as dispo

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

Sociedades Comerciais, e demais legislação aplicável

(16-2577-L02)
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JFN — Organizações Baixa do Minungo Importação 

e Exportação, Limitada

Certifico que de folhas 16 a 20 do livro de notas para 

escrituras diversas com o n° 469-A, deste Cartório Notarial, 

encontra-se lavrada e registada a escritura de teor seguinte:

Aumento do capital social e alta-ação paicial do pacto 

social da sociedade «JFN — Organizações Baixa do 

Minungo Importação e Exportação, Limitada».

No dia 6 de Setembro de 2013, em Luanda eno 4 ° Cartório 

Notarial da Comarca, sito na Rua do Lobito n.° 34, a cargo 

do Notário, Guimarães Martinho João da Silva, perante 

mim, Eva Ruth Soares Caracol, Notária-Adjunta do referido 

Cartório, compareceram como outorgantes:

Primeiro: — Joaquim Francisco Neto, casado comLuísa 

Femandes Jorge Neto, sob o regime de comunhão de bens 

adquiridos, natural do Kilamba Kiaxi, Província de Luanda, 

onderesidehabitualmente, na Casa n.0 330, Zona 20, Baino 

Golf Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi, titular do Bilhete 

de Identidade n ° 001068944LA038, emitido pela Direcção 

Nacional de Identificação Civil e Criminal, aos 2 de Abril 

de 2009, válido vitalic iamente;

Segundo: — Anatólio Rómulo Fernandos Neto, solteiro, 

maior, natural do Sambizanga, Província de Luanda, onde 
reside habitualmente, Casa n,“ 330/331, Zona 20, Baino 

Golf U, Distrito Urbano do KilambaKiaxi, titulai- do Bilhete 

dc Identidade n.° 000096950LA016, emitido pela Direcção 

Nacional de Identificação Civil e Criminal, aos 6 de Abril 

de 2009;

Terceiro: — Jacqueline Renata Femandes Neto Bastos, 

casada com António Mateus André, sob o regime de comu
nhão de adquiridos, natural do Sambizanga, Província de 

Luanda, onde reside habitualmente, na Rua 2, Casa n.° 238, 

Bairro 15 de Fevereiro. Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi, 

titular do Bilhete dc Identidade n.0 000596144LA034, 
emitido pela Direcção Nacional de Identificação Civil e 
Criminal, aos 31 de Julho de 2012;

Quarto: — Onassis Eurípedes Femandes Neto, sol

teiro, maior, natural da Ingombota, Província dc Luanda, 
onde reside hábitualmente, na Avenida Comandante Valódia 
n.° 214, 2.° andar, apartamento 28, Baino Comandante 
Valódia, Distrito Urbano do Sambizanga, titular do Bilhete 
de Identidade n.° 000325648LA032, emitido pela Direcção 
Nacional de Identificação Civil e Criminal, aos 22 de Junho 

de 2012;
Quinto: — Luís Wander Fernando Neto, solteiro, maior, 

natural da Ingombota, Província de Luanda, onde reside 
habitualmente. na Avenida Comandante Valódia n° 214,

2.°  andai*, Apartamento 28, Zona 10, Baino Comandante 
Valódia, Distrito Urbano do Sambizanga, titular do Bilhete 
de Identidade n.° 001216180LA035, emitido pela Direcção 
Nacional de Identificação Civil e Criminal, aos 21 de Maio 
de 2009;

Sexto: — Dejanira Mendes de Sousa Neto Ferraz, casada 

com Fenando da Costa Ferraz sob o regime de comunhão

dc adquiridos, natural do Rangel, Província dc Luanda 

onde reside habitualmente, na Casa n.° 10, Zona 14 BauT’ 

Marçal, Distrito Urbano do Rangel, titular do Bilhete de ; 

Identidade n.° 000010279LAO 34, emitido pela Direcção 

Nacional de Identificação Civil e Criminal, aos 2 de A°osto 

de 2010;

Sétimo: — Francisco Sandoval Fernando Neto, sol

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

onderesidehabitualmente, na Rua F, Casa n.° 330, Zona20, : 
Baino Sapu, Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi, titular do 1 
Bilhete de Identidade n.° 003700679LA034, emitido pela

■■ 
DirecçãoNacional de Identificação Civil e Criminal, aos 17 ■

de Julho de 2013;
Oitavo: — Rosindo Moamede Femandes Neto, solteiro, 

maior, natural do Sambizanga, Província de Luanda, onde 

reside habitualmente, na Rua L, Casa n.° 330-330 A, Zona 20, 
Baino Golf II, Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi, titular do 

Bilhete de Identidade n.° 000128973LA012, emitido pela 

DirecçãoNacional de Identificação Civil e Criminal, a 1 de 

' Julho de 2009;
Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos . 

documentos acima referidos.

Pelos outorgantes foi dito:
Que, são os únicos e actuais sócios da sociedade comei 

ciai por quotas de responsabilidade limitada, denomina a 
«JFN — Organizações Baixa do Minungo Importação e 
Exportação, Limitada», com sede em Luanda, Baino e 1 
Distrito Urbano do Sambizanga, c onstituída por esci itui a e | 
19 de Janeiro de 2000, lavrada de folhas 47, do livio de notas 
para escrituras diversas n.° 457-B, do Cartório Notarial a 
Comarca de Luanda, matriculada na Conservatória o 
Registo Comercial de Luanda, sob o n.° 2001.450, NIF 
5402114307, com o capital social de Kz: 500,00 (quinhen
tos kwanzas), integralmente realizado em dinheiro, dividido s 
e representado por oito quotas, distribuídas do seguinte > 

modo: uma no valor nominal de Kz: 465,00 (quatrocentos j 
c sessenta c cinco kwanzas), pertencente ao sócio Joaquim 
Francisco Neto e sete quotas iguais no valor nominal de 
Kz: 5,00 (cinco kwanzas) cada uma, pertencentes a cada 
um dos sócios Dejanira Mendes de Sousa Neto, Anatólio 
Rómulo Femandes Neto, Rosindo Moamede Femandes 
Neto, Jacqueline Renata Femandes Neto, Onassis Eurípedes 

Femandes Neto, Luís Wander Femandes Neto e Francisco 
Sandoval Femandes Neto,

Que, em confonnidade com a deliberação ora aqui 
tomada por unanimidade, aumentam o capital social de 
Kz: 500,00 para Kz: 3.000.000,00, sendo o -montante do 
aumento Kz: 2.999.500,00.

Que, em consequência, alteram o artigo quarto do pacto 
social que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 4 °
O capital social édeKz: 3.000.000,00, intemal- 

menterealizadoemdinheiro.divididoeiepresentado 
por oito quotas distribuídas do seguinte modo uma 
no valor nominal de Kz: 1.500.000,00, pertencente 

ao socio Joaquim Francisco Neto •
» uudg iguais no 
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valor nominal de Kz: 250.000,00 (duzentos e cin
quenta mil kwanzas) cada uma delas, pertencentes 
aos sócios Anatólio Rómulo Feniandes Neto e 
Rosindo Moarncdc Feniandes Neto, c quatro quotas 
iguais no valor nominal de Kz: 200.000,00 (duzen
tos mil kwanzas) cada uma delas, pertencentes aos 
sócios Onassis Eurípcdes Feniandes Neto. Dejanira 
Mendes de Sousa Neto Fenaz, Jacqueline Renata 
Feniandes Neto Bastos, Luís Wander Fernando 
Neto, Francisco Sandoval Feniando Neto.

O que não foi alterado permanece fimie e válido.
Assim o disseram e outorgaram.
Instruem este acto:

a) Documentos legais da sociedade em apreço;
b) Acta avulsa da Assembleia Geral da Sociedade;

Aos outorgantes e na presença simultânea de todos, fiz 
em voz alta a leitura desta escritura, a explicação do seu con
teúdo e advertência da obrigatoriedade de requerer o registo 
do acto no prazo de 90 dias a contar desta data.

Está confonne.
É certidão que fiz extrair e vai confonne o original.
4.°  Cartório Notarial da Comarca de Luanda, aos 6 de 

Setembro de 2013. —A Notaria-Adjunta, Eva Ridh Soares 
Caracol. (16-2588-L02)

CLUB PEDROI —Dança Teátrica, Social 
de Competição (SU), Limitada

Báibara Celeste Ferreira Gamboa, Conservadora-Adjunta 
da Conservatória do Registo Comercial deLuanda, 2? Secção 
do Guiché Único da Empresa.

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre
sentada sob o n.° 98 do livro-diário de 23 de Fevereiro do 
corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.

Certifico que Pedro Miguel Briguei, solteir o, maior, natu
ral do Lucala, residente em Luanda, Município de Luanda, 
Distrito Urbano da Ingombota, Baino Maculusso, da, Rua 
Frei João Cavazi, Casa n.°s 23-25, constituiu urna socie
dade unipessoal por quotas denominada «CLUB PEDROI 
— Dança Teátrica, Social de Competição (SU), Limitada», 
registada sob o n.° 870/16, que se vai reger pelo disposto nos 
tennos seguintes.

Está confonne.
Conservatória do Registo Comercial deLuanda, 2.a Secção 

do Guiché Único da Empresa, em Luanda, aos 23 de Fevereiro 

de 2016. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
CLUB PEDROI — DANÇA TEÁTRICA, SOCIAL 

DE COMPETIÇÃO (SU), LIMITADA

ARTIGO l.° 
(Denominação e sede)

A sociedade adopta a denominação social de «CLUB 

PEDROI — Dança Teátrica, Social de Competição (SU), 

Limitada», Luanda, Município da Ingombota, Distrito 

Urbano de Luanda, Baino Maculusso, Rua Frei João 

Cavazi, Casa n.“ 23-25, podendo transfcri-la livremente 
para qualquer- outro local do território nacional, bem como 

abrir filiais, sucursais, agências ou outras fonnas de repre

sentação dentro e fora do País.

