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Fnb ri alimentos, Limitada

Certifico qiie, por escritura de 26 de Fevereiro de 2016, 

lavrada com início a folhas 15 do livro de notas para escri
turas diversas n.° 451, do Cartório Notarial do Guiché Único 

da Empresa, a caigo do Notário, Lúcio Albeito Pires da 

Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:
Primeiro: — AhmadTajeddine, casado com Layal Rkain, 

sob o regime de separação de bens, natiual de Freetown, 
Seira Leoa, mas de nacionalidade libanesa, residente oca
sionalmente em Luanda, no Município de Belas, Bairro 
Talatona, Condomínio Palmeiras, Rua Dubai, Casa n.° 23;

Segundo: — Ali Ibrahim, solteiro, maior, natural de 
Beyrouth. Libano, residente ocasionalmente em Luanda, 
no Município do Cazenga, Bairro Hoji-ya-Henda, Avenida 
N’gola Kiluange, Rua do Cala Boca, casa s/n.°,

ftrceiro: —Ali Ibrahim, casado com Houda Ilammoud, 
sob o regime de separação de bens, natural de Beyrouth 
Libano, residente ocasionalmente em Luanda, no Município 
do Cazenga, Baiiro Hoji-ya-Henda, Avenida N’gola 
Kiluange, Rua do Cala Boca, casa s/n.°;

Uma sociedade comercial por quotas que se regerá nos 

tennos constantes no documento em anexo.

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

Luanda, aos 4 de Março de 2016. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
FABRIALIMENTOS, LIMITADA 

ARTIGO l.°
Asociedade adopta a denominação de «Fabrialimentos, 

Limitada», com sede social em Luanda, Município do 

Cazenga, Bairro Hoji-ya-Henda, Avenida Ngola Kiluanje, 
s/n.°, podendo deslocar a sede dentro do teiritório nacional, 

abrir filiais, sucursais, agências ou qualquer outra foima de 

representação, onde mais convenha aos negócios sociais, 

noutros pontos do país ou no estrangeiro, segundo delibera
ção da Assembleia Geral.

ARTIGO 2.®
1. A sua duração é por tempo indetenninado, contando- 

-se o seu início, para todos os efeitos legais, a partir da data 
da escritura.

2. A sociedade poderá, a todo tempo, participar na 

constituição de novas sociedades, adquirir participações 

cm sociedade dc responsabilidade limitada e anónimas e 
alienai as participações de que seja titular, por decisão da 
Assembleia dos Sócios.

ARTIGO 3.°
3. A sociedade tem por objecto social, indústria transfor

madora, a produção de extrudados de milho, batatas fritas 
e snacks, comércio a grosso e a retalho de produtos produ
zidos, importação, exportação, podendo ainda dedicar-se a 

qualquer outra actividade de comércio ou indústria do inte

resse dos sócios desde que permitida por lei.

____________________ ___________ DIÁRIO darepública i

- I
ARTIGO 4.° |

O capital social é deKz: 53.248.000,00 (cinquentaetrês ’ 

milhões e duzentos e quarenta e oito mil kwanzas), integral- I 

mente realizado em dinheiro, dividido em três quotas, sendo 

uma de Kz: 26.624.000,00 (vinte e seis milhões eseiscentos ' 
e vinte e quatro mil kwanzas), equivalente a 50% do capi- ' 

tal social, peitencente ao sócio Ahmad Tajeddine, e duas no ! 

valor deKz: 13.312.000,00 (treze milhões e trezentos edoze í 

mil kwanzas), equivalentes a 25% do capital social cada, [ 

pertencentes aos sócios Ali Ibrahim e Ali Ibrahim, respec- ' 

tivamente. r

ARTIGO 5.° '
1. Os sócios poderão ser chamados a fazei prestações

suplementares de capital, no montante global equivalente a < 

USD 100.000,00. |
2. Os sócios poderão, igualmente, ser chamados afazer 

empréstimos de dinheiro ou coisa fungível com carácter de ; 
pennanência (suprimentos) ou outras prestações acessórias J 

nos tennos, pelos prazos e nas condições que vierem a ser 

estabelecidas em Assembleia Geral.
3. Os suprimentos, bem como as prestações acessórias, 

poderão ser remuneradas.
4. As prestações suplementares de capital, suprimentos 

ou outras prestações acessórias poderão vir a sei* transforma- j 

das em capital social e/ou ter outro destino, confonne opção ( 

do sócio no momento do respectivo contrato.
5. O contrato de suprimento deverá constar do documento ' 

escrito.

ARTIGO 6.°
1. A cessão de quotas entre os sócios é livre, mas quando 

feita a estranhos, fica dependente do consentimento da 

sociedade a obter por maioria simples de votos correspon

dentes ao capital.
2. O sócio em prime iro lugar e a sociedade em segundo, 

gozam do direito de preferência em qualquer caso de cessão 

de quotas.

ARTIGO 7.°
1. A gerência e a administração da sociedade, em lodos 

os seus actos e conti atos, em juízo efora dele, activa e pas

sivamente, será exercida por tun ou mais gerentes a serem 

eleitos em Assembleia Geral.

a) A sociedade ficará validamente obrigada coma

assinatura do gerente;

b) Com duas assinaturas em caso de gerência plural;

c) Os gerentes poderão delegar aos sócios ou em pes

soas estranhas à sociedade, mediante procuração 

parte dos seus poderes de gerência, para obriga

rem validamente a sociedade:

d) Fica vedado aos gerentes obrigarem a sociedade

em actos e contratos estranhos aos negócios 

sociais, designadamente em leiras de favor, fian

ças, abonações ou documentos semelhantes.
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ARTIGO 8.°

1. As Assembleias Gerais convocadas, quando a lei 

não prescreva outras formalidades, serão feitas por cartas 
registadas aos sócios com pelo menos (30) trinta dias de 
antecedência.

2. A representação voluntária de qualquer dos sócios nas 
Assembleias Gerais, sempre que a lei não exija outra for

malidade, pode ser conferida por documento particulai* e a 

favor de qualquei* terceiro.

ARTIGO 9.°
Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per

centagem legal para o íiindo de reserva ou destinos especiais 

criados cm Assembleia Geral, serão repartidos pelos sócios 

na proporção das suas quotas e, em igual proporção serão 

suportadas as perdas se houver.

(16-3169-L02)

Caaled. Limitada

Certifico que, com inicio de folhas 67 a 68, do livro 

de notas para escrituras diversas n ° 1 B-2.a Série, deste 

Cartório Notarial da Comarca do Uíge, a cargo da Ajudante 
Principal, Emília Neves, se encontra lavrada a escritura do 

teor seguinte:

Constituição da sociedade por quotas denominada por 

«Caaled, Limitada».
No dia 14 de Janeiro de 2016, no Uíge e no Cartório 

Notarial desta Comarca, perante mim, Emília Neves, 

Ajudante Principal do mesmo Cartório, compareceu como 

outoigante:
Primeiro: — Eduardo Alexandre, solteiro, natural 

de Kilamba Kiaxi, Província de Luanda, onde habitual

mente reside, no Bairro Maculusso, Rua Comandante 

Gika, n.° 309, Zona 8, Município da Ingombota, titular do 

Bilhete de Identidade n.° 000396406LA035, emitido pelo 

Departamento de Identificação Civil e Criminal de Luanda, 

aos 26 de Agosto de 2014, com a Identificação Fiscal 

n.° 100396406LA0354, que outorga por si e representante 

legal de seus filhos menores Alissa Alexandra Roosvelt 

Campos, de sete (7) anos de idade, nascida aos 29 de 

Setembro de 2007, natural do Uíge, e Campos Perigrino 

António Alexandre, de dois (2) anos de idade, nascido aos 

8 de Janeiro de 2014, natiu al do Uíge, consigo conviventes.

Verifiquei a identidade do outorgante pela exibição dos 

respectivos bilhetes de identidade e as cédulas pessoais dos 

menores.
Epor ele foi dito:

Que, pela presente escritura, constituem entre si e 

os menores, tuna sociedade por quotas de responsabili
dade limitada, denominada por «Caaled, Limitada», tem a 

sede social no Bain o Popular n.° 1, Rua Direita do Tange, 
Município do Uíge, Província do Uíge, com o capital social 

de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), integralmente rea

lizado em dinheiro, dividido e representado por três (3) 

quotas, assim sendo; uma quota no valor nominal de 
Kz: 80.000,00 (oitenta mil kwanzas), pertencente ao sócio 

Eduardo Alexandre, outras duas quotas iguais no valor 

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

aos sócios Alissa Alexandra Roosvelt Capmos e Campos 

Perigrino António Alexandre, respectivamente.
Que a dita sociedade tem por objecto social o previsto 

no artigo 3.° do seu Estatuto e reger-se-á pelos artigos 

constantes do documento complementar elaborado nos 

tennos do número dois do artigo cinquenta e cinco da Lei 
da Simplificação e Modernização dos Registos Predial, 

Comercial e Serviço Notarial, que fica a fazer parte inte

grante desta escritura e que os outorgantes declaram ter lido, 

tendo pleno conhecimento do seu conteúdo, pelo que é dis

pensada a sua leitura.

Assim o disseram e outorgaram

Arquivo os seguintes documentos:

a) Documento complementar a que atrás se faz alu

são;
b) Certificado de admissibilidade, emitido pelo

Ficheiro Central de Denominações Sociais, no 

SLAC — Uíge, aos 14 de Janeiro de 2016;

c) Comprovativo do depósito do capital social.

Fiz ao outoigante a leitura desta escritura, a explica

ção do seu conteúdo e a advertência da obrigatoriedade do 

registo deste acto, no prazo de 90 (noventa) dias a contar de 

hoje.
Assinatura de: Eduardo Alexandre.
É certidão que fiz extrair e vai confonne o original a que 

mc reporto.

Cartório Notarial da Comarca do Uíge — SIAC, aos 14 

de Janeiro de 2016. —A Ajudante, Emília Neves.

ESTATUTO DA SOCIEDADE 
CAALED, LIMITADA

ARTIGO 1° 
(Denominação e sede)

A sociedade adopta a denominação de «Caaled, 

Limitada» c rege-se pelo presente estatuto c pela legislação 

aplicável.

1. Tem a sede social no Bairro Popular n° 1, Rua Direita 

Tange, Município e Província do Uíge, podendo a socie

dade, por simples deliberação da gerência, transferir ou 

deslocai* a sede social dentro da mesma província ou provín

cia limítrofe, bem como criar, delegações, filiais, sucursais, 

agências ou outras fonnas de representação no Pais ou no 

estrangeiro, nos termos em que tal lhe for pcnnitido por lei.

ARTIGO 1°
(Duração)

A sua duração é por tempo indetenninado, contando o 

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

da data da celebração da presente escritura.
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ARTIGO 3.° 
(Objecto social)

Asociedade tein como objecto social o comércio geral a 

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

assistência técnica, consultoria, contabilidade e audito

ria e outras áreas afins, venda de bens móveis e imóveis, 

construção civil e obras públicas, instalações eléctricas e 

comunicações, instalações de sistemas de seguranças de 

incêndio, videovigilância e instrução, fiscalização de obras, 

camionagem, transportes públicos e urbanos, agente despa

chante e transitários, rent-a-car, compra e venda de viaturas 

novas e de ocasiãoe seus acessórios, aluguei- de viaturas com 
ou sem condutor, escola de condução, agência de viagens, 

pesca artesanal, agro-pecuária, agricultura, indústria trans
formadora, infonnática, telecomunicações, publicidade, 

comercialização de combustíveis e lubrificantes, exploração 

de bombas de combustíveis e estação de seiviços, venda de 

produtos farmacêuticos, material cirúrgico, gastável e hos

pitalar, produtos químicos, centro médico, clinica geral, 

perfumaria, venda de material de escritóirio e escolar, deco

rações, salão de beleza e cabeleireiro, boutique, pastelaria, 

geladaria, panificação, venda de gás butano, realizações 

de actividades cultiuais e desportivas, saneamento básico, 

segurança de bens patrimoniais, creche, educação, ensino e 

cultura, exploração mineira e florestal, importação e expor
tação, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo de 

comércio ou indústria em que os sócios acordem e que seja 

pennitido por lei.

§Unico: — Mediante a prévia deliberação dos sócios, 

fica permitida a participação da sociedade em agrupamento 

complementares de empresas bem como sociedades com 

objectivos diferentes ou exclusivamente como sócia de res

ponsabilidade limitada.

ARTIGO 4.°
(Capital)

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

zas), integralmente realizado an dinheiro, dividido c 

representado por três (3) quotas, uma no valor nominal de 
Kz: 80.000,00 (oitenta mil kwanzas), pertencente ao sócio 

Eduardo Alexandre, outras duas quotas iguais no valor 

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

aos sócios Alissa Alexandra Roosvest Campos e Campos 

Perigrino António Alexandre, cada um, respectivamente.
1. Asociedadepoderá também, mediante deliberação da 

Assembleia Geral dc sócios participar no capital dc outras 
sociedades e promover constituição de novas empresas.

2. O capital poderá ser aumentado por deliberação da 
Assembleia Geral e o aumento será dividido na proporção 

das quotas dc cada sócio ou na fonna como acordarem

ARTIGO 5.c
(Prertaçoeí suplementares)

Os sócios poderão prestar a sociedade os suprimentos de 

que a mesma venha a carecer, devendo as respectivas condi

ções ser aprovadas em Assembleia Geral,

____________________ DIÁRIO DarepúbliCa

’ ' I 
.ARTIGO 6.° i

(Cessão de quotas) |
A cessão de quotas entre os sócios é livre, mas quando ' 

é feita a terceiros depende do consentimento da sociedade ' 
à qual é sempre reservado o direito de preferência, deferido j 
aos sócios se aquela dele não quiser fazer o uso. I

ARTIGO 7.° |
(Gerência)

1. Agerência e administração da sociedade, ein todos os seus ' 

actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passivamente, , 

será exercida pelo sócio Eduardo Alexandre, que dispensado de ’ 

caução fica desde já nomeado ga-ente, sendo necessária a sua 

assinatura para obrigar validamente a sociedade.

2. O gerente poderá delegar noutro sócio ou mesmo em
pessoas estranhas à sociedade, mediante procuração para a [ 

prática dos determinados actos ou encargos de actos, confe- f 

rindo os respectivos mandatos. í
3. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actose ' 

contiatos estranhos aos negócios sociais, tais como letras de i 

favor, fianças ou documentos semelhantes.

ARTIGO 8.® |
(Fiscalização) \

A sociedade pode deliberar a eleição de um fiscal-único 1 

ou de um outro suplente, por períodos de dois anos. I

ARTIGG 9° j
(Assembleias Gerais)

As Assembleias Gerais, quando a lei não prescreva 
outras fonnalidades, serão convocadas por meio de cartas, 
dirigidas aos sócios com, pelo menos, trinta dias de antece- ' 

dência. Se qualquer um dos sócios estiver ausente do local | 

da sede social, a convocação deverá ser feita com a dilação j 

suficiente para poder comparecei- ou fazer-se representar. >
As sócias podem fazer-se representar em Assembleia 

Geral pelo cônjuge, ascendente, descendente, outra sócia ou 1 
advogado, bastando para tal uma simples carta mandatada. I

ARTIGO 10.® I
(Ano sodal)

Os anos sociais coincidem com os anos civis, repor- 
tando-se os balanços anual a 31 de Dezembro década ano. 
devendo encerrar-se a 31 de Março imediato.

ARTIGO 11.®
(Distribuição dos resultados)

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzidas a per
centagem para o fundo de reseiva legal, e quaisquer outras 
percentagens para o fundo ou reservas especiais, criados 
em Assembleia Geral, sei ão divididos pelos sócios na pro
porção das suas quotas, e em igual proporção suportadas as 
peidas se as houver.

ARTIGO 1 2°
(Morte ou interdição de sócios)

No caso de morte ou interdição de qualquer dos sócios, 
a sociedade não se dissolverá, prosseguindo com os sobrevi
vos e capazes e os herdeiros ou representante legal do sócio 
falecido ou interdito, devendo os hei deiros do sócio falecido 
escolher, entre si, um que a todos represente na sociedade, 
enquanto a quota se mantiver indivisa.
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ARTIGO 13.°
(Liquidação)

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios ou nos 

danais casos legais, todos serão liquidatários e à partilha 

procederão como para eles acordarem; na falta de acordo, e 

se algum deles o pretender, será o activo social licitado em 

globo com a obrigação de pagamento do passivo.

ARTIGO 14.°
(Diferendos)

Para todas as questões emergentes deste contrato, quer 

entre sócios eseus herdeiros ou representantes, quer entre 
eles ea própria sociedade, fica estipulado o Foro da Comarca 

onde estiver situada a sede com expressa renúncia a qual

quer outro.

ARTIGO 15.°
(Casos omissos)

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.

(16-3245-L12)

Ngundiankenda Kissoso & Filhos, Limitada

Certifico que, com início de folha 95, verso, a 97, do 
livro de notas para escrituras diversas n.° 63-A deste Cartório 

Notarial, se encontra exarada a escritura do seguinte teor:

Constituição da sociedade por quotas denominada 
«Ngundiankenda Kissoso Limitada».

No dia 12 de Agosto de 2009, nesta Cidade do Uíge e 

no Cartóiio Notarial desta Comarca, perante mim, Alfredo 

Hecama Estevão, Notário-Adjunto, do referido Cartório, 

compareceram como outoigantes:

Primeiro: — Orlando José António, solteiro, maior, natu
ral de Sanza Pombo, Município do Sanza Pombo, Província 

do Uige, onde habitualmente reside, no Bairro Centro da 

Cidade, Rua dos Funcionários, casa sem número, titulai' do 

Bilhete de Identidade n.° 001759559UE034, emitido pelo 

Sector de Identificação de Luanda, aos 27 de Julho de 2005, 

que outorga neste acto por si e em representação legal dos 

seus filhos maiores Manuel Emesto Josc dc (19) dezanove 

anos de idade, Julieta Emesto José de (17) dezassete anos 

deidade, Orlando José Emesto António de (15) quinze anos 

deidade,David José Enesto António de (13) treze anos de 

idade, Ernesto José Monteiro António de (11) onze anos dc 

idade e Osvaldo Enesto José de (5) cinco anos de idade, 

ambos naturais do Uíge, consigo convivente em Comunhão 

de Mesa;

Segundo: — Margarida Domingos Monteiro, solteira, 

maior, natural de Candombe, Município do Uíge, Província 

do Uíge, onde habitualmente reside, na Rua Soba Manuel 

Messe dos Oficiais, Município do Uíge, titulai do Bilhete de 

Identidade n.° 6087091, emitido Pelo Sector de Identificação 

do Uíge, aos 11 de Dezembro de 2001;

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos 
respectivos bilhetes de

identidade.

E por eles foi dito:

Que pela presente escritura é constituída uma socie
dade por quotas de responsabilidade limitada denominada 

«Ngundiankenda Kissoso, Limitada», tem a sua sede no 
Centro da Cidade do Uíge, Rua dos Funcionários, casa sem 

número, com o capital social de Kz: 100.000,00 (cem mil 
kwanzas), integralinente realizada em dinheiro, dividido e 

representado por 8 (oito) quotas assim sendo: uma quota no 

valor nominal de Kz: 25.000,00 (vinte e cinco mil kwanzas), 

pertencente ao sócio Orlando José António, uma quota no 

valor nominal de Kz: 15.000,00 (quinze mil kwanzas), per

tencente à sócia Margarida Domingos Monteiro, e outras 6 

quotas iguais no valor nominal de Kz: 10.000,00 (dez mil 

kwanzas), cada pertencentes aos sócios Manuel Enesto 

José, Julieta Ernesto José, Orlando José Emesto António, 
David José Emesto António, Emesto José Monteiro António 

e Osvaldo Emesto José, respectivamente.
Que a referida sociedade tem como objectivo social o 

exercício do comércio geral, a grosso e a retalho, prestação 
de serviços, hotelaria e turismo, assistência técnica, consul

toria contabilidade e auditoria e outras áreas afins, venda 
de bens móveis e imóveis, construção civil e obras públi
cas, instalações eléctricas e comunicações, instalações do 

sistema de segurança de incêndio vídeo vigilância e instru
ção, fiscalização de obras, camionagem, transporte públicos 
e urbano, rent-a-car, venda de viaturas novas e de oca
sião e seus assessórios, alugueres de viaturas com ou sem 
condutor, escola de condução, agência de viagens, pesca 
artesanal, agro-pecuária, agricultura, infonnática, telecomu
nicações, comercialização de combustíveis e lubrificantes, 
exploração dc bombas de combustíveis e estação de servi
ços, venda de produtos fannacêuticos, gastável e hospitalar, 
cenho médico clinica geral, venda de material de escritório 
e escolar, decorações, salão de beleza e cabeleireiro, bouti
que, pastelaria, geladaria, panificação, venda de gás butano. 
realizações de actividades culturais e desportivas, casa de 
música, saneamento básico, segurança de bens patrimoniais, 
creche, educação, ensino e cultura, exploração mineira e 
florestal, importação e exportação, podendo ainda dedicar- 
-se a qualquer outro ramo de comércio ou indústria em que 

os sócios acordem c que seja permitido por lei, c regcr-sc 
a pelas cláusulas e condições constantes dos seus estatutos 
documentos complementares ora elaborados nos tennos a° 2 

do artigo 55.° da Lei n.° 1/97, que faz parte integrante da pre
sente escritura, cujo conteúdo é do pleno conhecimento dos 
outoigantes pelo que dispensam a sua leitura.

Assim o disseram e outorgaram.

Instruem o presente acto os seguintes documentos:

a) Documentos complementares atrás referidos devi

damente rubricados e assinados pelos outorgan

tes e por mim, Notário-Adjunto;

b) Certificado de admissibilidade passado pelo 

Ficheiro Central de Denominação Sociais;
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Fiz aos outorgantes, cm voz alta a leitura desta escritura, 

a explicação do seu conteúdo e a advertência da obrigatorie

dade do registo deste acto no prazo de 90 (noventa) dias a 

contai' desta data.

Assinaturas: Orlando José António e Margarida 

Domingos Monteiro.

Caitório Notarial da Comarca do Uige, aos 16 de 

Setembro de 2009. — O Notário-Adjunto, Alfredo Hecama 

Estevão.

ESTATUTO DA SOCIEDADE
NGUDIANKENDAKISSOSO, LIMITADA

ARTIGO 1.® 
(Denominação e sede)

1. Asociedade adopta a denominação de «Ngundiankenda 

Kissoso & Filhos, Limitada», e rege-se pelo presente esta

tuto e pela legislação aplicável.

2. Tan a sede social no Bairro Centro da Cidade, Rua 
dos Funcionários, casa sem número, Município do Uige, 

Província do Uige, podendo a sociedade, por simples delibe

ração dos sócios, transferir ou deslocar a sede social dentro 

da mesma província, bem como criar, delegações, filiais, 

sucursais, agências ou outras fonnas de representação no 

País ou no estrangeiro, nos tennos em que tal lhe for per

mitido por lei.

ARTIGO 2.® 
(Duração)

A sua duração é por tempo indeterminado, contando o 

inicio da sua actividade para todos os efeitos legais, a paitir 

da data da celebração da presente escritura.

ARTIGO 3.°
(Objecto social)

A sociedade tem como objecto social o comércio geral a 

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

assistência técnica, consultoria, contabilidade e audito

ria e outras áreas afins, venda de bens móveis e imóveis, 

construção civil e obras públicas, instalações eléctricas e 
comunicações, instalações de sistemas de seguranças de 

incêndio, videovigilância e instrução, fiscalização de obras, 

camionagem, transportes públicos e urbanos, rent-a-car, 

venda de viaturas novas e de ocasião e seus acessórios, 

aluguer de viaturas com ou sem condutor, escola de con

dução, agência de viagens, pesca artesanal, agro-pecuária, 

agricultura, infonnática, telecomunicações, comercializa
ção de combustíveis e lubrificantes, exploração de bombas 

de combustíveis e estação de seiviços, venda de produtos 

farmacêuticos, gastável e hospitalar, centro médico, clínica 
geral, venda de material de escritório e escolar, decorações, 

salão de beleza e cabeleireiro, boutique, pastelaria, geladaria, 
panificação, venda de gás butano, realizações de actividades 

culturais e desportivas, casa de música, saneamento básico, 

segurança de bens patrimoniais, creche, educação, ensino e

_____________________________ DIÁRIO DAREPÚBLICa 

cultura, exploração mineira c florestal, impoitação e expor- 

tação, podendo ainda dedicar-se a qualquei' outro ramo de 

comércio ou indústria em que os sócios acordem e que seja 1 

pennitido por lei.________________________________________ }

§ Único: — Mediante a previa deliberação dos sócios, i 

fica permitida a participação da sociedade em agiupamento ' 

complementares de empresas bem como sociedades com i 

objectivos diferentes ou exclusivamente como sócia deres- j 

ponsabilidade limitada. 1
ARTIGO 4.° I

(Capital) 1i
O capital social é de Kz: 100.000,00 (cemmilkwanzas), 

integraImente realizado em dinheiro, dividido e represen

tado por oito (8) quotas assim sendo; tuna quota no valor j 

nominal de Kz: 25.000,00 (vinte e cinco mil kwanzas), per- [ 

tenc ente ao sócio Orlando José António, uma outra quota no i 

valor nominal de Kz: 15.000,00 (quinze mil kwanzas), per- [ 

tenc ente à socia Margarida Domingos Monteiro e outras seis 

(6) quotas iguais no valor nominal dc Kz: 10.000,00 (dez 

mil kwanzas) cada pertencentes aos sócios Manuel Ernesto 

José, Julieta Ernesto José, Osvaldo Ernesto José, David José 

Ernesto António, Ernesto José Monteiro António e Orlando 

José Ernesto António, respectivamente.
1. A sociedade poderá também, mediante deliberação da 

Assembleia Geral dos sócios participar no capital de oulras 

sociedades e promover constituição de novas empresas.
2. O capital poderá ser aumentado por deliberação da 

Assembleia Geral c o aumento será dividido nn proporção 

das quotas de cada sócio ou na fonna como acordarem.

ARTIGO 5 ®
(Prestações suplementares)

Os sócios poderão prestar à sociedade os suprimentos de 

que a mesma venha a carecer, devendo as respectivas condi

ções ser aprovadas em Assembleia Geral.

ARTIGO 6° 
(Cessão de quotas)

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

é feita a terceiros depende do consentimento da sociedade, 

à qual é sempre reservado o direito de preferência, deferido 

aos sócios se aquela dele não quiser fazer o uso.

ARTIGO 7.®
(Gerência)

1. A gerência e administi açâo da sociedade, em todos os 

seus actos e conti atos, em juízo e fora dele, activa e passi- 

vamente, será exercida pelo sócio, Orlando José António, 

que dispensado de caução fica desde já nomeado gerente, 

sendo necessária a sua assinatura para obrigar validamente 

a sociedade.

2. O gerente poderá delegar noutro sócio ou mesmo em 

pessoas estranhas à sociedade, mediante a procuração para 

prática dos determinados actos ou encargos de actos, confe

rindo og respectivos mandatos.
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3. Fica vedado ao gerente obrigara sociedade an actos c 
contratos estranhos aos negócios sociais, tais como letras de 

favor, fianças ou documentos semelhantes.

ARTIGO 85
(Fiscalização)

Asociedade pode deliberar a eleição de um fiscal-único 

ou de um outi o suplente, por períodos de dois anos.

ARTIGO 9.°
(Assembleias Gerais)

As Assembleias Gerais, quando a lei não prescreva 

outias formalidades, sei ão convocadas por meio de cartas 
dirigidas aos sócios com, pelo menos, trinta dias de antece

dência. Se qualquer um dos sócios estivei' ausente do local 
da sede social, a convocação deverá sei' feita com a dilação 

suficiente para poder comparecer ou fazer-se representar.

Os sócios podem fazei'-se representai' em Assembleia 

Geral pelo cônjuge, ascendente, descendente, outro sócio ou 

advogado, bastando para tal uma simples caita mandatada.

ARTIGO 10.°
(Ano social)

Os anos sociais coincidem com os anos civis, repor- 

lando-se os balanços anual a 31 de Dezembro de cada ano, 

devendo encen ar-se a 31 de Março imediato.

ARTIGO 115
(Distribuição dos resultados)

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzidas a per

centagem para o fundo dc reserva legal, c quaisquer outras 

percentagens para o fundo ou reservas especiais, criados 

em Assembleia Geral, sei ão divididos pelos sócios na pro

porção das suas quotas, e em igual proporção suportadas as 

perdas sc as houver.

ARTIGO 125
(Morte ou interdição de sócios)

No caso de mate ou interdição de qualquer dos sócios, 

a sociedade não se dissolverá, prosseguindo com os sobre

vivo e capazes e os herdeiros ou representante legal do sócio 

falecido ou interdito, devendo os herdeiros do sócio falec ido 

escolher, entre si, um que a todos represente na sociedade, 

enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 135 
(Liquidação)

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

procederão cano para ela acordarem; na falta dc acordo, c 

se algum deles o pretendei', será o activo social licitado em 
globo com a obrigação de pagamento do passivo.

ARTIGO 145
(Diferendos)

Para todas as questões emergentes deste contrato, quer 

entre sócios e seus herdeiros ou representantes, quer entre 

eles e a própria sociedade, fica estipulado o foro da Comarca 

onde estivei* situada a sede com expressa renúncia a qual

qua* outro.

ARTIGO 155 
(Casos omissos)

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.

(16-3248-L12)

Grupo Maquixi, Limitada

Certifico que, com início de folha 56 a 57, do livro de 
notas para escrituras diversas n.° 7B-2.1 Serie, deste Cartório 

Notarial, se encontra lavrada a escritura do seguinte teor:

Constituição da sociedade por quotas «Grupo Maquixi, 

Limitada».
No dia 6 de Janeiro de 2016, no Uíje e no Caitório 

Notarial desta Comarca, perante mim, Alfredo Hecama 

Estevão, Notário de 3.a Classe do referido Cartório, compa

receram como outoigantes:
Primeiro: — Penado António Alberto, casado com Marta 

Narciso Albeito, sob o regime de bens adquiridos, natural do 

Uíge. Província do Uíge, onde habitualmente reside, no Centro 
da Cidade, Rua Dr. António Agostinho Neto n.° 6,4o, Município 

do Uíge, titular do Bilhete de Identidade n.° 000260805UE031, 
emitido pelo Departamento Provincial de Identificação Civil e 

Criminal do Uíge, aos 22 de Outubro de 2010, com o Número 

de T dentificação Fiscal 1002608051JE0318;
Segundo:—Nany Julieta Narciso Alberto, solteira, maior, 

natural do Uige, Província do Uíge, onde habitualmente 

reside, no Bairro Paco Benzi, casa sem número, Município do 

Uíge, titular do Bilhete de Identidade n° 00315231SUE039, 
emitido pelo Departamento Provincial de Identificação Civil e 

Criminal do Uige, aos 18 de Outubro de 2013, com o Número 

de Identificação Fiscal 103152318UE0399.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos 

respectivos bilhetes de identidade acima referidos.

E por eles foi dito:

Que pela presente escritura constituem entre si, uma 

sociedade por quotas de responsabilidade limitada denomi

nada por «Grupo Maquixi, Limitada», tem a sede social no 

Centro da Cidade, Rua Dr. António Agostinho Neto 

n.° 64.°,Município eProvíncia do Uíge, como capital 

social de Kz: 100.000,00 (can mil kwanzas). integral

mente realizado em dinheiro, dividido e representado por 

duas (2) quotas assim sendo; uma quota no valor nominal de 

Kz: 60.000,00 (sessenta mil kwanzas), pertencente ao sócio, 

Penado António Alberto e outra quota no valor nominal de 

Kz: 40.000,00 (quarenta mil kwanzas), pertencente à sócia. 

Nany Julieta Narciso Alberto, respectivamente.

Que, a referida sociedade tem como objecto social o 

previsto no artigo 3.° do seu estatuto e reger-se-á pelas cláu

sulas constantes no documento complementar, elaborado 

nos tennos 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
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que os outorgantes declaram terem lido, tendo pleno conhe

cimento do seu conteúdo, pelo que é dispensado a sua leitura.

Assim o disseram e outorgaram.
Instruem este acto:

a) Documento complementar a que atrás se faz alu

são;

b) Certificado de admissibilidade, emitido pelo

Ficheiro Central de Denominações Sociais no 

SIAC — Uige, aos 5 de Agosto de 2015;

c) Comprovativo do depósito da realização do capi

tal social;

d) Assento de casamento.

Fiz aos outoigantes em voz alta, na presença simultâ

nea de ambos a leitura desta escritura, a explicação do seu 
conteúdo e a advertência da obrigatoriedade do registo deste 

acto no prazo de 90 (noventa) dias a contar de hoje.

Assinaturas de: Penado António Albeito e Nany Julieta 

Narciso Alberto.
É certidão que fiz extrair e vai confonne o original a que 

me reporto.
Cartório Notarial da Comaica do Uige, aos 6 de Janeiro 

de 2016. — O Notário-Adjunto, Hecama Estevão.

pachante e transitários, rent-ci-ccir, venda dc viaturas novaj 
e de ocasião e seus acessórios, aluguer de viaturas com ' 
ou sem condutor, escola de condução, agência de viagens, ' 
agro-pecuária, agricultura c avicultura, cafctaria, gráfica t j 
impressão, musica e artes, venda de alumínio, informática 1 
telecomunicações, publicidade, comercialização de combus
tíveis e lubrificantes, exploração de bombas de combustíveis 
e estação de seiviços, venda de produtos farmacêuticos, 
material cirúrgico, gastável e hospitalar, centro médico, 
clínica geral, perfumaria venda de material de escritório e 
escolar, decorações, salão de beleza e cabeleireiro, bouti
que, pastelaria, geladaria, panificação, venda de gás butano, 
saneamento básico, segurança de bens patrimoniais, creche, 
educação, ensino e cultura, exploração mineira e florestal, 
importação e exportação, podendo ainda dedicar-se a qual
quer outro ramo de comércio ou indústria em que os sócios 
acordem e que seja pennitido por lei.

§Único: — Mediante a prévia deliberação dos sócios, 
fica permitida a participação da sociedade em agrupamento 
complementares dc empresas bem como sociedades com 
objectivos diferentes ou exclusivamente como sócia de res
ponsabilidade limitada.

ARTIGO 4.°
(Capital)

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

integraImenterealiza do em dinheiro, dividido e representado 
por duas (2) quotas assim sendo; uma quota no valor nomi
nal de Kz: 60.000,00 (sessenta mil kwanzas), peitencenteao 

sócio, Penado António Albei to e outra quota no valor nomi

nal de Kz: 40.000,00 (quarenta mil kwanzas), pertencente à 

sócia, Nany Julieta Narciso Alberto, respectivamente.

LA sociedade poderá também, mediante deliberação da 

Assembleia Geral de sócios participar no capital de outras 
sociedades e promovei* constituição de novas empresas.

2. O capital poderá sei aumentado por deliberação da 

Assembleia Geral e o aumento será dividido na proporção 
das quotas década sócio ou na fonna como acordarem 

ARTIGO 5.°
(Pl estaçoes suplementares)

Os sócios poderão prestai* á sociedade os suprimentos dc 

que a mesma venlia a carecer, devendo as respectivas condi

ções sei* aprovadas em Assembleia Geral.

ARTIGO 6°
(Cessão de quotas)

A cessão de quotas entre os sócios é livre, mas quando 
é feita a terceir os depende do consentimento da sociedade, 
à qual é sempre reservado o direito de preferência, deferido 
aos sócios se aquela dele não quiser fazer o uso.

AR1TGO 7.° 
(Gerência)

l.A  gerência e administr ação da sociedade, em todos os 
seus actos e conti atos, em juízo e fora dele, activa e passi

vamente, será exercida pelo sócio, Penado António Alberto, 
que dispensado de caução fica desde já nomeado gerente, 

sendo necessária a sua assinatura para obrigar validamente 

a sociedade.

ESTATUTO DA SOCIEDADE 
GRUPO MAQUIXI, LIMITADA

ARTIGOl/ 
(Denominação e sede)

1. A sociedade é por quotas de responsabilidade limitada, 

e adopta a denominação de «Grupo Maquixi, Limitada» e 

rege-se pelo presente estatuto e pela legislação aplicável.

2. Tem a sede social no Bain o Popular n.° 1, Rua Herói 

Felgas, Município e Província do Uige, podendo a socie
dade, por simples deliberação da gerência, transferir ou 

deslocai* a sede social dentro da mesma província ou provín

cia limítrofe, bem como criai; delegações, filiais, sucursais, 

agências ou outras fonnas de representação no País ou no 

estrangeiro, nos termos em que tal lhe for permitido por lei.