ARTIGO 2o 
(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, desenvolvimento, 

instruçãoe desempenho da disciplina de dança teátr ica, artís

tica, social e de competição, promoção e desenvolvimento 

da disciplina de ténis, realização de projectos afins, torneios 

e eventos competitivos e comerciais de bailes sociais, musi

cais, prática e promoção de ténis, importação e venda de 

equipamentos para a prática de dança e ténis, manutenção de 

recintos relvados residenciais, de lazer, comerciais e despor

tivos, concepção c desenvolvimento de projectos turísticos 

-sociais, palestras e conferências nas disciplinas de dança 

e ténis, bailes sociais, soluções impromptu de servidores 

para banquetes, exposições e recepções, realização anual de 

evento de beneficência, organização de excursões turísticas, 

recreativas para grupos de inter esse nas disciplinas de dança 

e ténis quer a nível local, nacional e internacional, podendo 

ainda expandir a sua actividade em outros sectores comer

ciais industr iais de interesse e de que esteja capacitado e seja 

permitido por lei.

ARTIGO 4.°
(Capital)

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

zas), integralmente realizado em dinheiro, representado por 

tuna (1) quota no valor nominal de Kz: 100.000,00 (cem mil 

kwanzas), pertencente ao sócio-único Pedro Miguel Briguei.

ARTIGO 5.°
(Cessão de quotas)

A cessão da quota implica a saída do sócio cedente ou a 

transformação da mesma em sociedade pluripessoal.

ARTIGO 6.°
(Gerência)

A gerência e administração da sociedade, em todos os 

seus actos e contr atos, 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. O sócio-único poder á nomear pessoa estranha à socie

dade para assumir as funções de ger ência.
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ARTIGO 7?
(Dtcisões)

As decisões do sócio-único de natureza igual às delibe

rações da Assembleia Geral, dever ão ser registadas em acta 

por ele assinadas e mantidas em livro de actas.

ARTIGO 8?

(Dissolução)

Asociedade não se dissolverá por morte ou impedimento 

do sócio-único, continuando a sua existência com os herdei

ros ou representantes do sócio falecido ou interdito, devendo 

estes nomear um que a todos represente, enquanto a quota se 

mantiver indivisa.

ARTIGO 9?
(Liquidação)

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

ARTIGO 10?
(Balanços)

Os anos sociais serão os civis e os balanços serão dados 

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

de Março imediato.

ARTIGO 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 deFevereiro.

(16-2589-L02)

ACAC1AMAR — Gestão Hoteleira 
e Restauração. Limitada

Certifico que, por escritura de 22 de Fevereiro de 2016, 

lavrada com início a folhas 43 do livro de notas para escri

turas diversas n.0 320-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: — Manuel Francisco Lopes Car doso, solteiro, 

maior, natural do Chinguar, Província do Bié, residente habi

tualmente em Luanda, no Distrito Lrbano do Sambizanga, 

Baino Comandante Valódia, Rua Comandante Valódia, 

Prédio ac 151,4.° andar, Apartamento 42;

Segundo: — Manuel Rodrigues Jorge Cardoso, casado, 

com Helena Maria Dantas da Silva, sob o regime de comu

nhão adquiridos, natural do Chinguar, Província do Bié, 

residente habitualmente em Luanda, no Distrito Urbano e 

Bairro da Ingombota, Rua Comandante Valódia, casa s/n.°;

Uma sociedade comacial por quotas de que se regerá 

nos tennos constantes do documento em anexo.

Está confonne.

Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, em 

Luanda, aos 23 de Fevereiro de 2016. — O ajudante, 
ilegheJ.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
ACACIAMAR — GESTÃO HOTELEIRA 

E RESTAURAÇÃO, LIMITADA

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

CIAMAR — Gestão Hoteleira e Restauração, Limitada», 

com sede social na Província de Luanda, Município de 

Luanda, Distrito Urbano do Rangel, Baino Vila Alice, 

Rua Francisco Pereira Africano, Casa n.° 9, l.° D, podendo 

transferi-la livremente para qualquer outro local do territó

rio nacional, bem como abrir filiais, sucursais, agências ou 

outras fonnas de representação dentro e fora do País.

ARTIGO 2.° ;
A sua duração é por tempo indeterminado, contando-seo 

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

da data da celebração da escritura.

artigo 3.°
A sociedade tem como objecto social prestação de servi

ços de gestão de hotelaria e restauração, hotelaria, turismo 

e restauração, podendo ainda dedicar-se a qualquer outio 

ramo de comércio ou indústria em que os sócios acoidem e 

seja permitido por lei. j

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

zas), integralmente realizado em dinheiro, dividido e 
representado por 2 (duas) quotas iguais no valor nominal 

de Kz: 50.000,00 (cinquenta mil kwanzas) cada uma, per
tencentes aos sócios Manuel Francisco Lopes Cardoso e 

Manuel Rodr igues Jorge Cardoso, respectivamente.

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

sentimento da sociedade, à qual é sempre reservado o direito 

de preferência, deferido aos sócios se a sociedade dele não 

quiser fazer uso.

ARTIGO 6?
1. A gerência e representação da sociedade, ein Lodos os 

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

sivamente, incumbe aos sócios Manuel Francisco Lopes 

Cardoso e Manuel Rodrigues Jorge Cardoso, que ficam ( 

desde já nomeados gerentes, com dispensa de caução, bas- i 

tando uma assinatura para obrigar validaniente a sociedade. (

2. Os gerentes poderão delegai* num dos sócios ou mesmo 

em pessoa estranha à sociedade parte dos seus poderes de 

gerência, conferindo para o efeito o respectivo mandato.

3. Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade em actos 

e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 

como Idras dcfavor, fianças, abonações ou actos semelhantes. 

ARTIGO 7?
As Assembleias Gerais serão convocadas por simples 

cartas registadas, dirigidas aos sócios com, pelo menos 
30 (trinta) dias de antecedência, isto quando a lei não pres
creva formalidades especiais de comunicação. Se qual uer
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dos sócios estivei- ausente da sede social, a comunicação 
deverá ser feita com tempo suficiente para que possa com

parecer.

ARTIGO 8.®

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per

centagem para fundos ou destinos especiais criados em 

Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor

ção das suas quotas e em igual proporção serão suportadas 

as perdas se as houver.

ARTIGO 9.°

Asociedadenão se dissolverá por morte ou impedimento 

de qualquer dos sócios, continuando a sua existência com o 

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou 

interdito, devendo estes nomear um que a todos represente, 

enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO io.°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos 

demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários e a 

liquidação e partilha verificar-se-á como acordarem. Na falta 

de acordo e se algum deles o pretender, será o activo social 

licitado em globo com obrigação do pagamento do passivo 

e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em igual

dade de condições.

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

qualquer sócio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou 

providência cautelar.

artigo 12 °

Para todas as questões emergentes do presente contrato, 

quer entre os sócios, seus herdeiros ou representantes, quer 

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

Comarca da Província do 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 encen ar a 31 de 

Março imediato.

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

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

Sociedades Comerciais, e demais legislação aplicável.

(16-2590-L02)

TOMÁS FERREIRA — Produções, Limitada

Certifico que, por escritura de 12 de Fevereiro de 2016, 

lavrada com início a folhas 90 do livro de notas para escri
turas diversas n.° 448, do Cartório Notarial do Guiché Único 

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

Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:

Primeiro: — Tomás Pinto da Cunho Ferreira, solteiro, 
maior, natural do Rangel, Província de Luanda, onde reside 

habitualmente, no Município do Rangel, Bairro Nelito 
Soares, Rua Eugênio de Castro, Casa n.° 70;

Segtmdo: — José dos Santos Correia, solteiro, maior, 
natural do Rangel Província de Luanda, onde reside habi
tualmente, no Distrito Uibano do Rangel, Ba imo Nelito 

Soares, Rua Eugênio de Castro, Casa n.° 20;
Uma sociedade comercial por quotas de que se regerá 

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

Luanda, aos 23 de Fevereiro de 2016. — O ajudante, 
ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
TOMÁS FERREIRA —PRODUÇÕES, LIMITADA 

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

FERREIRA — Produções, Limitada», com sede social na 
Província de Luanda, Município de Luanda, Distrito Urbano 

do Rangel, Nelito Soares, Rua Eugênio dc Castro, Casa n.° 70, 
podendo transferi-la livremente para qualquer outro local do 

território nacional, bem como abrir filiais, sucursais, agên

cias ou outras fornias de representação dentro e fora do País.

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

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

da data da celebração da escritura.