ARTIGO 2.” 
(Duração)

A sua duração é por tempo indetenninado, contando o 

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

da data da celebração da presente escritura.

ARTIGO 3.° 
(Objecto social)

A sociedade tem como objecto social o comércio geral a 
grosso e a retalho, prestação de serviços, hotelaria e turismo, 

assistência técnica, contabilidade e auditoria e outras áreas 

afins, venda de bens móveis e imóveis, construção civil e 
obras públicas, instalações eléctricas, instalações de siste

mas de seguranças de incêndio, videovigilância e instrução, 

fiscalizaçao de obras, camionagem, transportes públicos e 

urbanos, análise de projectos de investimentos, agente des-



in SÉRIE —■ N.° 52 — DE 18 DE MARÇO DE 2016 4297

2. O gerente poderá delegar noutro sócio ou mesmo em 

pessoas estranhas a Sociedade, mediante a procuração para 

praticados determinados actos ou encargos de actos, confe

rindo os respectivos mandatos.

3. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos e 

contratos estranhos aos negócios sociais, tais coino letras dc 

favor, fianças ou documentos semelhantes.

ARTIGO 8.° 
(fiscalização)

Asociedade pode deliberar a eleição de um fiscal-único 

ou dc um outro suplente, por períodos de dois anos.

ARTIGO 9.°
(Assembleias Gerais)

As Assembleias Gerais, quando a lei não prescreva 

outras fonnalidades, serão convocadas por meio de cartas, 

dirigidas aos sócios com, pelo menos, trinta dias de antece

dência. Sc qualquer um dos sócios estiva* ausente do local 

da sede social, a convocação deverá ser feita com a dilação 

suficiente para poder comparecer ou fazer-se representar.

Os sócios podem fazer-se representar em Assembleia 

Geral pelo cônjuge, ascendente, descendente, outro sócio ou 

advogado, bastando para tal uma simples caita mandatada.

ARTIGO 10/
(Ano social)

Os anos sociais coincidem com os anos civis, repor- 

tando-se os balanços anual a 31 de Dezembro de cada ano, 

devendo encenar-se a 31 de Março imediato.

ARTIGO 11.°
(Distribuição dos resultados)

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzidas a per

centagem para o fundo de reserva legal, e quaisquer outras 

percentagens para o fundo ou reservas especiais, criados 

em Assembleia Geral, sei ão divididos pelos sócios na pro

porção das suas quotas, e em igual proporção suportadas as 

perdas se as houver.

ARTIGO 12.°
(Morte ou interdição de sócios)

No caso de mate ou interdição de qualquer dos sócios, 

a sociedade não se dissolverá, prosseguindo com os sobre

vivo e capazes e os herdeiros ou representante legal do sócio 

falecido ou interdito, devendo os herdeiros do sócio falecido 

escolher, entre si, um que a todos represente na sociedade, 

enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO B.°
(Liquidação)

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios ou nos 

demais casos legais, todos serão liquidatários e à partilha 

procederão cano para ela acordarem; na falta de acordo, e 

se algum deles o pretender, será o activo social licitado em 

globo com a obrigação de pagamento do passivo.

ARTIGO 14.°
(Diferendos)

Para todas as questões emergentes deste contrato, quer 

entre sócios e seus herdeiros ou representantes, quer entre 

eles e a própria sociedade, fica estipulado o Foro da Comarca 
onde estivei* situada a sede com expressa renúncia a qual

quei' outro.

ARTIGO 15.°
(Casos omissos)

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

(16-3249-L12)

Twnga-Né Neves, Umitada

Certifico que, por escritura de 7 de Março de 2016, 

lavr ada com início a folhas 36, do livro denotas para escritu
ras diversas n.° 41-B, do Cartório Notarial do Guiché Único 

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

Costa, licenciado em direito, perante mim Eduardo Sapalo, 

Notário de 3? Classe, foi constituída entre:

Primeiro: —António Bona Ventura Joaquim Neves, sol

teiro, natural do Huambo, Província do Huambo, residente 

habitualmente em Luanda, no Município do Cazenga, Bairro 

Hoji-ya-IIcnda, Km n.° 12, Casa n? 57;

Segundo: — Joaquim Boaventura Neves, solteiro, 

natural do Huambo, Província do Huambo, residente habi

tualmente em Luanda, no Município do Cazenga, Bain*o 

Hoji -ya-Henda, Casa n.° 57, Zona 17;

Terceiro: — Hélder Caniati Neves, solteiro, natiual de 

Maianga, Província de Luanda, residente habitualmente em 

Luanda, Distrito Urbano da Maianga, Bairro Mártires de 

Kifangondo, Rua n.° 18, Casa n.° 48. Zona 9;

Quarto: —Natalino Joaquim Neves, solteiro, natural de 

Ingombota, Província dc Luanda, residente habitualmente 

em Luanda, no Município do Cazenga, Baino Hoji-ya- 

-Henda, Rua M12, Casa il° 59, Zona 17;

Uma sociedade comercial por quotas que se regerá nos 

tennos constantes do documento em anexo.

Está confonne.
Caitório Notarial do Guiché Único da Empresa, em 

Luanda, 10 de Março de 2016. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
TWNGA-NÉ NEVES, LIMITADA

ARTIGO 1/
A sociedade adopta a denominação de «Twnga-Né 

Neves, Limitada», com sede social na Província e município 

de Luanda, Distrito Uibano da Maianga, Baino Huambo, 

casa sem número (junto à Saudabel), podendo transferi-la 
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livrcmcnte para qualquer outro local do território nacional, 

bem como abrir filiais, sucursais, agências ou outras fonnas 

de representação dentro e fora do País.

ARTIGO 2o

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

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

da data da celebração da presente escritura.

ARTIGO 3.°
Asociedade tem como objecto social a prestação de ser

viços, comercio geral a grosso c a retalho, representações 

comerciais e industriais, hotelaria e turismo e similares, 

indústria, agro-pecuária, pesca, serviços informáticos, tele

comunicações, publicidade, constmção civil e obras públicas, 

exploração mineira e florestal, comercialização de telefones 

e seus acessórios, transporte marítimo, camionagem, agente 

despachante e transitários, cabotagem, rent-a-car, compra e 

venda de viaturas, novas ou usadas e seus acessórios, repa

ração de veículos automóveis, concessionária de material e 

peças separadas de transporte, fabrico de blocos e vigotas, 

comercialização de combustíveis e lubrificantes, exploração 

de bombas de combustíveis e estação de seiviço, comer

cialização de medicamentos, material cirúrgico, gastável e 

hospitalar, produtos químicos e farmacêuticos, serviços de 

saúde, venda de perfumes, plastificação de documentos, 

venda de material de escritório e escolar, decorações, seri- 

grafia, panificação, produção degelados, indústria pastel eira, 

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 patri

moniais, exploração de jardim de infância e atl, educação 
e cultura, instrução automóvel, ensino, saneamento básico, 

jardinagem, limpeza, desinfestação, fabricação e venda de 

gelo, importação e exportação, podendo ainda dedicai'- se 
a qualquer outro ramo do comércio ou indústria em que os 

sócios acordem e seja pennitido por lei.

ARTIGO 4.°

O capital social c de Kz: 105.000,00 (cento e cinco mil 

kwanzas), dividido e representado por 4 (quatro) quotas 

iguais de valor nominal de Kz: 26.250,00 (vinte e seis mil 

e duzentos e cinquenta kwanzas) cada uma, pertencentes 

aos sócios António Bona Ventura Joaquim Neves, Joaquim 

Boaventura Neves, Natalino Joaquim Neves e Hélder 
Camati Neves, respectivamente.

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

sentimento da sociedade, à qual c sempre reservado o direito 

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

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

seus actos e contiatos, em juízo e fora dele, activa e passi-

______________________ DIÁRIO DAREPÚBLICA
~ I 

vnmcnte, será exercida por um ou mais gerentes c fica d«dc ' 
já nomeado gerente António Bona Ventura JoaquimNews ■ 

bastando a sua assinatura para obrigai- validamente a socit 1 

dade. t
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 J 

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

centagem para fundos ou destinos especiais criada em 

Assembleia Geral, seião 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 como 

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou 

interdito, devendo estes nomear um que a todos represente, 

enquanto a quota se mantiver indivisa.

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

demais casos legais, todos os sócios saão 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 eadjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em 

igualdade de condições.

ARTIGO 11.°
A sociedade reserva-se o 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 o Foro da 

Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qualquer 

outro.

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

cm 31 dc Dezembro dc 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.
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ARTIGO 15.°

Os sócios declaram, sob sua responsabilidade, que se 

comprometem a entregar, até ao tenno do primeiro exercí
cio económico, o valor das entradas no cofre da sociedade.

(16-3317-L01)

Fernando & Emília, Limitada

Certifico que, por escritura de 10 de Março de 2016, 

lavrada coin início a folhas 37, do livro denotas para escritu
ras diversas n.° 41-B, do Caitório Notarial do Guiché Único 

da Empresa, a caigo da Notária Isabel Tonnenta dos Santos, 

Licenciada em Direito, foi constituída entre:

Primeiro: — Fernando Baptista da Costa, casado com 
Emília Ressurreição de Barros da Costa, sob regime de 
comunhão de adquiridos, natural da Maianga, Província 

de Luanda, residente em Luanda, Maianga, Baiiro Prenda, 
Casan.0 16, Zona 6;

Segundo: — Emília Ressureição de Bairos da Costa, 
casada com Fernando Baptista da Costa, sob regime de 

comunhão de adquiridos, natural da Maianga, Província 
deLuanda, residente em Luanda, Maianga, Bairro Sagrada 

Esperança, Casa n.° 25, Zona 6;
Uma sociedade comercial por quotas que se regerá nos 

tennos constantes do documento em anexo.
Está conforme.

Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, an 

Luanda, 10 deMarço de 2016. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
FERNANDO & EMÍLIA, LIMITADA 

ARTIGO l.°
A sociedade adopta a daiominação de «Fernando & 

Emília, Limitada», com sede social na Província e Município 

de Luanda, Distrito Urbano da Maianga, Baiiro Sagrada 
Esperança, Rua 14, Casa n.° 16. podendo transferi-la livre

mente para qualqua* outro local do taritório nacional, bem 

como abril' filiais, sucursais, agências ou outras formas de 
representação dentro e fora do País.

ARTIGO 2o
Asua duração é portanpo indetenninado, contando-se o 

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

da data da celebração da presente escritura.

ARTIGO 3.°
Asociedade tem como objecto social o comácio gaal 

a grosso e a retalho, representações comerciais e indus

triais, prestação de seiviços, hotelaria e turismo e similares, 

indústria, agro-pecuária, pesca, seiviços informáticos, tele
comunicações, publicidade, construção civil e obras públicas, 

exploração mineira e florestal, comercialização de telefones 

e seus acessórios, ti anspoite marítimo, camionagan, agaite 

despachante e transitários, cabotagem, reiit-a-car, compra e 

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 dc combustíveis e estação de serviço, comer

cialização de medicamaitos, material cirúrgico, gastável e 
hospitalar, produtos químicos e farmacêuticos, serviços de 

saúde, venda de paíúmes, plastificação de documentos, 

venda de material dc escritório e escolar, decorações, scri- 
grafia, panificação, produção degelados, indústria pasteleira, 

exploração de boutique, exploração de salão de cabeleireiro, 
agenciamento de viagens, relações públicas, venda de gás de 

cozinha, desporto c recreação, exploração dc vídeo clube c 

discoteca, realizações de actividades culturais e desportivas, 
manutenção de espaços verdes, segurança de bens patrimo
niais, exploração de jardim de infancia e ATL, educação e 

cultura, instrução automóvel, ensino, saneamento básico, 

jardinagem, limpeza, desinfestação, fabricação e venda de 

gelo, importação e exportação, podendo ainda dedicar-se a 
qualqua outio ramo do comácio ou indústria em que os 

sócios acordem e seja permitido por lei.

ARTIGO 'Io

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- 
taic entes aos sócios Fernando Baptista da Costa e Emília 

Ressureição de Barros da Costa; 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 defaido aos sócios se a sociedade dele não 

quis a fazer uso.

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

seus actos e conti atos, em juízo e fora dele, activa e passiva- 

maite, será exercida por um ou mais gaentes e ficam desde 
já nomeados gaaites Fanando Baptista da Costa e Emília 

Ressureição de Barros da Costa, bastando a assinatura de 1 

(um) deles para obrigar validamaite a sociedade.

2. Fica vedado aos gaaites obrigai* a sociedade an actas 
e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 

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

ARTIGO 7.°

A Assanbleia Gaal será convocada por simples cartas 

registadas, dirigidas aos sócios com pelo maios 30 (trinta) 

dias de antecedência, isto quando a lei não prescreva forma

lidades especiais dc comunicação. Sc qualquer dos sócios 

estiva ausaite da sede social a comunicação deverá sei 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 
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Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor

ção das suas quotas, e an igual proporção serão suportadas 

as perdas se as houver.

ARTIGO 9.°

Asociedadenão se dissolverá pormoite 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 io.°

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 pretender será o activo 
social licitado em globo com obrigação do pagamento do 
passivo e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em 
igualdade de condições.

ARTIGO n.°

Asociedade reserva-se o direito de amortizar a quota de 

qualquer sócio, quando sobre ela recaia an esto, penhora ou 

providência cautelar.

ARTIGO 12.°

Para todas as questões emergentes do presente contrato, 

quer entre os sócios, seus hei deiros 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 sei ão dados 

cm 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 danais legislação aplicável.

(16-3318-L03)

Ponto Link, Limitada

Certifico que, por escritura de 7 de Março de 2016, 

lavrada com início a folhas 33, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 41-B, do Cartório Notarial do Guiché 
Único da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Albeito Pires 

da Costa, Licenciado an Direito, perante mim, Domingos 

Catenda, Primeiro Ajudante, foi constituída entre:

Primeiro: — Emanuel Jorge Tavares Araújo Gomes, 

soltcro, maior, natural do Lubango, Província da Huíla, 
residente habituaímente em Luanda, no Distrito Urbano de 
Ingombota, Bairro dos Coqueiros, Rua Manuel Fernando, 

n.u 23, Apartamento 82;
Segundo: —Wilson Henrique Inácio Inocêncio, solteiro, 

maior, natural de Lisboa-Poitugal, de nacionalidade ango
lana, residente habituaímente em Luanda, no Município de 

Belas, Bairro Talatona, Condomínio Cajueiro, Rua Luango, 

n.°D21;

DIÁRIO DAREPÚBUca í 
-—-—-—I

Uma sociedade comercial por quotas que sc regerá noj ' 

tennos constantes do documento em anexo. ’

Está confonne.
Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, em ' 

Luanda, 9 de Março de 2016. — O ajudante, ilegível. i

----------- ;
i

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
PONTO LINK, LIMITADA

i 
ARTIGO l.°

A sociedade adopta a denominação de «Ponto Link, i 
Limitada», com sede social na Província e Município de ' 

Luanda, Distrito Urbano da Ingombota, Baino Azul Rua 

Comandante Junqueira, Casa n.° 186, podendo transferi-la 

livremente para qualquei- outro local do teiritório nacional, 

bem como abrir filiais, sucursais, agências ou outras formas 

de representação dentro e fora do País.

ARTIGO 2o
A sua duração épor 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 

seiviços, gestão dc empresas, comercio geral a grosso c a 

retalho, representações comerciais e industriais, hotela

ria e turismo e similares, indústria, agro-pecuária, pesca, 

seiviços informáticos, telecomunicações, publicidade, cons

trução civil e obras públicas, exploração mineira e florestal 

comercialização de telefones e seus acessórios, transporte 
marítimo, camionagem, agente despachante e tiansitáiios, 

cabotagem, reni-arcar, compra e venda de viaturas, novas ou 
usadas e seus acessórios, reparação de veículos automóveis, 

concessionária de material e peças separadas de transporte, 

fabrico de blocos e vigotas, comercialização de combustí

veis e lubrificantes, exploração de bombas de combustíveis 

e estação de seiviço, comercialização de medicamentos, 

material cirúrgico, gastável e hospitalar, produtos quími

cos e farmacêuticos, seiviços dc saúde, venda de perfumes, 

plastificação de documentos, venda de material de escritó

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, reali

zações de actividades culturais e desportivas, manutenção 

de espaços verdes, segurança de bens patrimoniais, explora

ção dc jardim-de-infância c atl, educação c 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 pennitido por lei.
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ARTIGO 4.°

0 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 tuna, per
tencentes aos sócios Emanuel Jorge Tavar es Araújo Gomes e 
Wilson Henrique Inácio Inocêncio, 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 defer ido aos sócios se a sociedade dele não 

quiser fazei' uso.

ARTIGO 6.°

1. Agerência e administração da sociedade, em todos os 

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

sivamente, será exercida por um ou mais gerentes. Ficam 

desde já nomeados como gerentes os sócios Emanuel Jorge 

Tavares Araújo Gomes e Wilson Henrique Inácio Inocêncio, 

bastando as suas assinaturas para obrigar validamente a 

sociedade

2. Fica vedado aos gei entes obrigar a sociedade em actos 

e contiatos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 

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

lhantes.

ARTIGO 7.°

AAssembleia 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 qualquei' dos sócios 

estiver ausente da sede social a comunicação deverá serfeita 

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, c cm igual proporção serão suportadas 

as perdas se 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 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 pretendei será o activo 

social licitado em globo com obrigação do pagamento do 

passivo e adjudicado ao sócio que melhor preço ofer ecer, em 
igualdade 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 dc 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 c demais legislação aplicável.