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

viços, incluindo produção audiovisuais, hotelaria e turismo, 
restauração, comércio geral a grosso e a retalho, serralharia, 

caixilharia de alumínios, avicultura, agro-pecuária, indústria, 

pesca, informática, telecomunicações, publicidade, constru

ção civil e obras públicas, consultoria, exploração florestal, 

comercialização de telefones e seus acessórios, transporte 

marítimo, camionagem, agente despachante e transitários, 

cabotagem, rení-a-car, compra e venda de viaturas, novas 
ou usadas e seus acessórios, venda e reparação de veículos 

automóveis, concessionária de material e peças separadas de 
transporte, fabricação de blocos e vigotas, comercialização 

de medicamentos, material cirúrgico, gasta vel e hospitalar, 

produtos químicos e farmacêuticos, serviços de saúde, plas- 

tificação de documentos, venda de material de escritório e 

escolar, decorações, serigrafia, serviços de cabeleireiro, bou

tique, agenciamento, comercialização de perfumes, relações 

públicas, pastelaria, geladaria, panificação, representações 
comerciais e industriais, venda de gás de cozinha, desporto 

e recreação, meios industriais, realizações de actividades 

culturais e desportivas, manutenção de espaços verdes, 

segurança de bens patrimoniais, educação e ensino, importa-
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çno c exportação, podendo ainda dcdicar-sc a qualquer outro 

ramo de comércio ou indústria em que os sócios acordem e 

seja permitido por lei.

ARTIGO 4.°

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

integralmente realizado em dinheiro, dividido e repre

sentado por 2 (duas) quotas, sendo l(uma) quota de valor 

nominal Kz: 90.000,00 (noventa mil kwanzas), pertencente 

ao sócio Tomás Pinto da Cunha Ferreira e outra quota de 

valor nominal Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas), p ert.au arte 

ao sócio José dos Santos CoiTeia.

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, an juízo e fora dele, activa e passi

vamente, incumbe ao sócio Tomás Pinto da Cunha Feireira, 

que fica desde já nomeado gerente, com dispensa de caução, 

bastando a sua assinatura para obrigar validamente a socie

dade.

2. O gerente poderá delegar num dos sócios ou mesmo 

em pessoa estranha à sociedade parte dos seus poderes de 

gerência, conferindo para o efeito o respectivo mandato.

1 Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade an actos e 

contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 

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

ARTIGO 7.°

As Assembleias Gerais serão convocadas por simples 

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

creva formalidades especiais de comunicação. Se qualquer 

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

parecer.

ARTIGO 8.°

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per

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

ção das suas quotas e em igual proporção serão suportadas 

as perdas se as houver.

ARTIGO 9.°

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

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

ARTIGO 10°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos 
demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários e a 
liquidação e partilha verificar-se-á como acordarem. Na falta

DIÁRIO DA REPÚBLICA 

de acordo e se algum deles o pretender, será o activo social 

licitado em globo com obrigação do pagamento do passivo 

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

dade de condições.

ARTIGO !!.•
A sociedade reserva-se o direito de amortizar a quota de 

qualquer sócio, quando sobre ela recaia airesto, penhora ou 

providência cautelar. :
ARTIGO 12.° |

Para todas as questões emergentes do presente contrato, ; 

quer entre os sócios, seus herdeiros ou representantes, quer 

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

Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qualquer outro.

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

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

Março imediato. |

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

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

Sociedades Comerciais, e demais legislação aplicável 

(16-2591-L02)

Mandrojeny, Limitada

Certifico que, por escritura de 23 de Fevereiro de 2016, 

lavrada com inicio a folhas 33 do livro de notas para escri
turas diversas n.° 450, do Cartório Notarial do Guiché Único 

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

Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:
Primeiro: — Octávio Ribeiro dos Santos, solteiro, maior, 

natural do Cazenga, Província de Luanda, onde reside habi
tualmente, no Município do Cazenga, Baino Hoji-ya-Henda, 

Rua Ilha do Cabo, Casa n.° 117, Zona 17;
Segtmda — Débora Janice Gamboa Lopes, solteira, 

maior, natal da Ingombota, Província de Luanda, onde 

reside habitualmente, no Distrito Urbano da Ingombota, 
Bairro Maculusso, Rua Joaquim Kapango, Edifício n.° 87,
3.°  andai; Porta 2;

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

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

Luanda, aos 23 de Fevereiro de 2016. — O ajudante, 
ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
MANDROJENY, LIMITADA

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

drojeny. Limitada», com sede social na Província de Luanda 
Município do Cazenga, Bairro Hoji-ya-Henda, Rua Ilha do 
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Cabo, Casa n.° 117, podendo transferi-la livrcmcnte para 
qualquei- outro local do território nacional, bem como abrir 
filiais, sucursais, agências ou outras formas de representação 
dentro e fora do País.

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

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

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

serviços, educação e ensino, exploração de serviços infan
tários, actividades pré-escolar, comércio geral a grosso e a 
retalho, avicultura, agro-pecuária, indústria, pesca, hotela

ria e turismo, serviços de informática e telecomunicações, 

publicidade, construção civil e obras públicas, consultoria, 
exploração florestal, comercialização de telefones e seus 
acessórios, transporte marítimo, camionagem, agente des

pachante e transitários, cabotagem, rent-a-car, compra e 

venda de viaturas, novas ou usadas e seus acessórios, venda 
e reparação de veículos automóveis, concessionária de 

material e peças separadas de transporte, fabricação de blo

cos e vigotas, comercialização de medicamentos, material 

cirúrgico, gastável e hospitalar, produtos químicos e farma

cêuticos, serviços de saúde, comercialização de perfumes, 
plastificação de documentos, venda de material de escritório 

e escolar, decorações, serigrafia, impressões, exploração de 

serviços de cabeleireiro, boutique, agenciamento de viagens, 

relações públicas, pastelaria, padaria, geladaria, panifica

ção, representações comerciais e industriais, venda de gás 

de cozinha, desporto e recreação, vídeo clube, discoteca, 

meios industriais, realizações de actividades culturais e des

portivas, manutenção de espaços verdes, segurança de bens 

patrimoniais, importação e exportação, saneamento básico, 

podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo de comér

cio ou indústria em que os sócios acordem e seja permitido 

por lei.

ARTIGO 4.”
O capital social é de Kz: 100 000,00 (cem mil kwanzas), 

integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen

tado por 2 (duas) quotas, iguais no valor nominal de 

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

cente aos sócios Octávio Ribeiro dos Santos e Débora Janice 

Gamboa Lopes, respectivamente.

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

sentimento da sociedade, â qual é sempre reservado o direito 

de preferência, deferido aos sócios se a sociedade dele não 

quiser fazei' uso.

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

seus actos e conti atos, em juízo e fora dele, activa e passi

vamente, incumbe ao sócio Octávio Ribeiro dos Santos, que 

fica desde já nomeado gerente, com dispensa dc caução, bas
tando a sua assinatura para obrigar validamente a sociedade.

2. O gerente poderá delegar num dos sócios ou mesmo 
em pessoa estranha à sociedade paite 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 seme

lhantes.

ARTIGO 7.°

As Assembleias Geia is 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 estivei' ausente da sede social, a comunicação 

deverá ser feita com tempo suficiente para que possa com

parecei;

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

centagem para fundos ou destinos especiais criados em 

Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor

ção das suas quotas e em igual proporção serão suportadas 

as perdas se as houver.

ARTIGO 9.°

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento 

de qualquer dos sócios, continuando a sua existência com o 

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou 

interdito, devendo estes nomear um que a todos represente, 

enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO io.°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos 

demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários e a 

liquidação e partilha verificar-se-á como acordarem. Na falta 

de acordo e se algum deles o pretender, será o activo social 

licitado em globo com obrigação do pagamento do passivo 

e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em igual

dade de condições.

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

qualquei' sócio, quando sobre ela recaia anesto, penhora ou 

providência cautelar.

.ARTIGO 12.°

Para todas as questões emergentes do presente contrato, 

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

Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qualquer 

outro.

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

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

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

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

Sociedades Comerciais, e demais legislação aplicável.

(16-2592-L02)

sem condutor, venda e reparação de veículos automóveis 

concessionária de material e peças separadas de transpofe 

fabricação de blocos e vigotas, medicamentos, material

Engrácia Delfma Comercial, Limitada

cirúrgico, gastável e hospitalar, produtos químicos e fana». ; 

cêuticos, centro médico, clínica, perfumaria, plastiíicaçào 

de documentos, venda de material de escritório e escolar 

decorações, serigrafia, impressões, salão de cabeleireiro, 

boutique, agência de viagens, promoção e mediação imo- 

biliária, perfumaria, relações públicas, pastelaria, padaria, 

geladaria, panificação, representações comerciais e indus

triais, venda de gás de cozinha, desporto e recreação, vídeo 

clube, discoteca, meios industriais, realizações de activida

des culturais e desportivas, manutenção de espaços verdes, 

segurança de bens patr imoniais, colégio, creche, educação e 

cultura, escola de condução, ensino, importação e exporta
ção, saneamento básico, fabricação e venda de gelo, cyber 

café, electricidade, podendo ainda dedicar-se a qualquer

Certifico que, poi* escritura de 22 de Fevereiro de 2016, 

lavrada com início a folhas 62 do livro de notas para escri

turas diversas n° 320-A, do Cartório Notarial do Guiché 
Único da Empresa, a cargo da Notário, Lúcio Alberto Pires 

da Costa, Licaiciado em Direito, foi constituída entre:

Primeiro: — Víctcr Mateus da Silva, solteiro, maior, 

natural de Luanda, onde reside habitualmente, no Município 

de Belas, Bairro 4 de Abril,Travessa n.° 1, Casa n.° 3;

Segundo: — Maigarida Muandango Fonseca, solteira, 

maior, natural de Luanda, onde reside habitualmente, no 

Município de Luanda, Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi, 

Baino Golf I, Rua 3, Casa n.° 22;

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

artigos seguintes.

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

Luanda, aos 23 de Fevereiro de 2016. — O ajudante, 

ilegível.

outro ramo do comércio ou indústria em que os socios acor

dem e seja permitido por lei.