(16-3319-L03)

Maria Hérmenson, Limitada

Certifico que, por escritura de 10 de Março de 2016, 

lavrada com início a folhas 31, do livro de notas para escritu
ras diversas ii° 41-B, do Caitório Notarial do Guiché Único 

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

Costa, Licenciado em Direito, perante mim Eduardo Sapalo, 

Notário de 3/ Classe do referido Cartório, foi constituída 

entre Amélia Áurea Caetano do Nascimento, solteira, maior, 

natural do Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi, Província de 

Luanda, onde reside no Baino Neves Bendinha, Rua Miguel 
.Ângelo Lupi, n.° 35, Zona 12, e da menor Maria Clementina 

do Nascimento de SanfAna, de 13 anos de idade, natural da 

Ingombota, Província deLuanda;

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

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

Luanda, aos 10 de Março de 2016. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
MARIA HÉRMENSON, LIMITADA

ARTIGO 1.®

A sociedade adopta a denominação de «Maria 
Hénnenson, Limitada», com sede social na Província de 

Luanda, Município de Luanda, Distrito Urbano do Kilamba 
Kiaxi, Bain-o Neves Bendinha, Rua Miguel Ângelo Lupi, 

Casa n.° 35, podendo transferi-la livremente para qualquer 
outro local do tenitório nacional, bem como abrir filiais, 

sucursais, agências ou outras formas de representação den

tro e fora do País.
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ARTIGO Io

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 1°

A sociedade tem como objecto social a prestação de ser

viços, comércio geral a grosso e a retalho, representações 

comerciais e industriais, hotelaria e turismo e similares, 

indústria, agro-pecuária, pesca, seiviços infonnáticos, tele

comunicações, publicidade, construção civil e obras públicas, 

exploração mineira e florestal, comercialização de telefones 

e seus acessórios, transporte marítimo, camionagem, agente 

despachante e transitários, cabotagem, rent-a-car, compra e 

venda de viaturas, novas ou usadas e seus acessórios, repa

ração de veículos automóveis, concessionária de material e 

peças separadas de tiansporte, fabrico de blocos e vigotas, 

comercialização de combustíveis e lubrificantes, exploração 

de bombas de combustíveis e estação de serviço, comer

cialização de medicamentos, material cirúrgico, gastável e 

hospitalar, produtos químicos e farmacêuticos, serviços de 

saúde, venda de perfumes, plastificação de documentos, 

venda de material de escritório e escolar, decorações, seri- 

grafia,panificação,produção degelados, indústriapasteleira, 

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 e ATL, educação e 

cultura, instrução automóvel, ensino, saneamento básico, 

jardinagem, limpeza, desinfestação, fabricação e venda de 

gelo, importação e exportação, podendo ainda dedicai-- se 

a qualquer outro ramo do comércio ou indústria em que as 

sócias acordem e seja pennitido por lei

ARTIGO 4.°

O capital social é de Kz: 100.000.00 (cem mil kwanzas), 
integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen

tado por 2 (duas) quotas, sendo 1 (uma) quota no valor 

nominal dc Kz: 90.000,00 (noventa mil kwanzas) perten
cente à sócia Amélia Áurea Caetano do Nascimento e outra 

quota no vala* nominal de Kz: 10.000,00 (dez mil kwan

zas) pertencente à sócia Maria Clementina do Nascimento 

dc SanfAna rcspcctivainciile.

ARTIGO 5.°

Acessão de quotas a estranhos fica dependente do con
sentimento da sociedade à qual é sempre reservado o direito 

de preferência deferido as sócias se a sociedade delas não 

quisa- fazer ueo.

ARTIGO 6?

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

seus actos e conti atos, em juízo e fora dela, activa e passi

vamente, será exercida por um ou mais gerentes. Fica desde 
já nomeada como gerente a sócia Amélia Áurea Caetano do

Nascimento, bastando a sua assinatura para obrigar valido- 

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

contiatos 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 às sócias com pelo menos 30 (trinta) 

dias de antecedência, isto quando a lei não prescreva for- [ 

malidades especiais de comunicação. Se qualquer das sócias ' 

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 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 os 

sobrevivos e heideiros ou representantes da sócia falecida 

ou interdita, devendo estes nomear um que a todos repre

sente, 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 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 ofereça', em 

igualdade de condições.

artigo n.°
A sociedade reserva-se o direito de amortizai- a quota de 

qualquer sócia, quando sobre ela recaia an esto, 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 Foco da 

Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qualquer 

outro.

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

em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encenara 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.

(16-3323-L03)
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JI —Tetembwa, Limitada

Certifico que, por escritura de 11 de Março de 2016, 
lavrada com início a folhas 43, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 41-B, do Cartório Notarial do Guiché 
Único da Empresa, a cai go do Notário, Lúcio Alberto Pires 

da Costa, Licenciado em Direito, perante mim, Eduardo 
Sapalo, Primeiro Ajudante, foi constituída entre:

Primeiro: —Henriques Saidy Gunza Isaac, casado com 
Esperança Augusta da Costa Sousa Isaac, sob regime de 
comunhão de adquiridos, natural de Cacuso. Província de 
Malanje, residente em Luanda, Kilamba Kiaxi, Bairro Golf II, 
Rua n.° 15, Casa n ° 33, Zona 18;

Segundo: — Rafael Henriques de Sousa Isaac, solteiro, 
menor, natiual da Ingombota, Província de Luanda, resi
dente em Luanda, Kilamba Kiaxi, Bairro Golf II, Rua n ° 15, 
Casan.°33, Zona 18;

Uma sociedade comercial por quotas que se regerá nos 

tennos constantes do documento em anexo.
Está confonne.

Caitório Notarial do Guiché Único da Empresa, em 

Luanda, aos 11 de Março de 2016. — O ajudante, ilegível

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
JI — TETEMBWA, LIMITADA

ARTIGO 1.®
Asociedade adopta a denominação de «JI — Tetembwa, 

Limitada», com scdc social na Província c Município dc 
Luanda, Distrito Urbano da Ingombota, Baiiro Coqueiros, 

Largo do Pelourinho, n.° 20, l.° andar. Apartamento n.° 2, 
podendo transferi-la livremente para qualquei' outro local do 

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

ARTIGO 2®
A sua duração é por tempo 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 prestação de ser

viços, comércio geial a grosso e a retalho, representações 

comerciais e industriais, hotelaria e turismo e similares, 
indústria, agro-pecuária, pesca, serviços infonnáticos, tele

comunicações, publicidade, construção civil e obras públicas, 

exploração minera e florestal, comercialização de telefones 
e seus acessórios, ti anspoite marítimo, camionagem, agente 
despachante e transitários, cabotagem, rent-a-car, compra e 

venda de viaturas, novas ou usadas e seus acessórios, repa

ração de veículos automóveis, concessionária de material e 

peças separadas de transporte, fabrico de blocos e vigotas, 
comercialização de combustíveis e lubrificantes, exploração 
de bombas de combustíveis e estação de serviço, comer

cialização de medicamentos, material cirúrgico, gastável e 

hospitalar, produtos químicos e farmacêuticos, saviços de 

saúde, venda dc 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 vades, segurança de bens patrimo

niais. exploração dc jardim dc infancia c ATL, educação c 
cultura, instrução automóvel, ensino, saneamento básico, 
jardinagem, limpeza, desinfestação, fabricação e venda de 

gelo, importação e exportação, podaido ainda dedicar- se 

a qualquei' outi o ramo do comá cio ou indústria cm que os 
sócios acordem e seja pamitidopor lei.

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

integralmente realiza do em dinheiro, dividido e representado 

por 2 (duas) quotas, sendo 1 (uma) quota de valor nominal de 
Kz: 90.000,00 (noventa mil kwanzas) pertencente ao sócio 

Hairiques Saidy Gunza Isaac e outra quota de valor nomi

nal de Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas) pertaicaite ao sócio 

Rafael Henrique de Sousa Isaac.

ARTIGO 5.®

A cessão de quotas a estranhos fica dependente do con

sentimento da sociedade à qual é sanpre reservado o direito 

de preferencia deferido aos sócios se a sociedade dele não 

quis a fazer uso.

ARTIGO 6.°

1 A gerência e administração da sociedade, an todos os 

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

vamente, será exacida por um ou mais gerentes. Fica desde 

já nomeado como gaentes o sócio Henriques Saidy Gunza 

Isaac, bastando as suas assinaturas para obrigai' validamente 

a sociedade.

2. Fica vedado ao geraite obrigai' a sociedade an actos 

e conti atos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 

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

lhantes.

ARTIGO 7.°

A Assanbleia Geral será convocada por simples cartas 

registadas dir igidas aos sócios com pelo menos 30 (trinta) 

dias de antecedência, isto quando a lei não prescreva forma

lidades especiais de comunicação. Se qualqua' dos sócios 

estiva* ausente da sede social a comunicação devera ser feita 

com tempo suficiente para que possa comparecer.

ARTIGO &®

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a pa- 

caitagan para fundos ou destinos especiais criados em 

Assanbleia Geral, saão divididos pelos sócios na propor

ção das suas quotas, e an igual proporção serão suportadas 

as padas se as houver.
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ARTIGO 9.°

A sociedade não se dissolverá por moite ou impedimento 

de qualquer dos sócios, continuando a sua existência com o 

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou 

interdito, devendo estes nomear um que a todos represente, 

enquanto a quota se mantiver indivisa.

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

demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários e 

a liquidação e partilha verificar-se-ão como acordarem. Na 

falta de acordo, e se algum deles o pretendei' será o activo 

social licitado em globo com obrigação do pagamento do 

passivo c adjudicado ao sócio que melhor preço ofereça; em 

igualdade 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 deLuanda, com expressa renúncia a qualquer outro.

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

(16-3325-L03)

AAMSV Tecnologias, S.A.

Certifico que, por escritura de 26 de Fevereiro de 2016, 
lavrada com inícioa folhas 58, do livro denotas para escritu
ras diversas n.° 321 -A do Cartório Notarial do Guiché Único 

da Empresa, a caigo do Notário, Lúcio Albeito Pires da 
Costa, cujo texto integral fica depositado nesta Conseivatória 

nos termos dos il°* 3,4 e 5 do artigo 169.° da Lei n.° 1/97, foi 
constituída unia sociedade anónima denominada «AAMSV 
Tecnologias, S.A.», com sede cm Luanda, Distrito Urbano 
do Sambizanga, Baino Operário, Rua H, Casa n.° 17, que 
tem por objecto e capital social o estipulado nos artigos 3.° 
e 5.° do seu estatuto, que esta sociedade se vai reger pelo 
documento complementar elaborado nos tennos do artigo 8.° 
do Código do Notariado, que fica a fazer parte integrante 
desta escritura e cujo conteúdo é perfeitamente conhecido 
de todos os outorgantes.

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

Luanda, aos 29 de Fevereiro de 2016. — O ajudante, 

ilegível.

DIÁRIO DAREPÚBUCa ' 
- ------- ———.— I

I
ESTATUTOS DA S OCIEDADE !

AAMSV TECNOLOGIAS, S. A 1
I 

CAPÍTULO I í
Denominação, Sede, Objecto e Duração

i
ARTIGO l.°

(Denominação e forma jurídica)

A Sociedade adopta a denominação de «AAMSV 

Tecnologias. S. A.», é constituída sob a fonna de uma socie
dade anónima.

ARTIGO 2.Q
(Sede e representações)

1. A Sociedade tem a sua sede em Luanda, Município de 
Luanda, Distrito Urbano do Sambizanga, Baino Operário, 
Rua H, Casa n.° 17.

2. Por simples deliberação, tomada pelo Conselho de 

Administração a Sociedade poderá mudar a sua sede para 
qualquei* outro local, estabelecer ou encerrar escritórios, 

filais, sucursais, agências, delegações ou qualquer outro tipo 

de representação no país ou no estrangeiro, bem como des

centralizar os seus seiviços técnicos e administrativos, de 

acordo com as necessidades da sua actividade.
3. A abertura de representações no estrangeiro deverá ser 

presidida do cumprimento das obrigações legais aplicáveis e 

dependentes do prévio consentimento da Assembleia Geral

ARTIGO 3.°
(Objecto social)

1. A Sociedade tem por objecto social a prestação de 

serviços, comércio geral a grosso e a retalho, indústria, audi

toria e inspecção, manutenção geral, fonnação profissional, 

indústria, agro-pecuária, pesca, hotelaria e turismo, seiviços 

de infonnática, 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, venda e reparação de veículos 

automóveis, concessionária de material e peças sqiaradas 

de transporte, fabricação de blocos e vigotas, comercializa

ção de combustíveis e lubrificantes, exploração de bombas 

de combustíveis e estação de seiviço, comercialização de 

medicamentos, material cirúrgico, gastável e hospitalar, 

produtos químicos e farmacêuticos, centro médico, clínica, 

perfumaria, plastificação de documentos, venda de mate

rial de escritório e escolar, decorações, serigrafia, padaria, 

geladaria, pastelaria, boutique, representações, impressão, 
salão de cabeleireiro, agência de viagens, gestão, promoção 

e mediação imobiliária, relações públicas, representações 

comerciais e industriais, venda de gás de cozinha, desporto 

e recreação, ineios industriais, realizações de actividades 
culturais e desportivas, manutenção de espaços vades, 

segurança de bens patrimoniais, colégio, creche, educação 

e cultura, ensino, saneamento básico, jardinagem, limpeza 

desinfestação, desecatização, fabricação e venda de gelo 
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serralharia, caixilharia dc alumínios, electricidade, importa

ção e exportação.
2. A Sociedade poderá ainda dedicar-se ao exercício de 

actividades complementares à sua actividade principal.
3. A Sociedade poderá adquirir ou participai- no capi

tal social de qualquer empresa constituída e/ou a constituir, 

desde que tal se revele útil à sua actividade comercial e 

assim seja deliberado pela Assembleia Gerai.
4. 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«A.N.S.E, S. A.», existirá por tempo indetenninado e 
a sua actividade contar-se-á, para todos os efeitos legais, a 
partir da data da celebração da respectiva escritura pública 

dc constituição da sociedade.

CAPÍTULO II

Capital Social e Obrigações

ARTIGO 5.® 
(Capital social)

1. O capital social, integraImente subscrito e realizado 

édeKz: 2.000.000,00 (dois milhões de kwanzas) e acha-se 
dividido em 2000 (duas mil) acções, no valor nominal de 

Kz: 1.000,00 (mil kwanzas).

2. As acções são representadas por títulos de 1, 5 e 100 

correspondendo um voto por cada 10 acções.

ARTIGO 6° 
(Alterações do capital)

1. A Assembleia Geral da Sociedade poderá deliberai*, 

por una ou mais vezes, os aumentos de capital que mostrem 

necessários, por proposta do Conselho de Administração e 

parecer favorável do Conselho Fiscal, fixando o montante 
máximo do aumento, as condições de subscrição da (s) cate

goria (s) de acções, bem como as formas e os prazos em que 

poderá scr exercido o direito legal e estatutário dc preferên
cia na subscrição de novas acções.

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

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.

ARTIGO 7.°
(Espécies de acções)

1. As acções da Sociedade são nominativas ou ao porta
dor e assumem a fonna escrita.

ARTIGO 8°
(Acções preferenciais e obrigações)

1. A Sociedade pode emitir acções preferenciais sem 

voto, acções preferenciais remíveis ou não, nos tennos da 

lei.

2. A Sociedade pode ainda emitir obrigações ou outros 

valores mobiliários nos tennos da legislação em vigor e, 

bem assim efectuar sobre obrigações próprias ou outros 

valores mobiliários por cia emitidos as operações que forem 
legalmente pennitidas.

3. 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 Assembleia Geral, e tratando-se de 

emissão de obrigações convertíveis, desde que o aumento 

de capital implícito resultante do preço e conversão inicial 
fixado pela deliberação de emissão se contenha na compe

tência do Conselho de Administração.

ARTIGO 9.°
(transmissão de acções)

1. A transmissão dc acções depende do consentimento da 

Assembleia Geral e deverão ser comunicadas à sociedade, 
por caita contra protocolo de recepção, com indicação do 
número de acções a alienar, a identificação do comprador e 

as condições da operação.
2. Recebida a comunicação referida do número anterior a 

administração da sociedade deve dela dar conhecimento aos 
accionistas dentro dos cinco dias úteis seguintes para efeitos 

dc exercício do seu direito dc preferencia.
3. Se a Assembleia Geral não deliberai* sobre o pedido 

de consentimento nos sessentas dias seguintes à recepção 

da referida comunicação, a eficácia da transmissão deixa de 

dependei* dela
4. Se a Assembleia Geral recusar o consentimento, a res

pectiva comunicação dirigida ao accionista incluirá uma 
proposta de aquisição das acções por outio ou outros com

pradores, nas condições dc preços c pagamentos do negócio 

para que for solicitado o consentimento.

ARTIGO 10°
(Direito de 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. O direito de preferência deve ser exercido no prazo de 

quinze dias após recepção da comunicação referida non.° 2 

do artigo anterior.
3. Findo o prazo para o accionista exercere o seu direito 

de preferência a administração devera solicitar ao Presidente 

da Mesa da Assembleia Geial que proceda à convocação 
desta para deliberar.

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 que pos

suírem.

ARTIGO 11° 
(Acções da Sociedade)

1. Nos termos da lei, a Sociedade poderá ter acções pró

prias e realizai* elas as operações que a Assembleia Geral 

autorize.

2. As acções próprias da Sociedade não terao direito a 

voto nem contarão para efeito de quórum
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capítulo m
Organização e Funcionamento

SECÇÃO I
Disposições Gerais

ARTIGO 12 °
(Órgãos sociais)

Os Órgãos Sociais da Sociedade são: a Assembleia 

Geral, o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal.

ARTIGO 13.°
(Mandatos)

1. Os membros da Mesa da Assembleia Geral, do 
Conselho de Administração e do Conselho Fiscal são eleitos 

pela Assembleia Geral para um mandato de 3 anos, podendo 

ser reeleitos, uma ou mais vezes.

2. No termo dos respectivos mandatos, os membros dos 

óigãos sociais mantêm-se em íunção até à designação dos 

novos membros.

SECÇÃO n
Assembleia Gerai

ARTIGO 14.°
(Composição)

1. A Assembleia Geral é constituída por todos os accio

nistas, ou seus legais representantes, possuidores dc um 

mínimo de 10 acções com direito de voto.

2. AAssembleia Geral, quando regularmente constituída, 
representa a universalidade dos accionista, sendo as suas 

deliberações vinculativas para todos os accionistas, mesmo 

os que nela não tenham participado, quando tomadas nos 

termos da Lei e dos Estatutos.
3. Os accionistas que possuírem menos do que 10 acções 

poderão agrupar-sc ate perfazer ou ultrapassar aquele 

número, devendo dai* a conhecer ao Presidente da Mesa da 
Assembleia Geral, com pelo menos sete dias de antecedên
cia quem entre eles os representa.

ARTIGO 15.°
(Maioria deliberativa)

Salvo nos casos em que a lei exija maiorias qualificadas 
ou em que estes Estatutos exijam uma maioria qualificada, 

as deliberações da Assembleia Geral são tomadas por maio
ria de votos emitidos, correspondendo 1 voto por cada 10 

acções.

ARTIGO 16.’
(Competência da Assembleia Geral)

1. AAssembleia Geral é o órgão máximo da sociedade e 
sem prejuízo de outras competências concedidas por dispo

sições legais ou estes Estatutos, a esta compete:

aj Eleger e destituir os membros da Mesa da Assem

bleia Geral, do Conselho dc Administração c do 

Conselho Fiscal e fixar a respectiva remunera

ção;
bj Apreciar o relatório de Gestão do Conselho de

c) Deliberar sobre a proposta dc aplicação dos resul

tados do exercício;

d) Aprovar e autorizar a alienação ou oneração de

acções;

e) Deliberar sobre alterações dos Estatutos e as con

dições de aumentos ou redução de capital bem 

como o fornecimento de prestações adicionais e 

de suprimentos;

J) Aprovai* os objectivos gerais e os princípios funda

mentais das políticas da Sociedade;

g) Deliberar sobre a existência de justificado interesse 

próprio da Sociedade para prestação de garan

tias reais ou pessoais a dívidas de outras entida

des que com ela se não encontrem cm relação dc 

domínio ou grupo:

h) Deliberar sobre a emissão de obrigações ou outros

valores mobiliários e fixar o valor daquelas que 

o Conselho de Administração pode autorizar,

i) Deliberar sobre a cisão, fusão, transfonnação ou

dissolução da sociedade;

J) Aprovar a criação e utilização de quaisquer fun

dos, legais ou voluntários, permanentes ou não 

da Sociedade;

k) Aprovar a utilização ou aprovação de quaisquer

montantes disponíveis da Sociedade;

l) Definir os princípios gerais de política de participa

ções em sociedades e deliberar sobre as respec- 

tivas aquisições e alienações;
m) Deliberar sobre a remuneração dos membros dos

órgãos sociais e qualquer proposta de atribui

ção de prémios ou bónus ao Conselho de Admi

nistração ou quaisquer Administradores a título 

individual;

n) Aprovai* a indicação dos auditores as conta-se e

respectiva remuneração;

o) Qualquei outro assunto para que tenha sido extraor

dinária ou especialmente convocada.

ARTIGO 17.°
(Funcionamento da Assembleia Geral)

1. A Mesa da Assembleia Geral é composta por um pre
sidente e um secretário.

2. A Assembleia Geral é dirigida pelo Presidente da 

Mesa da Assembleia Geral e por este convocado, com pelo 

menos (30) dias de antecedência, por anúncio publicado 

num jornal de grande tiragem nacional ou por meio de carta 
enviada por correio e por correio electrónico ou outro meio 

de comunicação escrita, a todos os accionistas, indicando 

o local, hora e ordem de trabalhos propostos e outras men

ções legais devendo nesse período os accionistas procedei 
ao levantamento da documentação pertinente na sede social 
da Sociedade.

Administração, discutir e votar o balanço, as 

contas e o parecer do Conselho Fiscal;
3, A Assembleia Geral reúne-se ordinariamente no pri

meiro trimestre década ano extraordinariamente sempre que
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requerida a sua convocação ao respectivo Presidente pelo 

Conselho de Administração, por accionistas que represen
tem, pelo menos cinco por cento 5% 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 ni
Conselho de Administração

ARTIGO 18.°
(Composição t eleição dos administradores)

1.0 Conselho deAdministração é o órgão de administra
ção e gestão da Sociedade, e será composto por um número 

ímpar, de 3 (três) membros, eleitos em Assanbleia Gei al. 
podendo ser pessoas estranhas à Sociedade.

2. O Presidente do Conselho de Administração será 
eleito pela Assembleia Gei al, competindo-lhe dirigir as res
pectivas reuniões, tendo para o efeito voto de qualidade.

ARTIGO 19.°
(Competência do Conselho de Administração)

Ao Conselho de Administração competem os mais 
amplos poderes para a administração dos negócios sociais, 

dentro dos limites impostos pela lei e por este Estatuto, 
designadamente:

a) Representar a Sociedade em juízo e fora dele,

podendo nos tennos que forem fixado pela 

Assembleia Geial desistir, transigir e confessar 

em quaisquer pleitos, e nos mesmos tennos, cele

brar convenções de arbitragem, designar manda

tários ou procuradores fixando-lhes os respectivos 

poderes incluindo os de substabelecer,
b) Gerir negócios da Sociedades e praticar todos os

actos e operações relativos ao objecto social que 

não caibam na competência atribuída a outros 

óigãos da Sociedade;

c) Abrir, manter e movimentar as contas bancárias

da Sociedade de acordo com as delibaações da 

Assembleia Geral;
d) Aprovar a organização estrutural da Sociedade

e os respectivos manuais de funcionamento, 

incluindo os poderes delegados à Comissão Exe

cutiva;

e) Adquirir, vender ou, por qualquer fonna, alienar

ou onerar bens móveis ou imóveis, e tomar ou 

dar de arrendamento prédio ou paite dos mes

mos, desde que incluídos nos planos e orçamen

tos aprovados;

J) Assumir compromisso financeiro c contrair emprés

timos de que a Sociedade venha a necessitar, de 

valores inferior equivalentes a USD 5.000.000,00 

(cinco milhões de dólares americanos) e submeter 

os de valor igual ou superior à prévia aprovação 

da Assembleia Geral;

g) Adquirir participações em sociedades, celebrar

acordos ou contratos de cooperação e associa

ções com empresas, nos termos aprovados pela 

Assanbleia Gaal;

h) Propor ã 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 Assanbleia Geral a aplicação ou distri

buição de montantes disponíveis da Sociedade,

j) Preparai os projectos de planos estratégicos plu-

rianuais a serem submetidos à aprovação da 

Assanbleia Gaal;

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

à apreciação e aprovação da Assanbleia Geral;

l) Elaborar os relatórios periódicos dc gestão

incluindo informação de carácter organizacio

nal, coma cial, financeiro e submetê-los à apre

ciação dos accionistas;

m) Adoptar, modificar e submeta á Assembleia Geral
para aprovação os planos e orçamentos anuais e 

de longo prazo;

n) Recomendai' aos Accionistas o calendário de distri

buição de dividaido;

o) Aprovar a indicação de quaisquer mandatários

ou procuradores, que não sejam advogados em 

causa forense, bem como a indicação dos res

pectivos podaes e aprovação da sua remunera

ção;
p) Aliaiar ou obrigar bens ou direitos imobiliários

ou capital ou a hipoteca de bais imobiliários, 

mediante parecer favorável do Conselho Fiscal;

q) Exaca as danais competências c(Lie lhe sejam

atribuídas pela Assanbleia Geral.

ARTIGO 20.° 
(Funcionamento)

1. O Conselho de Administração fixará as datas ou a 

periodicidade das suas reuniões ordinárias e reunir-se- 

-á extraordinariamente sempre que convocado pelo seu 

Presidente, a pedido de um dos seus manbros ou mandatá

rio, se houver, ou do Conselho Fiscal.

2. As delibaações do Conselho de Administração são 

tomadas por maioria absoluta dos votos expressos dos seus 

manbros quer presaites ou representados e ou que votem 

por correspondência, taido 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 21?
(Actas)

1. Das reuniões do Conselho deAdministração redigir- 

-se-ão as respectivas actas que saao assinadas por todos 

os presaites e lavradas an livro próprio, devendo no final 
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dc 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 sei' 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 cartas as declarações 

devoto 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 22?
(Vinculação da Sociedade)

1. A Sociedade fica legalmente obrigada:

a) Pela Assinatura de dois administradores, sendo

obrigatória a do Presidente do Conselho de 

Administração ou de quem o substitua nos seus 

impedimentos:

b) Pela assinatura de um só membro do Conselho de
Administiaçâo quando este assim tenha espe

cialmente deliberado para o efeito;

c) Pela assinatura de qualquer mandatário ou procu

rador dentro dos limites dos poderes que forem 

fixados;
2. É vedado aos accionistas, aos membros do Conselho 

dc Administração e aos procuradores, obrigar a Sociedade 

em actos e contratos estranhos aos negócios sociais, desig- 

nadamente 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, podendo as assinaturas sei* substituídas por 

simples reprodução mecânica ou chancela.

SECÇÃO IV
Da Fiscalização da Sociedade

ARTIGO 23.°
(Fiscalização da Sociedade)

1. A fiscalização da Administiaçâo da Sociedade é exer

cida por um Conselho Fiscal constituído por três membros 

efectivos c um suplente eleitos cm Assembleia Geral por um 
período de três anos, podendo sei* reeleitos. Um dos seus 

membros efectivos e o suplente terão necessariamente que 
ser revisores oficiais de contas.

2. Por deliberação da Assembleia Geral, podcr-sc-á con
fiai’ a uma Sociedade de peritos contabilísticos ou seja, a um 
Fiscal-Único, o exercício das funções do Conselho Fiscal 

não se procedendo então â eleição deste.

3. O Conselho Fiscal tem as atribuições fixadas na lei.

ARTIGO 24.°
(Audttaía)

As funções de auditoria são exercidas por uma sociedade 

de auditores de contas aprovada pela Assembleia Geral que 

fixará a respectiva remuneração.

-

I
CAPITULO IV

Disposições Finais I

ARTIGO 25°
(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 26.°
(Contas e relatórios)

1. O ano fiscal, para efeito contabilístico, 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 tennos da lei.

3. Os Administradores da Sociedade deverão prepara 

anualmente um relatório e contas que serão submetidos aos 

accionistas pelo Conselho de Administração conjuntamente 

com a proposta de distribuição de dividendos e o relatório 

da auditoria.

ARTIGO 27?
(Planos de contas)

1. A Sociedade manterá livros e registos contabilísticos 

de acordo com a mais sã prática comercial c seguindo com a 

classificação contabilística vigente em Angola.
2. Todos os documentos e livros de escrituração da 

Sociedade deverão sei' redigidos em português.

ARTIGO 28°
(Princípios de gestão)

A Sociedade será administrada de acordo com as polí

ticas, métodos e procedimentos de gestão consagrados na 

lei, bem como nas políticas, estratégias aprovadas pela 

Assembleia Geral.

ARTIGO 29?
(Comunicações)

1. Qualquer comunicação efectuada nos tennos des

tes Estatutos ou com eles relacionados deverá ser esciita e 

entregue pessoalmente ou enviada ao respectivo destinatário 

por telecópia para endereço ao local que esse destinatário 

indique, por escrito, à Sociedade.
2. Quaisquer notificações ou comunicações enfiadas 

nos tennos acima descritos ou remetidos por outra via que 

constitua prova adequada da entrega serão considaadas 

efectuadas, produzindo os seus efeitos, na data da suaefec- 

tiva recepção,

ARTIGO 30?
(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 pro

cederão de acordo com o estipulado na Lei das Sociedades 

Comerciais.
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2. Na falta dc 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.
(16-3326-L02)

Sapataria e Vestuário Itália (SU), Limitada

Certifico que, por escritura de 7 de Agosto de 2015, 
lavrada com inicio a folhas 51 do livro de notas para escri

turas diversas n.° 420-A, a cargo do Notário, Lúcio Albeito 
Pires da Costa, perante mim, Carlos Alberto Mateus 

Femandes, Licenciado em Direito, Notário-Adjunto no 
referido Caitório, compareceu como outorgante Geoigina 

da Conceição João Baitolomeu, solteira, maior, natural 
de Luanda, onde reside habitualmente, no Município de 

Luanda, Distrito Urbano da Maianga, Bairro Cassenda. Rua 
Unidade e Luta, Prédio n.° 32, 6.° andai; Apartamento B, 

Poita ii° 64, que outoiga neste acto por si indivíduahnente 
e como mandatária da sócia Júlia da Conceição Baitolomeu 

Zua Bernardo, casada com Israel Bernardo, sob o regime de 
comunhão de adquiridos, natural da Ingombota, Província 

de Luanda, onde reside habitualmente, no Município de 
Luanda, Distrito Urbano da Maianga, Rua 15, Prédio n.° 82, 

6.° andai; ApartamentoB, Poita n.° 64;
Verifiquei a identidade da outoigante pelo mencionado 

documento de identificação, bem como certifico a qualidade 
e a suficiência de poderes do mesmo para a prática do acto, 

confonne o documento que no fim menciono e arquivo.
Declara a inesma:

Que, ela outoigante e a sua representada, são as úni
cas e actuais sócias da sociedade por quotas denominada 

«Sapataria e Vestuário Itália, Limitada», com sede em 
Luanda, no Município de Luanda, Distrito Urbano da 

Maianga, Bain-o Cassenda. Rua Unidade e Luta, n.D 23, 
constituída por escritura pública datada de 18 de Fevereiro 

de 2014, com início a folhas 39, do livro de notas para 

escrituras diversas n.° 344, registada na Conservatória 
do Registo Comercial de Luanda, 2.a Secção do Guiché 
Único da Empresa, sob o n.° 589-14, titular do Níunero de 

Identificação Fiscal 5417264920, com o capital social de 

Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), integralmente realizado 

em dinheiro, dividido e representado por duas quotas iguais 
no valor nominal deKz: 50.000,00 (cinquenta mil kwanzas), 

cada uma, pertencentes às sócias Georgina da Conceição 

João Baitolomeu e Júlia da Conceição Baitolomeu Zua 
Bernardo, respectivamente.

Que, pela presente escritura e confonne deliberado por 

Acta da Assembleia Geral datada de 20 de Julho de 2015, 
a outoigante cede a totalidade da sua quota pelo seu valor 

nominal sua representada, apartando-se deste modo defini
tivamente da sociedade, nada mais tendo dela a reclamai;

Que, a outoigante em nome da sua representada aceita 

a referida cessão nos precisos tennos exarados e unifica-a 

com a quota que já detinha na sociedade, passando a deter a 

totalidade do capital social no valor de Kz: 100.000,00 (cem 

mil kwanzas).

Que, ao abrigo da Lei n.0 19/12, Lei das Sociedades 
Unipessoais, o primeiro outorgante manifesta a vontade 

de transfonnar a natureza de jurídica da sociedade de por 
quotas para Sociedade Unipessoal por quotas (SU) e conse

quentemente altera-se a denominação social de «Sapataria 
c Vestuário Itália, Limitada» para «Sapataria c Vestuário 

Itália, (SU), Limitada».

Deste modo altera-se a totalidade do pacto social, que 
doravante, passará a reger-se-á pelos artigos seguintes.

Está confonne.

Consavatória do Registo Comercial de Luanda, 2a Secção 
do Guiché Único da Empresa, em Luanda, aos 22 de Janeiro 

de 2016. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
SAPATARIA E VESTUÁRIO ITÁLIA (SU), LIMITADA

ARTIGO 1.” 
(Denominação e sede)

A sociedade adopta a denominação de «Sapataria 

e Vestuário Itália (SU), Limitada», com sede social na 
Província deLuanda, Município de Luanda, Distrito Urbano 

e Baiiro da Maianga, Rua Alexandre Peies, n° 12, podendo 

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

outras formas de representação dentro e fora do Pais.

ARTIGO 2° 
(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° 
(Objecto)

A sociedade tem como objecto social o comércio gei al a 

grosso e a retalho, prestação de seiviços, consultoria, audito
ria, construção civil e obras públicas, fiscalização de obras, 

serralharia, carpintaria, produção e venda de caixilharia de 

alumínio, promoção e mediação imobiliária, infonnática. tele

comunicações. electricidade, agro-pecuária, pescas, hotelaria, 

turismo, agência de viagens, transportes aéreo, marítimo e 

terrestre, transporte de passageiros ou de mercadorias, camio

nagem, transitários, despachante, rent-a-car, oficina auto, 
venda de material de escritório e escolar, salão de cabelereiro. 

modas e confecções, botequim, centro médico, farmácia, 

material e equipamentos hospitalar, perfumaria, ourivesaria, 
relojoaria, agência de viagens, pastelaria, panificação, gelada

ria, exploração de parques de diversões, realização de eventos 

culturais, recreativos e desp oiti vos, exploração mineira e flo

restal, exploração de bombas de combustíveis ou estação de 

serviço, comercialização de petróleo e seus derivados, repre- 
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scntaçõcs comerciais, prestações dc serviços, ensino geral, 

infantário, importação e exportação, podendo ainda dedicar- 

-se a qualquei- outro ramo do comércio ou indústr ia 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 

uma (1) quota no valor nominal de Kz: 100.000,00 (cem 

mil kwanzas), pertencente à sócia-única Júlia da Conceição 

Bartolomeu Zua Bernardo.

ARTIGO 5.° 
(Cessão de quotas)

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

transformação da mesma em sociedade pluripessoal.

ARTIGO 6.”
(Gerência)

A gerência e administração da sociedade, em todos os 

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

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

para obrigar validamente a sociedade.

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

contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 

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

2. A sócia-única poderá nomeai- pessoa estranha a 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 regista das em acta por 

ele 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 tennos da LSC.

ARTIGO 100
(Balançai)

Os anos sociais sa ão os civis e os balanços seião dados 

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

ARTIGO 11.9
(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.

(16-3327-L02)

Gáslubri, Limitada

Ceitifíco que, por escritura de 9 de Março de 

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

tui as diversas n° 452, do Cartório Notarial do GuichéÚnico 
da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Albeito Piresdj 
Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:

Primeiro: — João do Nascimento Clemente, solteiro, 
maior, natural do Rangel, Província de Luanda, residenteem 
Luanda, no Distrito Urbano do Rangel, Bairro Marçafh 

Ngola Kiluange, n° 1;

Segundo: —José João, casado com Maria Natália João, 
sob o regime de comunhão de adquiridos, natural de CM, 

Município do Libolo, Província do Kwanza-Sul, residente 

em Luanda, no Distrito Urbano da Maianga, Baino Mártires 
de Kifangondo, Avenida Revolução de Outubro Bloco60,

2.°  n.° 22;
Terceiro: —António Gaspar dos Santos Martins, casado 

com Maria Máxima Gomes Varela Gaspar Martins, sob o 

regime de comunhão de adquiridos, natiual do Rangel, 
Província deLuanda, residente em Luanda, no Município de 

Viana, Bain o 4 de Abril, Rua BulaMatadi;
Uma sociedade comercial por quotas que sc regai nos 

tennos constantes dos artigos seguintes.