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

zas), integralmente realizado em dinheiro, dividido e 
representado por 2 (duas) quotas iguais, no valoi nomi

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

pertencentes aos sócios Margarida Muandango Fonseca e 

Víctor Mateus da Silva, respectivamente.

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

sentimento da sociedade, à qual é sempre reservado o dii eito 

de preferência, deferido aos sócios se a sociedade dele não 

quiser fazer uso.
ESTATUTOS DA SOCIEDADE 

ENGRÁCIADELFINA COMERCIAL, LIMITADA

ARTIGO l.°

A sociedade adopta a denominação social de «Engrácia 

Delfina Comercial, Limitada», com sede social na Província 

de Luanda, Município de Belas, Baino 4 de Abril, Casa n° 3, 

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

cias ou outras formas de representação dentro e fora do País.

ARTIGO 1°
Asua duração c por tempo indeterminado, contando-sc o 

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

ARTIGO 1o
A sociedade tem como objecto social a prestação de ser

viços, consultaria, formação profissional, comércio geral a 
grosso e a retalho, serralharia, caixilharia de alumínios, avi
cultura, agro-pecuária, indústria, pesca, hotelaria e turismo, 
informática, telecomunicações, publicidade, construção civil 
e obras públicas, consultoria, exploração mineira e florestal, 
comercialização de telefones e seus acessórios, transporte 
marítimo, camionagem, agente despachante e transitários, 
cabotagem, rent-a-car, compra e venda de viaturas, novas 
ou usadas e seus acessórios, aluguer de viaturas, com ou

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

seus actos e contratos, em juízo e foi*a dele, activa e passiva

mente, incumbe aos sócios Margar ida Muandango Fonseca 
e Víctor Mateus da Silva, que ficam desde já nomeados 

gerentes, com dispensa de caução, bastando uma assinatura 

da ger ência para obrigar validamente a sociedade.

2. Os gerentes podem delegai* num dos sócios ou mesmo 

em pessoa estranha à sociedade parte dos seus poderes de 

gerência, conferindo para o efeito o respectivo mandato.

3. Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade em actos 

e contiatos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 

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

ARTIGO 7.°
As Assembleias Gerais serão convocadas por simples 

cartas registadas, dirigidas aos sócios com, pelo menos 

30 (trinta) dias de antecedência. isto quando a lei não pres

creva formalidades especiais de comunicação. Se qualquer 

dos sócios estiver ausente da sede social, a cotnunicacão 

deverá ser feita com tempo suficiente para que possa co - 
i parecer. COII1-

■ Jgnw — ' • • • ~ •
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ARTIGO 8.°
Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per

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

ARTIGO 9.°
Asociedadenão se dissolverá por morte ou impedimento 

de qualquer dos sócios, continuando a sua existência com o 
sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16-25 93-L02)

ADJOMA— Construções (SU), Limitada

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

Certifico que Aderyguinaldo Nunes Arão Mateus, sol
teiro, maior, de nacionalidade angolana, natural doHuambo, 
Província e Município do Huambo, residente em Luanda, 
Município de Luanda, Distrito Urbano da Maianga, Baino 
da Madeira, Rua 4, Casa n.° 1122, Zona 9, constituiu uma 
sociedade unipessoal por quotas denominada «ADJOMA 
— Constiuções (SU), Limitada», registada sob o n.° 856/16, 
que se vai reger pelo disposto nos tennos seguintes.

Está confonne.
Conservatória do Registo Comercial deLuanda, 2? Secção 

do Guiché Único da Empresa, em Luanda, aos 23 de 

Fevereiro de 2016. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
ADJOMA —CONSTRUÇÕES (SU), LIMITADA 

ARTIGO l.°
A sociedade adopta a denominação de «ADJOMA — 

Constiuções (SU), Limitada», com sede social na Província 

de Luanda, Município de Luanda, Distrito Urbano da 
Maianga, Baino da Madeira, Rua 4, Casa n.° 1122, Zona 9, 
podendo transferi-la livrem ente 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 épor tempo indeterminado, conlando-se o 
início da sua actividade, para todos os efeitos legais, a partir 
do respectivo registo.

ARTIGO 3.° 
(Objecto)

A sociedade tem como objecto social a prestação de 

serviços, comércio geral a grosso e a retalho, serviços de ser

ralharia, caixilharia de alumínios, avicultura, agro-pecuária, 

indústria, pesca, hotelaria e turismo, serviços de infonná

tica c telecomunicações, publicidade, construção civil c 

obras públicas, consultoria, exploração florestal comercia

lização de telefones e seus acessórios, transporte marítimo, 

camionagem, agente despachante e transitários, cabotagem, 

rent-a-car, compra e venda de viaturas, novas ou usadas e 

seus acessórios, venda e reparação de veículos automóveis, 

concessionária de material e peças separadas de transporte, 

fabricação de blocos e vigotas, comercialização de medica

mentos, material cirúrgico, gastável e hospitalar, produtos 

químicos e fannacêuticos, serviços de saúde, plastificação 

de documentos, venda de inateria 1 de escritório e escolar, 

decorações, serigrafia, impressões, serviços de cabeleireiro, 

boutique, agência de viagens, perfumaria, relações públicas, 

pastelaria, geladaria, panificação, representações comerciais 

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

meios industriais, realizações de actividades culturais e des

portivas, manutenção de espaços verdes, segurança de bens 

patrimoniais, educação e ensino, importação e exportação 

podendo ainda dedicai -se a qualquer outro ramo do comér

cio ou indústria em que a sócia decida e seja permitido por 

lei.

ARTIGO 4.° 
(Capital)

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

zas), integralmente realizado em dinheiro, representado por 

1 (unia) quota no valor nominal deKz: 100.000,00 (cem mil 

kwanzas) pertencente ao sócio-úiúco Aderyguinaldo Nunes 

Arão Mateus.

ARTIGO 5.°
(Cessão de quotas)

A cessão da quota implica a saída do sócio cedente ou a 

transformação da mesma em sociedade pluripessoal.
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obrigar validamente a sociedade

1. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos 

c contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 

como etras de favor, fiança, abonações ou actos semelhantes
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ção dc sciviços, importação c exportação, podendo ainda 
dedicar-se a qualquer outro ramo do comércio ou indústria 
em que os sócios acordem e seja permitido por lei.

ARTIGO 4.°
O capital social é de Kz: 150.000,00 (cento e cinquenta 

mil kwanzas), integralmente realizado em dinheiro, divi
dido e representado por 2 (duas) quotas sendo 1 (uma) de 
valor nominal de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), per
tencente ao sócio Bemardino Kivona Simão e outra quota 
no valor nominal deKz: 50.000,00 (cinquenta mil kwanzas), 
pertencente ao sócio Braulio Sócrates Mota Simão, respec
tivamente.

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

sentimento da sociedade, à qual é sempre reservado o direito 
de preferência, deferido aos sócios se a sociedade dele não 

quiser fazer uso.

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

seus actos e conti atos, em juízo fora dele, activa e passi
vamente, incumbe ao sócio Bemardino Kivona Simão que 

fica desde já nomeado gerente, corn dispensa de caução, bas
tando uma assinatura do gerente para obrigar validamente a 

sociedade.
1. O gerente poderá delegar ao outro sócio ou mesmo 

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

2. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos 

e contiatos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 

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

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

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

dias de antecedência, isto quando a lei não prescreva forma

lidades especiais dc comunicação. Sc qualquer dos sócios 
estiver ausente da sede social, a comunicação deverá ser 

feita com tempo suficiente para que possa comparecer.

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

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

ção das suas quotas, e em igual proporção serão suportadas 

as peidas se as houver.

ARTIGO 9.°

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento 
de qualquer dos sócios, continuando a sua existência com 0 

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou 

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

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

demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários e a 

liquidação e partilha realizar-se-á como acordarem. Na falta 

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

artigo 11/
A sociedade reserva-se 0 direito de amortizar a quota de 

qualquei- sócio, quando sobre ela recaia airesto, penhora ou 
providência cautelar.

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

quer entre os sócios, seus herdeiros ou representantes, quer 
entre eles e a própria sociedade, fica estipulado 0 Foro da 

Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qualquer 
ou tio.

ARTIGO 13.°
Os balanços serão dados em 31 de Dezembro de cada 

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

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

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

(16-2595-L02)

Maeauria, Limitada

Certifico que, por escritura de 23 de Fevereiro de 201ó, 
lavrada com início a folhas 47 do livro de notas para escritu
ras diversas n°450, do Cartório Notarial do Guiché Único da 

Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires da Costa, 
Licenciado em Direito, foi constituída entre Maesa Felicia 
Rosa Muachambí solteira, maior, natural de Cambulo, 
Província da Lunda-Norte, residente habitualmente em 
Luanda, Distrito Urbano da Ingombota, Baiiro Coreia, Rua 1, 

Casa n.° 451, que outorga neste acto por si indivíduaImente c 
em nome e representação de sua filha menor Áurea Daniela 

Muachamba dos Santos, de 2 (dois) anos de idade, natural 
da Ingombota, Província de Luanda e consigo convivente;

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

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

Luanda, aos 23 de Fevereiro dc 2016. — O ajudante, 

ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
MAEAURIA, LIMITADA 

ARTIGO L°
A sociedade adopta a denominação social de «Maeauria, 

Limitada», com sede social na Província de Luanda, 

Município de Luanda, Distrito Urbano da Ingombota, Baino 

Coreia, Rua 11, Casa n.° 451, podendo transferi-la Livre-



mente parn qualquer outro local do tcnitório nacional, bem 

como abrir filiais, sucursais, agencias ou outras formas de 

representação dentro e fora do País.