Está confonne.
Caitório Notarial do Guiché Único da Empresa, em 

Luanda, aos 9 dc Março dc 2016. — O ajudante, ileghd

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
GÁSLUBRI, LIMITADA

ARTIGO l.°
A sociedade adopta a denominação dc «Gáslubri, 

Limitada», com sede social na Província de Luanda, 

Município de Belas, na Urbanização Nova, Rua 173, Edifício 169,

5.°  andar, Apartamento n.° 22, podendo transferi-la livre- 

mente para qualquer outro local do território nacional, bem 

como abrir filiais, sucursais, agências ou outras fonnas de 

representação dentro efora 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 presente escritura.

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

seiviços, comércio geral a grosso e a retalho, indústria, agro- 
-pecuária, pesca, seiviços de hotelaria e turismo, restauração, 
micro-indústrias, seiviços de infonnática, telecomunicações, 

publicidade, construção civil e obras públicas, explora

ção mineira e florestal, comercialização de telefones e 

seus acessórios, transporte marítimo, camionagem, agente 
despachante e transitários, cabotagem, rent-a-car. com

pra e venda de viaturas, novas ou usadas e seus acessórios, 
venda e reparação de veículos automóveis, concessionária 
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dc material c peças separadas dc transporte, fabricação dc 
blocos e vigotas, comercialização de combustíveis e lubri
ficantes, exploração de bombas de combustíveis e estação 
de serviço, comercialização de medicamentos, material 
cirúrgico, gastável e hospitalar, produtos químicos e farma
cêuticos, centro médico, clínica, perfumaria, plastificação de 
documentos, venda de material de escritório e escolar, deco
rações, serigrafia, padaria, geladaria, pastelaria, boutique, 
representações, impressão, salão de cabeleireiro, agência 
de viagens, gestão, promoção e mediação imobiliária, rela
ções públicas, representações comerciais e industrial, venda 

de gás de cozinha, desporto e recreação, meios industriais, 
realizações de actividades culturais e desportivas, manu
tenção de espaços verdes, segurança de bens patrimoniais, 
educação e cultura, ensino, saneamento básico, jardinagem, 

limpeza, desinfestação, desecatização, fabricação e venda 
degelo, serralharia, caixilharia de alumínios, electricidade, 

importação e exportação, podendo ainda dedicar-se a qual
quer outro ramo do comércio ou indústr ia em que os sócios 

acordem e seja pennitido por lei.

ARTIGO 4.°
O capital social é de Kz: 150.000,00 (cento e cinquenta 

mil kwanzas), integralmente realizado em dinheiro, dividido 

e representado por 3 (três) quotas iguais de valor nominal 

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

tencentes aos sócios José João, António Gaspar dos Santos 
Maitins e João do Nascimento Clemente, respectivamente.

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

sentimento da sociedade, à qual é sempre reservado o direito 
de preferência deferido aos sócios se a sociedade dele não 
quiser fazer uso.

ARTIGO 6.°

A gerência e administração da sociedade, em todos os 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passi
vamente, incumbem aos sócios, José João, António Gaspar 

dos Santos Martins e João do Nascimento Clemente, que 
ficam desde já nomeados gerentes, com dispensa de caução, 
bastando 2 (duas) assinaturas dos geientes para obrigai' vali

damente a sociedade.

1. Fica vedado aos gei entes obrigarem a sociedade em 
actos e contiatos estranhos aos negócios sociais da socie
dade, tais como, letras de favor, fiança, abonações ou actos 
semelhantes.

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.

ARTIGO 7.°
AAssembleia 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 qualquei' dos sócios 

estiver ausente da sede social a comunicação deverá ser feita 

com tempo suficiente para que possa comparecer.

ARTIGO 8.°

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

Assembleia Geral serão divididos pelos sócios na propor
ção das suas quotas, e em igual proporção serão suportadas 

as perdas se as houver.

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

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 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 rcscrva-sc o direito dc amortizai- a quota dc 

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 encerrá-los 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, a Lei das 

Sociedades Comerciais e demais legislação aplicável.

(16-3328-L02)

Ebotur, Limitada

Certifico que, por escritura de 9 de Março de 2016, 

lavrada com inicio a folhas 55, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 452, do Cartório Notarial do Guiché Único 

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

Primeiro: — Francisco Martins, casado com Eunice 
Palmira Matemba Cardoso Martins, sob o regime de 
comunhão de adquiridos, natiual do Ebo, Província do 

Kwanza-Sul, residente em Luanda, no Município de Belas, 

Baino Camama, Condomínio das Acácias, Lote L-9, Casa 

n.° 264;
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Segundo: — Luciano Azevedo Domingos, casado 
com Olívia Frederico Camilo Domingos, sob o regime 

de comunhão de adquiridos, natiual do Ebo, Província do 

Kwanza-Sul, residente em Luanda, no Distrito Urbano da 

Maianga, Baino Rocha Pinto, Avenida 21 de Janeiro, casa 

s/n.°, Zona 6;
Uma sociedade comercial por quotas que se regerá nos 

tennos constantes dos artigos seguintes.

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

Luanda, aos 9 de Março de 2016. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTO DA SOCIEDADE 
EBOTUR, LIMITADA 

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

Limitada», com sede social na Província de Luanda, 

Município de Belas, Bairro Benfica, Avenida 21 de Janeiro, 

casa s/n.° (por detrás do Supermercado Angomat), podendo 
transferi-la livremente para qualquer outro local do territó- 

no 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-se o 

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

da data da celebração da presente escritura.

ARTIGO 3.°

A sociedade tem como objecto o comá cio gei al a grosso 

e a retalho, prestação de seiviços, consultoria, auditoria, cons
trução civil e obras públicas, fiscalização de obras, serralharia, 

carpintaria, produção c venda de caixilharia de alumínio, 
promoção e mediação imobiliária, infonnática, telecomunica
ções, electricidade, agro-pecuária, pescas, hotelaria, turismo, 
agência de viagens, transportes aéreo, marítimo e terrestre, 
transporte dc passageiros ou de mercadorias, camionagem, 
transitários, despachante, rent-a-car, oficina auto, venda de 
material de escritório e escolar, salão de cabeleireiro, modas 
e confecções, botequim, centro médico, farmácia, material e 
equipamentos hospitalar, perfumaria, ourivesaria, relojoaria, 
agência de viagens, pastelar ia, panificação, geladaria, explo
ração de parques de diversões, realização de eventos culturais, 
recreativos e desportivos, exploração mineira e florestal, 

exploração dc bombas dc combustíveis ou estação dc scivíço, 
comercialização de petróleo e seus derivados, representações 
comerciais, prestações de serviços, ensino geial, infantário, 
importação e exportação, podendo dedicar-se a qualquer 
outro ramo do comércio ou indústria an que os sócios acor
dem e seja permitido per lei.

ARTIGO 4°
O capital social é de Kz: 200.000,00 (duzentos mil 

kwanzas) integralmente realizado em dinheiro, dividido e 
representado por 2 (duas) quotas iguais, no valor nominal de 

Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas) cada uma, pertencentes 

aos sócios Francisco Martins e Luciano Azevedo Domingos, 

respectivamente.

ARTIGO 5.°

A cessão de quotas a estranhos fica dependente do con

sentimento da sociedade à qual c 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, cm juízo e fora dele, activa e passiva
mente, incumbe ao sócio Francisco Martins, que fica desde 
já nomeado gerente, com dispensa de caução, bastando a 

assinatura do gerente, para obrigar validamente a sociedade.
1. O gerente poderá delegar mesmo em pessoa estranha 

à sociedade paite dos seus podeies de gerência, conferindo 

para o efeito o respectivo mandato.
2. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos 

e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 

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

lhantes.

ARTIGO 7.°

As Assembleias Gerais serão convocadas por simples 
cartas registadas dirigidas aos sócios com pelo menos trinta 
(30) dias de antecedência, isto quando a lei não prescreva 
formalidades 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.°
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 qualquei- 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 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, an igual

dade de condições.

ARTIGO11.®
A sociedade reserva-se o direito de amortizar a quota de 

qualqua- sócio, quando sobre ela recaia anesto, penhora ou 
providência cautelar.
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ARTIGO 12?

Para todas as questões emergentes do presente contrato, 
quer entre os sócios, seus herdeiros ou representantes, quer 
entre eles e a própria sociedade, fica estipulado o Foro da 

Comaica de Luanda, coin expressa renúncia a qualquer 

outro.

ARTIGO 13?
Os anos sociais seião 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 c danais legislação aplicável.

(16-3330-L02)

LUKWALO — Gestão de Saúde, Limitada

Certifico que, por escritura de 9 de Março de 2016, 

lavrada com início a folhas 5 do livro de notas para escri

turas diversas n.° 323-A, do Caitório Notarial do Guiché 
Único da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Albeito Pires 

da Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:

Primeiro: — Avelino Epalanga Sande, solteiro, maior, 

natiual de Benguela, Piovíncia de Benguela, residente habi

tualmente em Luanda, no Distrito Urbano da Maianga, Bain o 

Mártires de Kifangondo, Rua 20, Prédio n.° 66, 1? andar, 

Direito;

Segundo: — Manuela Joana Wimbo Sande, divorciada, 

natural de Benguela, Província de Benguela, residente 

habituaímente em Luanda, no Distrito Urbano e Bairro da 

Ingombota, Rua Rainha Ginga, Prédio n.° 169, 8.° andai; 

Apartamento D;

Uma sociedade comercial por quotas que se regerá nos 

tennos constantes no documento em anexo.

Está confonne.
Caitório Notarial do Guiché Único da Empresa, em 

Luanda, 10 de Março de 2016. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
LUKWALO — GESTÃO DE SAÚDE, LIMITADA

ARTIGO 1?

A sociedade adopta a denominação social de «LUKW
ALO — Gestão de Saúde», com sede social na Província 

de Luanda, Município de Luanda, no Distrito Urbano da 
Ingombota, Bain o Patrice Luinumba, Avenida de Portugal, 

Casa n ° 78, podendo transferi-la livremente para qualquer 
outro local do território nacional, bem como abrir filiais, 

sucursais, agências ou outras fonnas de representação den

tro efora do País.

ARTIGO 2?

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

da data da celebração da escritura.

ARTIGO 3?

A sociedade tem como objecto social clínica eprestação 
de serviços clínicos e seus similares, prestação de servi

ços, educação e ensino, comércio geral a grosso e a retalho, 
comercialização de medicamentos, material cirúrgico, gas
tável e hospitalar, produtos químicos e farmacêuticos, 

seiviços de saúde, importação e exportação, podendo ainda 
dedicar-se a qualquei* outro ramo do comércio ou indústria 

em que os sócios acordem e seja pennitido por lei.

ARTIGO 4?

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

e representado por 2 (duas) quotas, sendo 1 (uma) no valor 
nominal de Kz: 82.500,00 (oitenta e dois mil e quinhentos 
kwanzas), peitencente ao sócio Avelino Epalanga Sande e 

outra quota no valor nominal de Kz: 67.500,00 (sessenta e 
sete mil e quinhentos kwanzas), peitencente à sócia Manuela 

Joana Wuimbo Sande.

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 

quis®' fazer uso.

ARTIGO 6?
A gerência e representação da sociedade, em todos os 

seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passi- 
vamaite, incumbem aos sócios Avelino Epalanga Sande e 
Manuela Joana Wuimbo Sande, que ficam desde já nomea
dos gerentes, com dispensa de caução, bastando uma 
assinatura de um dos gerentes nomeados, para obrigar vali
damente a sociedade.

1. Os gerentes poderão delegai* num dos sócios ou mesmo 
ein pessoa estranha à sociedade parte dos seus poderes de 
gerência, conferindo para o efeito, orespectivo mandato.

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

ARTIGO 7?
As Assembleias Geia is serão convocadas por simples 

cartas registadas, dirigidas aos sócios com, pelo maios, 
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 sa* feita com tanpo 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, saão divididos pelos sócios na propor
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ção das suns quotas, e an 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 seião liquidatários e a 
liquidação e partilha verificar-se-á corno 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.”
Asociedade 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 

outio.

ARTIGO 13.°
Os anos sociais serão os civis e os balanços seião 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.0 1/04 de 13 de Fevereiro, que é a Lei das 
Sociedades Comerciais e demais legislação aplicável.

(16-3341-L02) 

diário DA REPÚBLICA I
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de Kz: 100.000,00 (ccm mil kwanzas), está integralmcntc 

realizado em dinheiro, dividido e representado por duas 

quotas, sendo a primeira quota no valor nomi

nal de Kz: 80.000,00 (oitenta mil kwanzas), pertencente t 
ao sócio Valter Filipe Duarte da Silva, e a segunda 

quota no valor nominal de Kz: 20.000,00(vintemil 
kwanzas), pertencente à sócia Josias Assis Gaspar da Silva; 

compareceram como outorgantes:
Primeiro: — Valter Filipe Duarte da Silva, casado com 

segunda outorgante, sob o regime de comunhão de adquiri- ' 
dos, natural da Malanje, Província de Malanje, onde reside i 
habitualmente, no Município da Maianga, Bairro Mártires j 

do Kifangondo, Rua 4, Casa n.° 12, Zona 9;
Segundo: — Josias Assis Gaspar da Silva, casada como 

primeiro outorgante, sob o regime acima mencionado e con

sigo convivente, natiu al de Luanda;
Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos mencio

nados documentos de identificação, bem com o certifico a 
qualidade em que intervêm e a suficiência dos seus de pode

res para a prática do presente acto, confonne a Certidão do 
Registo Comercial que me foi apresentada e no final restitui;

Encontrando-se devidamente representado o capi

tal social da sociedade, os outorgantes manifestam as suas 
vontades, unanimemente, em prosseguir com a presente 
Assembleia Universal com dispensa das formalidades de 
convocação prévia, legalmente exigidas, nos tennos do 

artigo 57 ° da Lei das Sociedades Comerciais, para deliberai' 

sobre a seguinte ordem de trabalhos:
Ponto Único: Renúncia e nomeação de novo gerente;
Relativamente ao ponto único da agenda de trabalho, o 

sócio, Valter Filipe Duarte da Silva, decide por si só renun
ciai* a gerência da sociedade que vinha exercendo até o 

presente momento e de comum acordo, os sócios nomeiam 
como nova gei ente da sociedade, à sócia Josias Assis Gaspar 
da Silva, que fica desde já nomeada geiente com dispensa de 

caução, sendo necessária a sua assinatura para obrigar vali-

Mar alva, Limitada

Certifico que, por acta notarial de 7 de Março de 2016, 
em Luanda e no Cartório Notarial do Guiché Único da 

Empresa, a cargo do Notário Lúcio Alberto Pires da Costa, 
perante mim, Carlos Alberto Mateus Femandes, Licenciado 
em Direito, Notário-Adjunto do referido Caitório, reuniu-se 
a Assembleia Universal da Sociedade «Maralva, Limitada», 
com sede em Luanda, no Município de Viana, Bairro da 
Regedoria, Rua 4 de Abril, Casa sem númeio, constituída 
por escritura de 24 de Abril de 2012, neste Cartório Notarial, 
matriculada na Conservatória do Registo Comercial de 
Luanda, 2? Secção Guiché Único, sob o n° 999-12, titu

lar do Númeio de Identificação Fiscal 5417169510, com o 
capital social de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), inte
gralmente realizado em dinheiro, dividido e representado 
por três quotas sendo duas iguais no valor nominal 

damente a sociedade;
Enada mais havendo a tratar, foi a assembleia declarada 

encenada, pelas onze horas e quarenta e três minutos, da 

qual se lavrou a presente acta notarial, que reproduz fiel

mente a vontade dos sócios.
Está confonne.
Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, Luanda, 

10 de Março de 2016 — O auxiliai*, ilegível. (16-3342-L02)

Kajy, Limitada

Certifico que, por acta notarial de 7 de Março de 2016, 

an Luanda e no Cartório Notarial do Guiché Único da 
Empresa, a caigo do Notário Lúcio Albato Pires da Costa, 
perante mim, Carlos Albeito Mateus Femandes, Licenciado 
em Direito, Notário-Adjunto do referido Cartório, reuniu- 
-se a Assanbleia Universal da Sociedade «Kajy, Limitada», 
com sede em Luanda, no Município da Maianga, Baiiro 
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Mártires dc Kifangondo, Rua 18, Casa n.° 12, constituída 
por escritura datada de dia 12 de Dezembro de 2008, com 
início de folhas 37, verso a folhas 38, do livro de notas para 
escrituras diversas n° 96, deste Caitório Notanal, matriculada na 
Conseivatória do Registo Comercial de Luanda, 2.a Secção 
Guiché Único, sob o n.° 2.446-08, titulai- do Niunero de 

Identificação Fiscal 5417045080, com o capital social de 

Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), integralmente realizado 
em dinheiro, dividido e representado por três quotas sendo 
duas iguais no valor nominal deKz: 110.000,00 (cento e dez 
mil kwanzas) esta integralmente realizado em dinheiro, divi
dido e representado por duas quotas, sendo tuna quota no 

valor nominal Kz: 97.000,00 (noventa e sete mil kwanzas), 
peitencente ao sócio Valter Filipe Duarte da Silva e outra 
quota no valor nominal de Kz: 13.000,00 (treze mil kwan
zas), peitencente à sócia Maria de Fátima Duaite da Silva;

Compareceram como outoigantes:
Primeiro: — Valter Filipe Duarte da Silva, casado, 

natiual da Malanje, Província de Malanje, onde reside habi- 
tualmente, no Município da Maianga, Baino Mártires de 
Kifangondo, Rua 4, Casa n.° 12, Zona 9;

Segundo: — Maria de Fátima Duaite da Silva, casada, 
natal de Mucari, Província de Malanje, residente habi- 
tualmente em Luanda, no Município do Cazenga, Bairro 

Hoji-ya-Henda, Rua do Funchal, casa sem número;
Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos mencio

nados documentos de identificação, bem com o ceitifíco a 
qualidade em que intervêm e a suficiência dos seus pode

res para a prática do presente acto, confonne a Certidão do 
Registo Comercial que me foi apresentada e no final restituí;

Encontrando-se devidamente representado o capital 
social da sociedade, os outoigantes manifestaram as suas 

vontades, unanimemente, em prosseguir com a presente 
Assembleia Universal com dispensa das formalidades de 

convocação prévia, legalmente exigidas, nos termos do 
aitigo 57.° da Lei das Sociedades Comerciais, para deliberar 

sobre a seguinte ordem dc trabalhos:
Ponto Único: — Destituição e nomeação de novo 

gerente;

Relativamente ao ponto único da agenda de trabalho, os 

sócios, de comum acordo, destituem do caigo de gerente 

Daniel António Francisco Manuel, e nomeiam Simão Inácio, 

qne fica desde já nomeado gerente com dispensa de caução, 

sendo necessário a sua assinatura para obrigar validamente 

a sociedade;

Enada mais havendo a tratai, foi a assembleia declarada 

encenada, pelas onze horas c quarenta e três minutos, da 

qual se lavrou a presente acta notarial, que reproduz fiel

mente a vontade dos sócios.

Está confonne.
Caitório Notarial do Guiché Único da Empresa, em 

Luanda, 10 de Março de 2016. — O auxiliar, Ilegível.

(16-3343-L02)

Centro de Educação e Ensino Sagrado Coração 
de Maria, Limitada

Ceitifíco que, por escritura de 29 de Fevereiro de 2016, 
lavrada com início a folhas 87 do livro de notas para escri
turas diversas n.° 321-A, do Cartório Notarial do Guiché 
Único da Empresa, a cargo do Notário Lúcio Alberto Pires 

da Costa, Licenciado em Direito, foi realizada alteração ao 
pacto social da sociedade «Centro de Educação e Ensino 
Sagrado Coração de Maria, Limitada»:

Riveraldo Mabanza Alberto Adolfo, casado, natural 
do Uige, Piovíncia do Uige, residente habituaímente em 
Luanda, no Município de Belas, Centralidade do Kilamba, 
Edifício B 8, 2.° andar, Apartamento 23, que outorga 

neste como mandatário dos sócios da sociedade, Nzagy 
Monteiro Moreira dos Reis, solteira, maior, natural do 
Sumbe, Piovíncia do Kwanza-Sul, residente habituaímente 
em Luanda, no Município de Belas, Bairro Talatona, Rua 

CR, Casa n° 28, Zona 3, e Maria da Conceição de Almeida 
Sango, casada com André de Oliveira João Sango, sob o 
regime de comunhão de adquiridos, natural do Kilamba 
Kiaxi, Província de Luanda, onde reside habituaímente, no 
Município de Belas, Baino Talatona, Condomínio Mares 

do Sul, Casa n.° 5, e de Katila Lorena de Almeida Sango 
Semedo da Silva, casada com Edivaldo Patrick Rodrigues 
Semedo da Silva, sob o regime de comunhão de adquiri

dos, natural da Ingombota, Província de Luanda, onde reside 
habituaímente, no Município de Belas, Baiiro Talatona, 
Condomínio Kyanda, Casa n.° 32, e das menores Maria 
Antónia Cussana de Almeida e Sousa, e Ana Angélica de 

Almeida Sango, ambas naturais de Luanda;
Declara o mesmo:
Que, a sua primeira e segunda representada, são as únicas e 

actuais sócios da sociedade coma cial por quotas denominada 

«Centro de Educação c Ensino Sagrado Coração dc Maria, 
Limitada», com sede an Luanda, no Município de Belas, 
Baino Talatona, Rna n.° 1, Condomínio Kyanda, lavrada com 
início de folhas 72, verso 73, do livro de notas para escri

turas diversas n.° 206, deste Cartório Notarial, registada na 
Conseivatória do Registo Coma cial de Luanda, 2? Secção do 
Guiché Único da Empresa, sob o il° 2.599-10. com o capital 
social de Kz: 300.000,00 (trezentos mil kwanzas), integral
mente realizado an dinheiro, dividido e representado por 

duas quotas saído uma no valor nominal de Kz: 153.000,00 
(caito e cinquaita e três mil kwanzas), pataicente à sócia 

Maria da Conceição de Almeida Sango e outra no valor nomi
nal de Kz: 147.000,00 (cento e quarenta e sete mil kwanzas), 
pataicente à sócia Nzagy' Monteiro Moreira dos Reis;

Que, pela presente escritura e confonne deliba-ado em 

Assanbleia de Sócios datada de 23 de Dezembro de 2015, 
o outorgante no uso dos poderes a si conferidos, manifesta 
a vontade da sua primeira represaitada (Nzagy Monteiro 
Moreira dos Reis), e divide a sua quota no valor nominal 

de Kz: 147.000,00 (caito e quaraita e sete mil kwanzas), 
an quatro novas quotas, sendo uma no valor nominal de
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Kz: 87.000,00 (oitenta e sete mil kwanzas), que cede à sua 
segunda representada (Maria da Conceição de Almeida 

Sango), outra no valor nominal de Kz: 30.000,00 (trinta 

mil kwanzas), que cede à sua terceira representada (Katila 

Lorena de Almeida Sango Semcdo da Silva), e outras duas 
iguais no valor nominal de Kz: 15.000,00 (quinze mil kwan

zas) cada uma, que cede às suas quarta e quinta representadas 
(Mana Antónia Cussana deAlmeida e Sousa e Ana Angélica 

de Almeida Sango), respectivamente, cessões feitas pelos 
seus respectivos valores nominais, valores estes já recebi
dos pela cedente cuja quitação é aqui dada pelo outorgante, 

afastando consequentemente, a sua primeira representada, 

definitivamente da sociedade, nada mais tendo dela a recla

mai;
Que, o outoigante, no uso dos poderes que lhe foram 

conferidos, aceita a quota que foi cedida à sua segunda 
representada, e a unifica com a quota que esta já detinha na 
sociedade, passando a mesma a ter uma quota única no valor 
nominal de Kz: 240.000,00 (duzentos e quarenta mil kwan
zas), bem como aceita as quotas que foram cedidas à sua 
terceira, quarta e quinta representadas;

Que, as cessões foram feitas livre de quaisquer ónus ou 
encargos;

Que, a sociedade prescinde do seu direito de preferência, 
nos termos do artigo 5.° do pacto social, e admite a terceira, 
quarta c a quinta representadas do outorgante como novas 
sócias;

Que, ainda nos tennos do instrumento supramencionado, 
e no usos dos poderes que lhe foram conferidos, o outor
gante manifesta a vontade da sua primeira representada e 
renuncia a gerência que a esta incumbia, nomeando a sua 
terceira representada como nova gerente da sociedade, bas
tando a sua assinatura para obrigar validamente a sociedade;

Em função dos actos praticados altera-se a redacção dos 
artigos 4.° e 6.° (corpo), do pacto social que passa a sei* a 
seguinte:

— ■ •••<*» MBM BMM* •■«■■■ VMBB *••■■■ ■»■■>■■■■■■ ■•■•M Mtrt ■■■■■■■

ARTIGO 4.°
O capital social c dc Kz: 300.000,00 (trezentos 

mil kwanzas), integralmente realizado em dinheiro, 
dividido e representado por quatro quotas, sendo 
uma no valor nominal de Kz: 240.000,00 (duzentos 
c quarenta mil kwanzas), pertencente à sócia Maria 
da Conceição de Almeida Sango, outra no valor 
nominal de Kz: 30.000,00 (trinta mil kwanzas), per
tencente à sócia Katila Lorena de Almeida Sango 

Scmedo da Silva c duas iguais no valor nominal 
de Kz: 15.000,00 (quinze mil kwanzas) cada uma. 
pertencentes às sócias Maria Antónia Cussana 
de Almeida e Sousa, e Ana Angélica de Almeida 

Sango, respectivamente,

ARTIGO 6.°
(Capo)

A gerência e administração da sociedade, em 
todos os seus actos e contiatos, em juízo e fora 
dele, activa e passivamente, incumbe à sócia Katila 

DIÁRIO DA REPÚBLICA ;
--------------------- - -------------- —------------------- --------------- 1

Lorena dc Almeida Sango Semcdo da Silva que 

desde já fica nomeada geiente, com dispensa de 

caução, bastando a sua assinatura para obrigar vali

dam ente a sociedade.

Declara ainda que mantêm-se firmes e válidas as demais 

disposições do pacto social, não alteradas.

Está confonne.
Caitório Notarial do Guiché Único da Empresa, em 

Luanda, 3 deMarço de 2016. — O ajudante, ilegível 

(16-3344-L02)

Econstroi (SU), Limitada

Israel Carlos de Sousa Nambi, Conservador-Adjunto da 

Conservatória do Registo Comei cial de Luanda, 2.a Secção 
do Guiché Único da Empresa.

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre

sentada sob on.° 6do livro-diário de 10 deMarço do conente 

ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.

Certifico que Nelson Lourenço Tavares casado com 
Rosalina Teresa da Glória dos Santos Tavares sob regime de 

comunhão de adquiridos, de nacionalidade angolana, natu

ral de Cacuaco, residente em Luanda, Município de Luanda, 

Distrito Urbano da Ingombota, Baino Maculusso, Avenida 

Lenine, Casa n.° 105, Zona 8, constituiu uma sociedade uni

pessoal por quotas denominada «Econstroi (SU), Limitada» 

registada sob o n.° 1.135/16, que se vai reger pelo disposto 

no documento em anexo.

Está confonne.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 

2? Secção do Guiché Único da Empresa, em Luanda, 10 de 

Março de 2016. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTO DA SOCIEDADE 
ECONSTROI (SU), LIMITADA 

ARTIGO l.°
(Denominação e sede)

A sociedade adopta a denominação de «Econstroi 

(SU), Limitada», com sede social na Província de Luanda, 

Município de Luanda, Distrito Urbano da Ingombota, Baino 

Maculusso, Avenida Lenine, Casa n.° 105, Zona 8, podendo 

transferi-la livremente para qualquer outro local do territó

rio nacional, bem como abrir filiais, sucursais, agências ou 

outras fornias dc representação dentro c fora do País.

ARTIGO 2.®
(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.
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ARTIGO 3.° 
(Objecto)

Asociedade tem como objecto social a prestação de ser
viços, comércio geral a grosso e a retalho, empreitadas dc 
construção civil e obras públicas, promoção e mediação 
imobiliária, venda de equipamentos dos seiviços de segu
rança privada, prestação de seiviços de segurança privada, 
infantário, creches, importação e comercialização de medi
camentos, produtos hospitalares, equipamentos laboratoriais 
diversos, fabrico e distribuição de medicamentos, equipa
mentos e produtos hospitalares, manutenção e assistência 
a equipamentos diversos, educação, ensino geral, escola de 
línguas, desporto e cultura, escola de condução, infonnática, 
telecomunicações, hotelaria e turismo, restauração, casino, 
indústria pesada c ligeira, pescas, agro-pecuária, indústria dc 
panificação, camionagem, transitários, cabotagem, rent-a- 
-car, compra e venda de viaturas novas e usadas, transporte 
de passageiros, transporte de mercadorias, oficina auto, ofi
cina de frio, fiscalização de obras públicas, venda de material 
de escritório e escolar, venda e instalação de material indus
trial, venda e assistência a viaturas, comercialização de 
material de construção, comercialização de lubrificantes, 
salão de cabeleireiro, barbearia, botequim, comercialização 
de gás de cozinha, petróleo iluminante, peças sobressalen
tes, perfumaria, artigos de toucador e higiene, ourivesaria, 
relojoaria, agência de viagens, farmácia, cenho médico, 
clínica geral, geladaria, exploração de parques de diver

são, exploração mineira, exploração florestal, exploração de 
bombas de combustíveis, estação de seiviço, representações 
comerciais, serralharia, carpintaria, marcenaria, importação 
e exportação, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro 
ramo do comércio ou indústria an que o sócio-único decida 
c 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 Nelson

Lourenço Tavares.

ARTIGO 5.° 
(Cessão de quotas)

Acessão da quota implica a saída do sócio cedente ou a 

transfonnação da mesma em sociedade pluripessoal.

ARTIGO 6.° 
(Gerência)

A gerência e administiaçâo da sociedade, em todos os 
seus actos e conti 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 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 nomeai' em pessoa estranha à 

sociedade para assumir as funções de gerência.

ARTIGO 7.°
(Decisões)

As decisões do sócio-único de natureza igual às delibera

ções da Assembleia Geral deverão ser registadas em acta por 

ele assinadas 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 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 10.®
(Balanços)

Os anos sociais serão os civis e os balanços saão dados 

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

dc Março imediato.

ARTIGO 11.®
(Omisso)

No omisso regularão as deliberações sociais, as disposi

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

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

(16-3349-L02)

Lermar Divino, Limitada

Certifico que, por escritura de 10 de Março de 2016, 

lavrada com início a folhas 94, do livro de notas para escri

turas diver sas n.° 452, do Caitório Notarial do Guiché Único 

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

Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:

Primeiro: — Maria da Conceição Diogo Januário, 

casada com Francisco Marcolino Januário, sob regime de 

comunhão de adquiridos, natural do Cazenga, Província 

de Luanda, residente an Luanda, no Município de Viana, 

Baino Vila Nova, Sector 2, Quarteirão 2, Casa n.° 419.

Segundo: — Lersene dos Santos Mota, solteira, maior, 

natural da Ingombota, Piovíncia de Luanda, residente em 

Luanda, no Município de Viana, Bairro Km 9. casa sem 

número;

Uma sociedade comercial por quotas que se regai nos 

tennos constantes do documento an anexo.

Está confonne.

Caitório Notarial do Guiché Único da Empresa. cm 

Luanda, 10 de Março de 2016. — O ajudante. ilegheL
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ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
LERMAR DIVINO, LIMITADA

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

Divino, Limitada», com sede social na Província de Luanda, 
Município de Cacuaco, Baino Sequele, Bloco 12, Casa n.° 102, 

podendo transferi-la livremente para qualquer outi o local do 

território nacional, bem como abril' filiais, sucursais, agências 

ou outrasfoimas de representação dentro efora 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, educação e ensino, exploração de serviços infan

tários, actividades pré-escolar, comácio geial a grosso e a 

retalho, avicultura, agro-pecuária, indústria, pesca, hotela

ria e turismo, seiviços de infonnática e telecomunicações, 

publicidade, construção civil e obras públicas, consultoria, 

exploração florestal, comercialização de telefones e seus 

acessórios, transporte marítimo, camionagem, agente despa

chante e transitários, cabotagem, rent-a-car, compra e venda 

de viaturas, novas ou usadas e seus acessórios, venda erepa

ração de veículos automóveis, concessionária de material e 

peças separadas de transporte, fabricação de blocos e vigo

tas, comercialização de medicamentos, material ciiíngico, 

gastável e hospitalar, produtos químicos e farmacêuticos, 

seiviços de saúde, comercialização de perfumes, plastifica

ção de documentos, venda de material de escritório e escolar, 

decorações, serigrafia, impressões, exploração de seiviços 

de cabeleireiro, boutique, agenciamento de viagens, relações 

públicas, pastelaria, geladaria, panificação, representações 
comerciais e industriais, venda de gás de cozinha, desporto e 

recreação, vídeo clube, discoteca, meios industr iais, realiza

ções de actividades culturais e desportivas, manutenção de 

espaços verdes, segurança de bens patrimoniais, importação 

e exportação, saneamento básico, podendo ainda dedicar-se 
a qualquer outio ramo do comércio ou indústr ia em que as 

sócias acordem e seja permitido por lei.

ARTIGO 4.°

O capital social c dc 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 às sócias 

Maria da Conceição Diogo Januário e Lersene dos Santos 

Mota, respectivamente.

ARTIGO 5.°

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

_______________________ diário DA REPÚBLICA I

ARTIGO 6.°

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

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

sivamente, incumbe à sócia Lersene dos Santos Mota, que 

fica desde já nomeada gerente, com dispensa de caução, bas

tando a sua assinatura para obrigai' validamente a sociedade.

2. A geiente poderá delegar numa das sócias ou mesmo 

em pessoa estranha à sociedade parte dos seus poderes de 

gerência, conferindo para o efeito o respectivo mandato.

3. Fica vedado à gei ente obrigar a sociedade em actos e 

contiatos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 

como letras de favor, fiança, abonações ou actos seme

lhantes.

AR1TGO 7.°

As Assembleias Gerais seião 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 pelas sócias na proporção 

das suas quotas, e em igual proporção seião suportadas as 

perdas se as houver.

ARTIGO 9/
A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento 

de qualquei' 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 partilha vcrificar-se-á como acordarem. Na falta 
de acordo, e se alguma delas o pretender será o activo social 
licitado em globo com obrigação do pagamento do passivo e 
adjudicado à sócia que melhor preço oferecer, em igualdade 

de condições.

artigo n.°
A sociedade reserva-se o direito de amortizai' a quota de 

qualquei' 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.
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ARTIGO 13.°

Os anos sociais seião 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 danais legislação aplicável.

(16-3350-L02)

Eucil, Limitada

Certifico que, por escritura de 29 de Janeiro de 2016, 

com início de folhas 3, à folhas 3 verso do li vi o de notas 

n.° 92-A, para escrituras diversas do I o Caitório Notarial 

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

Velhas, Notário d o referi d o Cartório, compareceram:

Primeiro: — Enrico Chicuamanga, solteiro, maior, natu

ral do Huambo;

Segundo: — José Paulo Cawanga, solteiro, maior, natu

ral do Huambo;

Foi constituída entre eles, uma sociedade por quotas 

de responsabilidade limitada sob a denominação «Eucil, 

Limitada», com sede no Huambo.

Está conforme.

l.°  Cartório Notarial da Comarca do Huambo, no 

Huambo, aos 29 de Janeiro de 2016. — O Notário-Adjunto, 

Gabriel Faustino Ibhikma

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
DENOMINADA EUCIL, LIMITADA

ARTIGO 1/ 
(Trpo e finna e sede)

1. A presente sociedade comercial, reveste a fonna de 
sociedade por quotas de responsabilidade limitada e adopta 

a denominação de «Eucil, Limitada».
2. A sociedade poderá alterai* a sua natureza jurídica, a 

sua denominação, a sua sede, o seu objecto social ou proce

da* a qualquei* outra alteração aos seus estatutos precedendo 
legal deliberação dos sócios.

3. A sociedade tem a sede e principal estabelecimento 

nesta Cidade do Huambo, Bairro do Bom Pastor.
4. A sociedade pode abrir filiais e estabelecei* sucursais 

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

berem.

ARTIGO 2.°
(Duração)

A duração da sociedade é por tempo indetenninado, 
contando-se o seu inicio para todos os efeitos legais a partir 

desta data da presente escritura.