ARTIGO 1°

A sua duração è por tempo indetenninado, contando-se o 

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

2. A gerente poderá delegar num dos sócios

em pessoa estranha à sociedade parte dos seus L'*’* 

gerência, conferindo par-a o efeito o respectivo mandai

3. Fica vedado à gerente obrigar a sociedade em actos 

contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade tais 

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

da data da celebração da escritura.

ARTIGO 3.’

A sociedade tem como objecto social a prestação de 

serviços, comàciogcral a grosso e a retalho, serralharia, cai

xilharia de alumínios, avicultura, agro-pecuária, indústria, 

pesca, hotelaria e turismo, informática, telecomunicações, 

publicidade, construção civil e obras públicas, consulto

ria, exploração florestal, comercialização dc telefones e 

seus acessórios, transporte marítimo, camionagem, agente 

despachante e transitários, cabotagem, rert-a-car, com

pra e venda de viaturas, novas ou usadas e seus acessórios, 

venda e reparação dc veículos automóveis, concessionár ia 

de material e peças separadas de transporte, fabricação de 

blocos e vigotas, comercialização de medicamentos, mate

rial cirúrgico, gastável e hospitalar, produtos químicos e 

fannacêulicos. serviços de saúde, plaslificação de documen

tos, venda de material de escritório e escolar, decorações, 

serigrafia, impressões, exploração de serviços de cabelei

reiro, boutique, agenciamento de viagens, comercialização 

depufumes, relações públicas, pastelaria, geladaria, parrifr-

ARTIGO 7.°
As Assembleias Gerais serão convocadas por simples 

cartas registadas dirigidas as sócias com, pelo menos, 

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

creva formalidades especiais de comunicação. Se qualqug 
das sócias estiver* ausente da sede social, a comunicação 

deverá ser feita com tempo suficiente para que possa com

parecer.

ARTIGO 8 o
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 

peidas se as houver.

artigo 9.°
A sociedade não se dissolver á por morte ou impedimento 

de qualquer das sócias, continuando a sua existência coma 

sobreviva e herdeiros ou representantes da socia a eci a ou 

interdita, devendo estes nomear um que a todos repiesenie, 

enquanto a quota se mantiver indivisa.

cação, representações comerciais e industriais, venda de gás 
de cozinha, desporto e recreação, meios industriais, realiza

ções de actividade culturais e desportivas, manutenção de 

espaços verdes, segurança de bens patrimoniais, educação e 
ensino, importação e exportação, podendo ainda dedicar-se 

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

ARTIGO 4.°

artigo io.°
Dissolvida a sociedade por acordo das sócias e 

demais casos legais, todas as sócias serão liqui atar 

liquidação e partilha verificar-se-á como acor dar em. a a 

de acordo, e se alguma delas o pretender será o activo socia 

licitado em globo com obrigação do pagamento do passivo e 
adjudicado à sócia que melhor preço oferecer, em igua a e 

de condições.

O capital social é dcKz. 100.000,00 (cem mil kwanzas), 

integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen

tado por 2 (duas) quotas, sendo uma no valor nominal de 
Kz: 90.000,00 (noventa mil kwanzas), pertencente à sócia 

MaesaFclíciaRosaMuachambi c outra no valor nominal de 
Kz: 10.000,00 (dezmilkwanzas). pertencente à sócia Áurea 

DanielaMuachambi dos Santos, respectivamente.

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

sentimento da sociedade, ã qual c sempre reservado o direito 
de preferencia, deferido aos sócios se a sociedade dele não 

quiser fazer uso.

ARTIGO 6 6
1. A gerência erepresentação da sociedade, em todos os 

seus actos e contiatos, em juízo e fora dele, activa e passi
vamente, incumbe à sócia Maesa Felícia Rosa Muachambi, 
que fica desde já nomeada gerente, com dispensa de caução, 
bastando a sua assinatura para obrigar validamente a socie
dade.

artigo n.°
A sociedade reserva-se o direito de amortizar a quota de I 

qualquer sócia, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou í 

providência cautelar. |

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

quer entre as sócias, seus herdeiros ou representantes, quer i 
entre elas e a própria sociedade, fica estipulado o Foro da \ 

Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qualquer 1 
outro. j

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

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

artigo 14.®
No omisso regularão as deliberações ju

nções daLein.» 1/04, de 13 de FevLeirn ’ dlSP°’

Sociedades Comerciais, e demais leoisl e a Lel daS
s siaçao aphcável.

(16-2596-L02)



m SÉRIE — N.° 40 — DE 1 DE MARÇO DE 2016 3433

JPX Encrgy, Limitada

Certifico que, por escritura de 23 de Fevereiro de 2016, 
lavrada com início a folhas 49, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 450, do Cartório Notarial do Guiché Único 

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

Primeira: —Olívia António do Nascimento, divorciada, 
maior, natural de Malanje, Província de Malanje, onde reside 
habitualmente, no Município de Cacuso, Bairro Enconco, 
Rua Amílcar Cabral, Casa n° 110;

Segimdo: —Renato Miguel Silva, solteiro, maior, natural 
da Ingombota, Província de Luanda, onde reside habitual
mente, no Distrito Urbano da Maianga, Baino Maianga, 
Rua Sizenando Marques, Casa n° 34;

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

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

Luanda, aos 23 de Fevereiro de 2016. — O ajudante, 
ileghel.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
JPX ENERGY, LIMITADA

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

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

no Município dc Belas, Baiiro Bcnfica, Rua Via Expresso, 
noShoping Benfica, 2.° andai; Porta 10, podendo transferi-la 
livremente para qualquer outro local do território nacional, 
bem como abrir filiais, sucursais, agências ou outras formas 

dc representação dentro c fora do País.

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

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

da data da celebração da escritura.

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

serviços no ramo petrolífero, comércio geral a grosso e a 
retalho, hotelaria e turismo, restauração, serralharia, caixi

lharia de alumínios, avicultura, agro-pecuária, indústria, 
pesca, informática, telecomunicações, publicidade, constru

ção civil e obras públicas, consultoria, exploração florestal, 

comercialização de telefones e seus acessórios, transporte 
marítimo, camionagem, agente despachante e transitários, 
cabotagem, rent-a-car, compra e venda de viaturas, novas 

ou usadas e seus acessórios, venda e reparação de veículos 

automóveis, concessionária de material e peças separadas de 

transporte, fabricação de blocos e vigotas, comercialização 
de medicamentos, material ciríngico, gastável e hospita
lar, produtos químicos e farmacêuticos, serviços de saúde, 

plastificação de documentos, venda de material de escritó
rio e escolar, decorações, serigrafia, impressões, serviços de 

cabeleireiro, boutique, agenciamento, comercialização de 
peifumes, relações públicas, pastelaria, geladaria. panifica
ção, 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 

a qualquei" outro ramo do comércio ou indústria em que os 
sócios acordem e seja permitido por lei.

ARTIGO 4.°

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), 
integralmente realizado em dinheiro, dividido e representado 
por 2 (duas) quotas iguais no valor nominal deKz: 50.000,00 
(cinquenta mil kwanzas) cada uma, pertencentes aos sócios 

Renato Miguel Silva e Olívia António do Nascimento, res
pectivamente.

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

sentimento da sociedade, à qual é sempre reservado o direito 
de preferência, deferido aos sócios se a sociedade dele não 
quiser fazer uso.

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

seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passi
vamente, incumbem ao sócio Renato Miguel Silva, que fica 
desde já nomeado gerente, com dispensa de caução, bas
tando a sua assinatura gerente para obrigai* validamente a 
sociedade.

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

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

ARTIGO 7.°
As Assembleias Gerais serão convocadas por simples 

cartas registadas, dirigidas aos sócios com, pelo menos, 

30 (trinta) dias de antecedência, isto quando a lei não pres
creva formalidades especiais de comunicação. Se qualquer 

dos sócios estivei" ausente da sede social, a comunicação 
deverá ser feita com tempo suficiente para que possa com

parecei".

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

centagem para fundos ou destinos especiais criados cm 
Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor

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

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

de qualquer dos sócios, continuando a sua existência com o 

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou 

interdito, devendo estes nomear um que a todos represente, 

enquanto a quota se mantiver indivisa.
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ARTIGO 10.°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos 

demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários e a 

liquidação e partilha verificar-se-á como acordarem. Na falta 

de acordo, e se algum deles o pretender, será o activo social 

licitado em globo com obrigação do pagamento do passivo 

e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em igual

dade de condições.

ARTIGO 11.°

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

qualquer sócio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou 

providência cautelar.

ARTIGO 125

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 

dc Março imediato.

ARTIGO 145
No omisso regularão as deliberações sociais, as dispo

sições da Lei n.01/04, de 13 de Fevereiro, que é a Lei das 

Sociedades Comerciais, e demais legislação aplicável.

(16-2597-L02)

JJEL Consultoria, Limitada

Certifico que, por escritura de 22 de Fevereiro de 2016, 

lavrada com início a folhas 41, do livro de notas para escri

turas diversas n° 320-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: — Joel Julino Lussati, solteiro, maior, natural 

do Hnambo, Província do Huambo, residente habitualmente 

cm Luanda, no Município dc Cacuaco, Baino Cacuaco,

ESTATUTOS D A SOCIEDADE 1 
JJEL CONSULTORIA, LIMITADA

ARTIGO 15 \
A sociedade adopta a denominação social de 

Consultoria, Limitada», com sede social na Província v 

Luanda, no Município de Cacuaco, Bairro 4 de Fevereb 1 

Rua da Figueira, Casa 26-B, podendo transferi-la livrem^| 

para qualquer outro local do território nacional, bem 

abrir filiais, sucursais, agências ou outras formas de reprt.í 

sentação dentro e fora do País.
ARTIGO 2.® |

A sua duração é por tempo indeterminado, contando-seo; 
início da sua actividade, para todos os efeitos legais, apaiti j 

da data da celebração da presente escritura. i.
ARTIGO 3.° |

A sociedade tem como objecto social a consultoria, 

comércio geral a grosso e a retalho, prestação de servi-; 

ços, serralharia, caixilharia de alumínios, agricultura t; 

agro-pecuária, indústria, pesca, hotelaria e turismo, infa-; 

mática, telecomunicações, publicidade, construção civil e , 

obras públicas, consultoria, exploração mineira e floiestal 

comercialização de telefones e seus acessórios, transporte | 
marítimo, camionagem, agente despachante e transitários, | 

cabotagem, rent-a-car, compra e venda de viaturas, novas < 
ou usadas e seus acessórios, aluguei’ de viaturas, com ou 1 
sem condutor, venda e reparação de veículos automóveis, I 

concessionár ia de material e peças separadas de transporte, , 

i fabricação de blocos e vigotas, comercialização dc combus 
■ tíveis e lubrificantes, exploração de bombas de combustíveis 

e estação de serviço, medicamentos, material cirúrgico, gas
tável e hospitalar, produtos químicos efannacêuticos, cenho 

medico, clínica, perfumaria, plastificação dc documentos, 

venda de material de escritório e escolar, decorações, sen- 
grafia, impressões, salão de cabeleireiro, boutique, agência 

de viagens, promoção e mediação imobiliária, perfumaria, 

relações públicas, pastelaria, padaria, gcladaria, panifica

ção, representações comerciais e industriais, venda de gás 

de cozinha, desporto e recreação, vídeo clube, discoteca, 

meios industriais, realizações de actividades culturais e des

portivas, manutenção dc espaços verdes, segur ança dc bens

Casa n.° 26-B;

Segundo: — Eduardo Kuianga Lopes da Silva, solteiro, 

maior, natural do Kuito, Província do Bié, residente habi

tualmente em Luanda, no Município de Cacuaco, Baino 4 

de Fevereiro, Casa n.° 26-B:

Uma sociedade comacial por quotas dc responsabi

lidade limitada, que se regerá nos termos constantes dos 

artigos seguintes.

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

Luanda, aos 23 dc Fevereiro de 2016. — O ajudante, 

ileghel.

patrimoniais, colégio, creche, educação e cultura, escola de 
condução, ensino, importação e exportação, saneamento 

básico, fabricaçãoe venda degelo, cyber café, electricidade, 

podendo ainda dcdicar-sc a qualquer outro ramo do comer
cio ou indústria em que os sócios acordem e seja permitido 

por lei.

ARTIGO 45
O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwan

zas), integralmente realizado em dinheiro, dividido e 
representado por 2 (duas) quotas iguais no valor norni 
nal de Kz: 50.000,00 (cinquenta mil kwanzas) cada um " 
pertencente aos sócios Joel Julino Lussati e Edu d* 
Kuianga Lopes da Silva, respectivamente. 131 d°
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ARTIGO 5.°
A cessão de quotas a estranhos fica dependente do con

sentimento da sociedade, à qual é sempre reservado o direito 
de preferência, deferido aos sócios se a sociedade dele não 
quiser fazei’ uso.

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

seus actos e conti atos, em juízo e fora dele, activa e passiva
mente. incumbe ao sócio Joel Julino Lussati, que fica desde 
já nomeado gerente, com dispensa de caução, bastando a sua 
assinatura, para obrigar validamente a sociedade.

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

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

ARTIGO 7.°
As Assembleias Gerais serão convocadas por simples 

cartas registadas, dirigidas aos sócios com, pelo menos, 
30 (trinta) dias de antecedência, isto quando a lei não pres
creva formalidades especiais de comunicação. Se qualquer 
dos sócios estiva’ ausente da sede social, a comunicação 
deverá ser feita com tempo suficiaite para que possa com
parecer.

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

centagem para fundos ou destinos especiais criados em 

Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor

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

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

de qualquer dos sócios, continuando a sua existência com o 
sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou 

interdito, devendo estes nomear um que a todos represente, 

enquanto a quota se mantiver indivisa.

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

danais casos legais, todos os sócios saão liquidatários e a 

liquidação e partilha verificar-se-á como acordaran. Na falta 

de acordo, e se algum deles o pretenda*, será o activo social 
licitado em globo com obrigação do pagamento do passivo 

e adjudicado ao sócio que melhor preço ofa ecer, em igual

dade de condições.

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

qualqua’ sócio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou 

providência cautelar.

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

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

Comarca de Lubango, com expressa raiúncia a qualqua 

outro.

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

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

de Março imediato.

ARTIGO 14.°

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

(16-2598-L02)

O Império Maior (SU), Limitada

Bárbara Celeste Feireira Gamboa, Conservadora-Adjunta 

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

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre

sentada sob o n.° 20, do livro-diário de 23 de Fevaeiro do 

coirente ano, a qual fica arquivada nesta Consavatória.

Certifico que José Manuel Gaspar Baito Sardinha, sol

teiro, maior, natural dc Benguela, Município de Baiguela, 

Província de Baiguela, residente habitualmente em Luanda, 

no Município de Luanda, Distrito Urbano da Ingombota, 

Bain o Maculusso, Rua Nicolau Gomes Spaicer, n.° 37, l.°-A, 

Zona 8, constituiu tuna sociedade unipessoal por quotas 

denominada «O Império Maior (SU), Limitada», com sede 

cm Luanda, no Município de Luanda, Distrito Urbano da 

Ingombota, Baino Maculusso, Rua Nicolau Gomes Spenca, 

Prédio 37, l.°Apartamento 3, registada sob o n.° 846/16, que 

se vai rega pelo disposto no documento an anexo.

Está conforme.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 2? Secção 
do Guiché Único da Empresa em Luanda, aos 23 de Fevereiro 

de 2016. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
O IMPÉRIO MAIOR (SU), LIMITADA

ARTIGO l.°

A sociedade adopta a denominação de «O Império Maior 

(SU), Limitada», com sede social na Província de Luanda, 

no Município de Luanda, Distrito Urbano da Ingombota, 

Bain o Maculusso, Rua Nicolau Gomes Spcnccr, Prcdio n.° 37,

l.°  Apartamento 3, podendo transferi-la livranente para 

qualqua outro local do taritório nacional, bem como abrir 

filiais, sucursais, agências ou outras formas derepresaitação 

dentro c fora do País.

ARTIGO 25
(Duração)

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

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

do respectivo registo.
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ARTIGO 3.° 
(Objecto)

A sociedade tem como objecto social a prestação de 

serviços, comércio geral a grosso e a retalho, serviços de 

serralharia, caixilharia de alumínios, avicultura, agro-pecuá- 

ria, indústria, pesca e derivados do mar, serviços de hotelaria 

e turismo, restauração, serviços de infonnática e telecomu

nicações, publicidade e marketing, construção civil e obras 

públicas, consultoria, contabilidade e gestão, exploração 

florestal, transporte marítimo, camionagem, agente despa

chante e transitários, cabotagem, rent-a-car, compra e venda 

de viaturas, novas ou usadas e seus acessórios, venda e repa

ração de veículos automóveis, concessionária de material e 

peças separadas de transporte, fabricação de blocos e vigo- 

tas, comercialização de medicamentos, material cirúigico, 

gastável e hospitalar, produtos químicos e farmacêuticos, 

serviços de saúde, plastificação de documentos, venda 

de material de escritório e escolar, decorações, serigrafia, 

impressões, serviços de cabeleireiro, boutique, agência de 

viagens, perfumaria, relações públicas, pastelaria, geladai ia, 

panificação, representações comerciais e industriais, venda 

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

realizações de actividades culturais e desportivas, manu

tenção dc espaços verdes, segurança de bens patrimoniais, 

educação e ensino, importação e exportação podendo ainda 

dedicar-se a qualquer outro ramo do comércio ou indústria 

em que o sócio decida e seja peimitido por lei.

ARTIGO 4.° 
(Capital)

O capital social é de Kz: 20.000,00 (vinte mil kwan

zas), integralmente realizado em dinheiro, representado por 

uma (1) quota no valor nominal de Kz: 20.000,00 (vinte mil 

kwanzas). pertencente ao sócio-único, José Manuel Gaspar 

Bento Sardinha.

ARTIGO 5?
(Cessão de quotas)

A cessão da quota implica a saída do sócio cedente ou a 

transformação da mesma em sociedade plui ipessoaL

ARTIGO 6.°
(Gerênda)

ARTIGO 8.°
(Dissolução)

A sociedade não se dissolverá por morte ou impediu i 

do sócio-único, continuando a sua existência com os w 

ros ou representantes do sócio falecido ou interdito, 

estes nomear mn que a todos represente, enquanto a 

mantiver indivisa.

ARTIGO 9° ;
(Liquidação) l

A liquidação da sociedade far-se-á nos tennos dalei^ 
Sociedades Comerciais. |

ARTIGO 10.” |

(Balanços) ;

Os anos sociais serão os civis e os balanços serão dado; s 

em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar a 11: 

de Março imediato. |

ARTIGO 11.” |
(Omisso)

No omisso regularão as deliberações sociais, as disposi- 
ções da Lei n.° 19/12, de 11 de Junho, e ainda as disposiçõesdi 

Lei das Sociedades Comerciais, n.° 1/04, de 13 de Fevereiro.(16-2599-LÕ2) ■
Ferreira & Manuel, Limitada

Certifico que, por escritura de 23 de Fevereiio de 2016, 

lavrada com início a folhas 35, do livro de notas paia escri ’ 

tui as diversas n.° 450, do Cartório Notarial do Guiché Uiuco | 

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

Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre: 
Primeiro: — Guilherme Ferreira de Sousa Manuel, 

casado com a segunda outorgante, sob o regime de coniu- 

nhão de adquiridos, natural da Ingombota, Província de | 

Luanda, onde reside habitualmcnte, no Distrito Urbano da ; 

Ingombota, Bairro Ingombota, Rua Rainha Jinga, Prédio 204, 

6.° andai; Apartamento 6, que outorga neste acto por si indi

vidualmente e em nome e representação de sua filha menor, 

Angelina Elisa Feliciano Manuel, de seis meses de idade,

A gerência e administr ação da sociedade, em todos os 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passiva
mente, incumbem ao sócio-único, bastando a assinatura do 

gerente para obrigar validamente a sociedade.

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

como letras de favor, fiança, abonações ou actos semelhantes.
2.0 sócio-único poderá nomeai- pessoa estranha à socie

dade para assumir as funções dc gerência.

ARTIGO 7.°
(Decisões)

As decisões do sócio-único de natureza igual às delibera

ções da Assembleia Geral deverão ser registadas em acta por 

ele amnadag e mantidas em livro de actas.

natural de Luanda, e consigo convivente; |

Segimdo: — Tatiana Djamila Feliciano Manuel, casada I 

com o primeiro outoigante, sob o regime acima meneio- | 

nado, natural do Sambizanga, Província de Luanda, onde 

reside habitualmente, no Distrito Urbano da Ingombota, 

Baino Ingombota, Rua Rainha Jinga, Prédio 204,6.° andai, 

Apartamento 6;

Uma sociedade comercial por quotas de que se regerá 

nos tennos constantes do documento em anexo

Está confonne.

Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa em 

Luanda, aos 23 de Fevereiro de 2016 —. ’
ilegível. ° ajUdiu‘le’
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ESTATUTO DA SOCIEDADE 
FERREIRA & MANUEL, LIMITADA

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

& Manuel, Limitada», com sede social na Província de 
Luanda, no Município de Belas. Rua Principal do Kifica. 
junto ao Mercado do Kifica, casa sem número, Bairro 
Beníica, podendo transferi-la livremente para qualquei- outro 

local do território nacional, bem como abril* filiais, sucur
sais, agências ou outras formas de representação dentro e 
fora do País.

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

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

ARTIGO 3.°

A sociedade tem como objecto social a avicultura, 

comércio geral a grosso e a retalho, promoção e media

ção imobiliária, venda de equipamentos dos serviços de 

segurança privada, prestação de serviços de segurança pri

vada, importação de infantários e creches, importação e 

comercialização de medicamentos, produtos hospitalares, 

equipamentos laboratoriais diversos, equipamentos e produ

tos hospitalares, manutenção e assistência a equipamentos 

diversos, exploração de oficina auto e oficina de frio, edu

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, 

rent-a-car, compra e venda de viaturas novas e usadas c 

seus acessórios e/ou peças sobressalentes, transporte de pas

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

ria e botequim, comercialização de gás de cozinha, petróleo 

iluminante, exploração de perfumaria, venda de artigos de 

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 seiviços, importação e exportação, podendo ainda 

dedicar-se a qualquei- outro ramo do comércio ou indústria 

cm que os sócios acordem e seja permitido por lei.

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

integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen

tado por 3 (três) quotas, sendo tuna quota no valor nominal 

de Kz: 90.000,00 (noventa mil kwanzas), pertencente ao 

sócio Guilherme Ferreira dc Sousa Manuel e outras 2 (duas) 
quotas iguais no valor nominal de Kz: 5.000,00 (cinco mil 
kwanzas) cada uma, pertencentes às sócias Tatiana Djamila 

Feliciano Manuel e Angelina Elisa Feliciano Manuel, res- 

pcctivamcntc.

ARTIGO 5 °

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

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

ARTIGO 6.°

A gerência e administração da sociedade, em todos os 

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

sivamente, incumbe ao sócio Guilherme Ferreira de Sousa 

Manuel que fica desde já nomeado gerente, com dispensa de 

caução, bastando a assinatura do gerente para obrigar vali

damente a sociedade.

1. O gerente poderá delegar num dos sócios ou mesmo 

em pessoa estranha à sociedade parte dos seus poderes de 

gerência, conferindo para o efeito o respectivo mandato.

2. Fica vedado ao gerente obrigai- a sociedade em actos 

e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 

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

ARTIGO 7.°

A Assembleia Geral será convocada por simples cartas 

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

dias de antecedência, isto quando a lei não prescreva fonna- 

lidades especiais de comunicação. Se qualquei* dos sócios 

estiver ausente da sede social, a comunicação deverá ser 

feita com tempo suficiente para que possa comparecer.

ARTIGO 8 0

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per

centagem para fundos ou destinos especiais criados em 

Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor

ção das suas quotas, e em igual proporção serão suportadas 

as perdas se as houver.

ARTIGO 9.°

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento 

de qualqua* dos sócios, continuando a sua existência com o 

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou 

interdito, devendo estes nomeai- um que a todos represente, 

enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO io.°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios c nos 

demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários e a 

liquidação e partilha realizar-se-á como acordarem. Na falta 

de acordo, e se algum deles o pretender, será o activo social 

licitado em bloco com obrigação do pagamento do passivo 

e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em igual

dade de condições.



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

qualqua- sócio, quando sobre ela recaia airesto, penhora ou 

providência cautelar.

ARTIGO 12?
Para todas as questões emergentes do presente contrato, 

quer aitre 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 qualquei’ outro.

ARTIGO 13?Os balanços serão dados an 31 de Dezembro de cada 

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

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

Gerência: exercida pelo próprio;

Fonna de obrigai”, pela sua assinatura. 
Por ser verdade se passa a presente certidão, qu 

de revista e consertada assino. ’
Conservatória dos Registos do Kunene, aos u

Fevereiro de 2016. — O Conserva dor-Adjunto, Ald 
TeodósioNdenu.isiikaM\rciefehia. 1,6

Conservatória do Registo Comercial da 2. 

do Guiché Único da Einni*—
apresa

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.

(16-2600-L02)

Conservatória dos Registos do Kunene

CERTIDÃO

AD.C.L. — Agro-Pecuária, Pescas e Indústria 

di Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 

o original;
b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 0011.160205

cm 5 dc Fevereiro dc 2016;
c) Que foi extraída dos registos respeitantes à socie

dade comercial denominada «A.D.C.L. — 

Agro-Pecuária, Pescas e Indústria», com a 

Identificação Fiscal 2182016856;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 

o selo branco desta Conservatória.
Matricula Inscrições —Averbamentos —Anotações 

«A.D.C.L. — Agro-Pecuária, Pescas e Indústria»; 
Identificação Fiscal 2182016856;

AP.5/2016-02-05 Inscrição

«A.D.C.L. — Agro-Pecuária, Pescas e Indústria»;
Sede: Ondjiva - Kwanyama/Kunene.

Actividade: comércio a grosso e a retalho, agro-pecuá
ria, pescas, pinicultura, indústria, transportes, zoologia e 

minas, exploração petrolífera; hotelaria e turismo, educação 

e ensino, telecomunicações, construção civil, fiscalização 
de obras, saneamento básico, fábrica têxtil, venda de com
bustível e lubrificantes,boutique, livraria, papelaria, gráfica, 

cibernética, joalharia, cerâmica, talho, peixaria, frutaria, 
desporto, parque, jardim infantil, shopping, supermercado, 

prestação de serviços, cine, estúdio, lavandaria, importação 
e exportação;

Proprietário: António de Castro Lino, casado em 
nhão de adquiridos com Angelina Ndengue 1 
Kateve Lino, residente em Ondjiva;

Ta»;

CERTIDÃO

L.K.M.S. — Comércio a Retalho 
fc “XfFerrei” °"”boa-

■ í * R«si®> Comercial 4
Luanda, 2. Secção do Guiché Unico da Empresa.

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre- | 

sentada sob o n.° 17 do livro-diário de 22 de Fevereiro do 
con ente ano, a qual fica ar quivada nesta Conservatória.

Certifico que sob o n.° 5.791/16, se acha matriculada i 
comerciante em nome individual Luzia Katulaco Mateus 
antana, solteira, maior, residente em Luanda, Município de 

Lunada, Distrito Urbano da Ingombota, Bain o Ingombota, j 
Rua da Missão, Zona 4, n.° 77, que usa a finna «L.K.M.S. | 

Comércio a Retalho», exerce a actividade de comércio a 

retalho dc produtos novos, tem escritório c estabelecimento 
denominados «L.K.M.S. — Comércio a Retalho», situados 

em Luanda, Município de Viana, Baino Luanda Sul, R,a 
Belo Horizonte, Casa n.° 98.

Poi ser verdade se passa a presente certidão, que depoi5 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda | 
da 2.a Secção do Guiché Único da Empresa, aos 22 de | 
Feveieiro de 2016. —A conservadora-adjunta, ilegivd- I

(16-2578-1,02) | 

aíoi iado Registo Comerciai da 2/ Secção 
° Guiché ^ico da Empresa

CER7TOÃO

Dlerc,° a Retalho a Grosso e Pr estação 
de Serviços

®3rbar^ Cel
dc 33 Classc Ferre”'a Garnboa, Conservadora

Luanda, 2.a s ’ onscrvatória do Registo Comercial dc 
Satisfazendo ° ° Gu,cílé Único da Empresa.

ditada sob o n ° 1 me fo1 re<ll,endo em petição apt^
c°»rente ano, â qu i I1Wo‘diálio dc 22 dc Fevereiro ao

Certifico nne tL Ca aríll,,vada nesta Conservatória. 
coineiCiante ein 0 n- 5.792/16, se acha matriculado o 

' cni coinu- Martins, solteiro ™ Individual Ruskim Valério Custódio j 
Magalllâes deo Be,as> Bain o !^idente Luanda. MunicíP10

"• 7- Que usa ° Condomínio Lar do Patriota, Casa

a Cioggo epregt 3n j<<{C^C.M. — Comércio a Retalh0 
° e Seiviços», exerce a actividade de
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comércio por grosso dc bens dc consumo, comercio a reta
lho de produtos novos, prestação de serviços, tem escritório 
e estabelecimento denominados «R.V.C.M. — Comércio 
a Retalho a Grosso e Prestação de Serviços», situados ein 
Luanda, Município de Belas, Bain o Benfica, no Condomínio 
Lar do Patriota, no Largo 17 de Setembro, casa sem número.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 
da 2? Secção do Guiché Único da Empresa, aos 22 de 

Fevereiro de 2016. —A conservadora-adjunta, ilegível 
(16-2579-L02)

Conservatória do Registo Comercial da 2.* Secção 
do Guiché Único da Empresa

CERTIDÃO

S. R. L. C. — Comércio a Retalho

Israel Carlos dc Sousa Nambi, Conservador dc 3.a 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.° 40 do livro-diário de 22 de Fevereiro do 
corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.

Certifico que sob o n.° 5.793/16, se acha matriculada a 
comerciante em nome individual Snzett Rosalina Lima da 
Costa, solteira, maior, residente em Luanda, Distrito Urbano 
da Maianga, Bairro Alvalade, Casa n.° 37, Zona 5, que usa 
a firma «S.RL.C. — Comércio a Retalho», exerce a acti
vidade de comércio a retalho de produtos farmacêuticos, 
cosméticos e de higiene, tem escritório e estabelecimento 
denominados «Rosie’s Cosmétics» situados cm Luanda, 
Distrito Urbano da Maianga, Baino Alvalade, Rua Damião 
de Góis, Casa n.° 37, Zona 5.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial deLuanda, 
da 2.a Secção do Guiché Único, aos 22 de Fevereiro de 

2016. — O conservador de 3.a classe, ilegível.
(16-2580-L02)

Conservatória do Registo Comercial da 2/ Secção 
do Guiché Único da Empresa.

CERTIDÃO

B.I.V.  —Prestação de Serviços

Bárbara Celeste Ferreira Gamboa, Conservadora 
de 3,a Classe da Conservatória do Registo Comercial de 
Luanda, 2.a Secção do Guiché Único da Empresa.

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre
sentada sob o n.° 15 do livro-diário de 22 de Fever eiro do 
conente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.

Certifico que, sob o n.° 5.790/16, se acha matricu
lado o comerciante em noine individual, Bernardo Inglês 

Vintém, solteiro, maior, residente cm Luanda, Município dc 
Luanda no Distrito Urbano da Maianga, Baino Mártires do 
Kifangondo, Rua 8, Casa n.° 41, Zona 9, que usa a firma 
«B.I.V — Prestação dc Serviços», cxcrcc a actividade dc 
prestação de serviços, tem escritório e estabelecimento deno
minado «B.I.V. — Service.» situado em Luanda, Município 
de Luanda no Distrito Urbano da Maianga, Bairro Mártires 
do Kifangondo, Rua 8, Casa n.°41. Zona 9.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda, da
2.a Secção do Guiché Único da Empresa, em Luanda, 22 de 

Fevereiro de 2016. —A conservadora-adjunta, ilegível.

(16-2581-L02)

Conservatória do Registo Comercial da 2? Secção 
do Guiché Único da Empresa

CERTIDÃO

ÁLVARO JOÃO PASCOAL— Comércio a Retalho

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

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre
sentada sob o n.° 62, do livro-diário de 23 dc Fevereiro do 
corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.

Certifico que, sob o n.° 5.796/16, se acha matriculado 
o comerciante em nome individual Álvaro João Pascoal, 

casado com Idalina João Rodrigues Pascoal, sob o regime de 
comunhão de adquiridos, residente em Luanda, Município 
de Luanda, Distrito Urbano do Sambizanga, Bairro São 
Paulo, Rua Cónego Manuel das Neves, que usa a firma 
«ÁLVARO JOÃO PASCOAL — Comércio a Retalho», 

exerce a actividade de comércio a retalho, tem escritório e 
estabelecimento denominado «Cantina Rúbia» situado em 
Luanda, Município de Cacuaco, Baino Nova Urbanização, 
casa sem número, Rua do Mussunda.

Por scr verdade sc passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda, da 2a Secção 
do GuichéÚnico, aos 23 de Fevereiro de 2016. — O conservada 

de 3.a classe, ilegível (16-2614-L02)

Conservatória do Registo Comercial da 2? Secção 
do Guiché Único da Empresa

CERTIDÃO

D.V.D.  — Comércio a Grosso e a Retalho

Israel Carlos de Sousa Nambi, Conservador de 3? Classe 

da Conservatória do Registo Comercial deLuanda, 2? Secção 
do Guiché Único da Empresa.

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre

sentada sob o n.° 60, do livro-diário de 23 de Fever eiro do 

con ente ano, a qual fica ar quivada nesta Conservatória.
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Certifico que, sob o n.° 5.795/16, se acha matricu

lada a comerciante em nome individual Dionísia Valentim 

Domingos, solteira, maior, residente em Luanda, Município 

de Luanda, no Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi, Bairro 

Golf IL Casa n.0 315, Zona 20, que usa a firma «D.V.D. 

— Comércio a Grosso e a Retalho», exerce a actividade 

de comércio a retalho de produtos novos, tem escritório e 

estabelecimento denominado «Kidisanga — Comercial», 

situado em Luanda, Município de Luanda, no Distrito 

Urbano do Kilamba Kiaxi, Baino Golf D, rua sem número, 

Casan.° 315, Zona 20.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial deLuanda, da 2 a Secção 
do GuichéÚnico, aos 23 de Fevereiro de 2016. — O conservador 

de 3? classe, ilegixeL (16-2615-L02)

Conservatória do Registo Comercial da 2/ Secção 
do Guiché Único da Empresa

CERTIDÃO

MUNUNGU KAMONGO JOÃO — Comércio 
a Retalho

Israel Carlos de Sousa Nambi, Conservador de 

3? Classe da Conservatória do Registo Comercial 
de Luanda, 2? Secção do GuichéÚnico da Empresa.

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre

sentada sob o n.0 58, do livro-diário de 23 de Fevereiro do 

conente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória

Certifico que, sob o n.° 5.794/16, se acha matriculado o 

comerciante em nome individual Munungu Kamongo João, 

solteiro, maior, residente em Luanda, Município do Cazenga, 

Bairro Hoji-ya-Henda, Rua da Soncf, casa sem número, 
Zona 17, que usa a firma «MUNUNGU KAMONGO JOÃO 

—- Comércio a Retalho», exerce a actividade de comércio 

a retallio de produtos alimentares, bebidas ou tabaco, tem 

escritório c estabelecimento denominados «MUNUNGU 

KAMONGO JOÃO — Comércio a Retalho», situados em

Luanda, Município do Cazenga, Bain o Hoji-ya-Henda, 

da Sonef, casa sem número, Zona 17.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda, di 
2.a Secção do Guiché Único, aos 23 de Fevereiro de 2016. 

— A conservadora de 3.a classe, ilegível. (16-2616-L02)'
__ _____ __

I 

Conservatória do Registo Comercial da 2.a Secção 
do Guiché Único da Empresa

CERTIDÃO

W.G.F.G. — Comércio a Retalho e Prestação

de Serviços

Bárbara Celeste Feireira Gamboa, Conservadora-Adjunta 

da Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 2? Secção 

do Guiché Único da Empresa.

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre

sentada sob on.° 105, do livro-diário de 23 de Fevereiro do 

corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.

Certifico que sob o n.° 5.797/16, se acha matriculado o 

comerciante em nome individual, Walter Gonzaga Ferreira 

Guimães, solteiro, maior, residente em Luanda, Município , 

do Luanda, Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi, BainoNeves 

Bendinha, Rua da Gabela. Casa n.° 11, que usa a finna 

«W.G.F.G. — Comércio a Retalho e Prestação de Serviços», 

exerce a actividade de comércio a retalho e prestação dc i 

serviços, tem escritório e estabelecimento denominados 

«W.F.G.», situados em Luanda, Município do Luanda, ■ 

Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi, Bairro Neves Bendinha, 
í 

Rua da Gabela, Casa n.° 11. ’
| 

Por sei- verdade se passa a presente certidão, que depois ■ 

de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 
da 2? Secção do Guiché Único da Empresa, 23 deFevereiro 

de 2016. — O conservador de 3 a classe, ilegível.
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