ARTIGO 3.° 
(Objecto)

1. A sociedade tem por objecto social o exercício da 

actividade de comércio geral, misto a grosso e a retalho, 
indústria panificadora e simples, hotelaria e turismo, venda 

de frescos e congelados, pesca e transformação de pescado, 

posto de venda de medicamentos, farmácia, clínica, posto de 

venda de combustíveis, gás e derivados do petróleo, explo

ração florestal e de fazendas agrícolas, estudos e projectos 

financeiros e económicos e sua fiscalização, consultoria e 

auditoria económica, financeira, prestação de serviços, infor

mática, telecomunicações, comercialização de materiais 

hospitalares, representação comacial c marketing, forne

cimento de mão-de-obra especializada e não especializada 

a empresas nacionais e estrangeiras, fonnação profissional, 

exploração de inertes, prestação de serviços, formação pro

fissional, reni-arcar, escola de condução, construção civil, 

obras públicas e particulares, compra e venda de materiais 

de construção, gestão imobiliária, fornecimento e venda de 

material de escritório e escolar, realização de eventos cul

turais, ginásio, actividades desportivas, gráfica e papelaria, 

educação e ensino em todos os níveis, colégio, creche, agên

cia de viagens e transitários, fábrica de blocos e vigotas, 

estação de serviços, camionagan, transporte de passageiros 

e de mercadorias diversas inter provincial, venda de aces

sórios c peças dc viaturas diversas, jardinagem, serviços 

de limpeza e saneamento básico, manutenção de espaços 

verdes, consultoria contabilística e de gestão, gestão de par
ticipações sociais, fiscalização financeira e económica e 

de obras públicas, importação e exportação e outros mais 
fins podendo dedicar-se a qualquer outro ramo de activi
dade desde que os sócios deliberem, satisfeitos que sejam 

os requisitos da lei.

2. A sociedade poderá constituir sociedades com outras 

empresas colectivas bem como adquirir participações em 

outras sociedades com sede no taritório nacional ou no 
estrangeiro, ainda que estas tenham objecto social diferente 

do seu.

ARTIGO 4.° 
(Capital)

O capital social, integralmente realizado an dinheiro é 
de Kz: 500.000,00 (quinhentos mil kwanzas), distribuído e 

representado pelos sócios an 2 (duas) quotas assim distribuí

das: uma quota do valor nominal de Kz: 200.000,00 (duzentos 
mil kwanzas), paiencente ao sócio Eurico Chicuamanga e 

outra quota do valor nominal de Kz: 300.000,00 (trezentos 

mil kwanzas), pertencente ao sócio José Paulo Cawanga. res
pectivamente.

ARTIGO 5.°
(Cessão de quotas)

1. A cessão de quotas aitre sócios é livre.

2. A cessão a estranhos depende do prévio consentimaito 
da sociedade.
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3. Na cessão onerosa de quotas a estranhos terão direito 
de preferência a sociedade em primeiro lugar, diferindo-se 

a preferência aos sócios sucessivamente se aquela dele não 

quiser fazer uso.

ARTIGO 6.0
(Suprimentos)

Não serão exigíveis prestações suplementares de capital, 

mas qualquer dos sócios poderá fazer suprimentos à socie

dade vencendo juros de 5% (cinco por cento).

ARTIGO 7.°
(Amortização de quotas)

1. A sociedade poderá amortizar qualquer quota:

a) Com o consentimento do titulai;

b) Em caso dc morte ou insolvência do sócio;

c) Em caso de arresto, arrolamento ou penhora da

quota;

d) Se esta for cedida sem o prévio consentimento da

sociedade.
2. A quota amortizada figurará no balanço como tal, 

podendo porém os sócios deliberar nos termos legais a cor
respondente redução do capital ou o aumento do valor das 

restantes quotas, ou, ainda, a criação de tuna ou mais quo
tas de valor nominal compatível para alienação a sócios ou 

a terceiros.

ARTIGO 8.°
(Gerência)

1. A administração e representação da sociedade serão 

exercidas pelo sócio José Paulo Cawanga, que desde já é 

nomeado gerente.

2. A sociedade obriga-se em todos os actos e conti atos 

com a intervenção e assinatura do gerente e com dispensa 

de caução.

3. AAssembleia Geral deliberará se a gerência é remune

rada e, ainda, a medida dessa remuneração.

4. Sem prejuízo de deliberação diversa da Assembleia 

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

delegar em qualquer um dos sócios ou em pessoa estranha 

à sociedade todos ou parte dos seus podeies de gerência, 

outorgando e conferindo para o efeito o respectivo mandato.

5. Fica vedado aos sócios obrigarem a sociedade em 

actos ou contratos estranhos aos negócios sociais, tais como, 

subscrição de letras de favor, abonações, fianças ou actos 

semelhantes ou equivalentes.

ARTIGO 9.°
(Lucros líquidos e fundo de reserva)

1. Os sócios têm direito aos lucros líquidos que resultem 
do balanço anual, deduzida uma percentagem de 5% (cinco 
por cento), destinada à fonnação de um fundo de reserva 
legal ou para fundo e destinos especiais criados.

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

ARTIGO 10.°
(Assembleias Gerais) |

Os sócios podem livremente designar quem os represai- i 

tará nas Assembleias Gerais.

artigo n.°
A sociedade não se dissolverá por vontade de nenhum 

sócio, nem por morte ou interdição de qualquei* dos sócios, 

continuando com os sobrevivos, capazes ou herdeiros do 

sócio falecido, representante legal do interdito ou inabili

tado.

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

demais casos legais, todos serão liquidatários e a liquidação 
e partilha procederão como para ela acordarem. Na falta de | 

acordo se algum deles o pretender, será o activo social liei- i 

tado em globo com a obrigação do pagamento do passivo e í 
adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em igual

dade de condições.

ARTIGO 13.°
(Foro)

Para dirimir quaisquer questões emeigentes da interpre

tação ou da execução do presente contrato social, quer entre 
os sócios, quer entre este e seus herdeiros ou representan
tes, quer entre todos e a própria sociedade, fica estipulado 

o Foro da Comarca do Huambo, com expressa renúncia a 

qualquei* outio.

ARTIGO 14.’
(Omissões)

No omisso regularão as deliberações sociais tomadas em 
forma legais e as disposições da Lei n.° 1/2004, de 13 

dc Fevereiro c demais legislação aplicável.
(16-3357-L13)

Peterfil, Limitada

Certifico que, por escritura dc 12 dc Junho dc 2015, 

com início a folhas 89 a folhas 90 verso, do Livro de Notas 
n.° 90-B, para escrituras diversas do l.° Cartório Notarial 
da Comarca do Huambo, perante mim, Jeróniino Relógio 

N’Gunza, Notário-Adjunto do respectivo Caitório, compa

receram como outoigantes:
Primeiro: — Pedro Cossengue Antonino Hossi, solteiro, 

maior, natural do Huambo, que outorga este acto por si e em 

representação de seus filhos menores; Filipe Dércio Pereira 
Hossi, de 16 (dezasseis) anos deidade, ElizângelaFrancisca 
Elavoco Hossi, de 10 (dez) anos de idade, Edvaldo Clarindo 
Elavoco Hossi, de 5 (cinco) anos de idade e Liliane Otilia 
Elavoco Hossi, de 4 (quatro) anos de idade;

Segindo: — Vanuza Isabel da Silva Elavoco, solteiro, 
maior, natural do Huambo;

Os outoigantes residem habitualmente nesta cidade do 
Huambo, Baino Académico e deles verifiquei a identidade 
por meu conhecimento pessoal.
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Foi constituído entre si e os representados do primeiro 
outoigante uma sociedade por quotas de responsabilidade 
limitada sob a denominação de «Peterfil, Limitada», com 

sede no Huambo.
Está confonne.
l.°  Cartório Notarial da Comarca do Huambo, no 

Huambo, aos 18 de Agosto de 2015. — O Notário-Adjunto, 

Jerónimo Relógio N’Gidizcl

ESTATUTO DA SOCIEDADE 
DENOMINADA PETERFIL, LIMITADA 

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

Limitada», com sede nesta Cidade do Huambo, Baino 
Académico, Rua Padre António Vieira, podendo no entanto 
abrir filiais, agências, sucursais ou outras formas de repre

sentação em qualquei' parte do território nacional ou no 
estrangeiro.

ARTIGOZ”
A sua duração é por tempo indeterminado, contando o 

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

sente escritura

ARTIGO 3.°

O seu objecto social é o comércio geral, misto, a grosso e 
a retalho, indústria, pescas, agro-pecuária, transportes rodo

viários, prestação de serviço, hotelaria e turismo, construção 
civil e obras públicas, importação e exportação, podendo 
ainda dedicar-se a qualquei' outro ramo de comércio ou 

indústria em que os sócios acordem e seja pennitido por lei.

ARTIGO 4.°

O capital social é de Kz: 500.000,00 (quinhentos mil 

kwanzas), integralmente realizado em dinheiro, dividido e 

representado pelos sócios em 6 (seis) quotas distribuídas 

da forma seguinte: uma quota do valor nominal de 

Kz: 200.000,00 (duzentos mil kwanzas), peitencente ao 

sócio Pedro Cossengue Antonino Hossi; uma quota do valor 

nominal de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), para sócia 

Vanuza Isabel da Silva Elavoco e 4 (quatro quotas iguais 

do valor nominal de Kz: 50.000,00 (cinquenta mil kwan

zas) cada uma, para os sócios Filipe Dércio Pereira Hossi, 

Elizângela Francisca Elavoco Hossi, Edvaldo Clarindo 

Elavoco Hossi e Liliane Otília Elavoco Hossi.

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

Assembleia Geral e o aumento será dividido pelos sócios na 
proporção das suas quotas ou na fonna como sc vier acordai:

ARTIGO 6.°

Acessão de quotas é livre entre os sócios, mas quando 
feita a estranhos carecerá do consentimento da sociedade a 

qual é sempre reseivado o direito de preferência deferido 

aos sócios quando dela não quiser usai'.

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 pelos sócios Pedro Cossengue 

Antonino Hossi e Vanuza Isabel da Silva Elavoco, que desde 
já ficam nomeados gerentes, bastando a assinatura deles para 

obrigai' validamente a sociedade.

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

pessoa estranha a sociedade parte dos poderes ou todos pode
res de gerência ora lhes conferido outorgando para o efeito o 

respectivo mandato competente em nome da sociedade.
2. É proibido aos sócios-gerentes em 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 (quinze) dias de antecedência.

ARTIGO 9.°
Os lucros líquidos durante o exercício económico, 

depois de deduzida a percentagem de 5% (cinco por cento) 
para o fundo de reserva legal e social, serão divididos pelos 

sócios na proporção das suas quotas bem como as perdas se 

as houver.

artigo io.°
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 saão dados 

an 31 de Dezembro de cada ano, devendo estar aprovados 

c assinados ate fins dc Março imediato a que disser respeito.

ARTIGO 12°

No omisso regularão as deliberações sociais e as disposi

ções da Lei das Sociedades vigentes em Angola.

(16-3368-L13)

DONSAMANDU — Comércio Geral, Importação
& Exportação, Limitada

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

início de folhas 53 a folhas 54, verso, do Livro de Notas a3 
6-A, para escrituras de sociedades comerciais do Cartório 

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

licenciado an Direito, Notário do referido Caitório, compa

receram como outoigantes:
Primeiro: — Domingos Sapato, solteiro, natural do 

Huambo, Província do Huambo, titulai' do Bilhete de 

Idaitidade n.° 005714097H0043, anitido aos 20 de .Agosto 

de 2013, residente nesta Cidade do Kuito, Rua Teófilo Braga.
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Segundo: — Domingas Manuela Dumba, solteira, 

natural de Chitembo, Província de Bié, titular do Bilhete 

de Identidade n.° 003193311BE036, emitido aos 20 de 

Agosto de 2013, residente nesta Cidade do Kuito, Bain o 

Caluapanda;

Foi constituída entre eles uma sociedade por quo

tas de responsabilidade limitada, sob a denominação 

«DONSAMANDU — Comércio Geial, Importação & 

Exportação, Limitada», com sede social no Município do 

Kuito, Bairro Caluapanda, Província do Bié.

Está confonne.

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

Janeiro de 2016. — O Notário, Fernando André.

ESTATUTO DA SOCIEDADE 
DONSAMANDU — COMÉRCIO GERAL, 

IMPORTAÇÃO & EXPORTAÇÃO, LIMITADA

ARTIGO l.°
(Denominação e sede)

A sociedade adopta a denominação «DONSAMANDU 

— Comércio Geial, Importação & Exportação, Limitada», 
com sede social no Município do Kuito, Província do Bié, 

Caluapanda, podendo transferi-la livremente para qualquer 
local do território nacional, bem como abrir filiais, sucur
sais, agências, ou outras formas de representação dentro e 
fora do País.

ARTIGO 2° 
(Duração)

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

da data da celebração da presente escritura.

ARTIGO 3." 
(Objecto)

Asociedade tem como objecto social o comércio geral, 
importação, exportação, fonnação profissional, assistên
cia médica, transportes dc passageiros, mercadoria posto 
médico, farmácia, policlínico, escola de fonnação pro
fissional, parque infantil, comercialização com o campo, 
infonnática, internet, casa de câmbios, prestação de serviço, 
representações, comércio internacional, hidráulica, constru
ção civil e obras públicas, carpintaria, estudo e projectos, 
fiscalização, gestão de sistemas de águas, energia, tratamento 
de resíduos sólidos, saneamento básico, decorações, explo
ração mineral e de madeira, indústria, pastelaria, geladaria, 
panificação, modas e confecções, boutiques, telecomunica
ções, representações de telefones e seus pertences, hotelaria 
e turismo, agricultura, agro-pecuária, pescas e seus deriva
dos, imobiliária e vendas, transportes terrestres, marítimos e 
aéreos não regulares, colégios, cultura, agência de viagens 
e transitários, camionagem, turismo-ecológico, bombas de 
combustíveis, comercialização de gás butano e lubrificantes, 
jardinagem, recauchutagem, venda de viaturas novas e de

ocasião, podendo ainda dcdicar-sc a qualquer outro ramo dc 

actividade comercial ou industrial em que os sócios acordam 
e seja pennitida por lei.

ARTIGO 4.°
(Capital)

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cemmil kwanzas), 
integralmente realiza do em dinheiro, dividido e representado 
pelos sócios em 2 (duas) quotas iguais assim distribuídas: no 1 
valor nominal de Kz: 50.000.00 (cinquenta mil kwanzas), 
pertencente a cada sócio, nomeadamente Domingos Sapato 
e Domingas Manuela Dumba, respectivamente.

ARTIGO 5.°
(Cessão de quotas)

A cessão de quotas e livre quando feitas a estranhos fica 

dependente do consentimento da sociedade, á qual é sempre 
reservado o direito de preferência deferido aos sócios se a 

sociedade dele não quiser fazer uso.

ARTIGO 6.°
(Gerência)

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

vamente serão exercidas pelo sócio Domingos Sapato, que 
fica desde já nomeado gerente, com dispensa de caução, bas
tando tuna assinaturas para obrigar validamente a sociedade.

ARTIGO 7.° 
(A Assembleias)

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

ARTIGO 8.°
(Divisão dos lucros)

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

ARTIGO 9.°
(Dissolução)

A sociedade não se dissolvera por morte ou interdição de 
qualquei-dos sócios, continuará com os sobrevivos ou capa
zes e com os herdeiros ou representantes do sócio falecido 
ou interdito, devendo estes nomear um que a todos repre
sente enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 10.° 
(Liquidação)

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos 
demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários e a 
liquidação e partilha realizar-se-á, como acordarem Na falta 
de acordo, e se algum deles o pretender será o activo licitado 
em bloco com obrigação do pagamento do passivo e adju
dicado ao sócio que melhor preço oferecei; em igualdade de 
condições.
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ARTIGO 11.°
(Referênciana amortização)

Asociedade reserva-se o direito de amortizar a quota de 

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

ARTIGO 12°
(Foro competente)

Para todas as questões emergentes do presente contrato, 

quer entre os sócios, seus hei deiros ou representantes, quer 
entre eles e a própria sociedade, fica estipulado o Foro da 
Comaica do Bié, com expressa renúncia a qualquer outro.

ARTIGO 135
(Balanços)

Os anos sociais sei ão os civis e os balanços serão dados 

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

de Março imediato.

ARTIGO 145
(Omisso)

No omisso regularão as deliberações sociais e as disposi

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

Comerciais, vigente em Angola.
(16-3374-L13)

J.LO— Empreendimentos e Serviços, Limitada

Ceitifíco que, por escritura de 16 de Janeiro de 2015, com 

início de folhas 57 a folhas 58, do Livro de Notas n.° 2-B, 

para escrituras diversas do 25 Cai tório Notarial da Comai ca 

do Huambo — SIAC, perante mim. Benjamim Saku 

Lumbwambwa, Licenciado em Direito, Notário-Adjunto do 

referido Cartório, compareceram como outoigantes:

Primeira — Gersie Moreira Leite, solteira, maior, natiual 

do Huambo, Província do Huambo, residente habituaímente 

emLuanda, Samba, Bain o Talatona, Rua C, casa sem número, 

titular do Bilhete de Identidade n.° 001643925H0031, emi

tido pela Direcção Nacional do Arquivo de Identificação Civil 

e Criminal, em Luanda, aos 27 de Agosto de 2014;

Segunda: — Rosahna Catanha, solteira, maior, natural 

do Lobito, Província de Benguela, residente habituaímente 

no Huambo, Bairro São João, Casa n.° 14, Zona 1, titular 

do Bilhete de Identidade n.° 00045 063 5B AO 38, emitido 

pela Direcção Nacional do Arquivo de Identificação Civil e 

Criminal, emLuanda, aos 19 de Dezembro de 2011;

Foi constituída entre elas, uma sociedade por quotas 

de responsabilidade limitada, sob a denominação «J.LO 

— Empreendimentos e Seiviços. Limitada», com sede no 

Huambo.

Está confonne.

2.° Caitório Notarial da Comarca do Huambo — SIAC, 

no Huambo, aos 12 de Fevereiro de 2016. — O Nolária- 

Adjunto, Benjamim Saku Liunbvambyva.

ESTATUTO DA SOCIEDADE 
J.LO — EMPREENDIMENTOS 

E SERVIÇOS, LIMITADA

ARTIGO 15
A sociedade adopta a denominação de «J.LO — 

Empreendimentos e Seiviços, Limitada», com sede na 
Província do Huambo, Cidade Baixa, Rua Garcia da Orta, 
casa sem número, podendo no entanto abrir agências, filiais, 

sucursais ou outras fonnas 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 a partir da data da presente escritura.

ARTIGO 35
O seu objecto social é o comércio por grosso e a reta

lho, cosméticos, perfumaria, pescas, indústria, construção 
civil, obras públicas e paiticulares, hotelaria e turismo, res
tauração, prestação de seiviços, representação comercial, 
consultoria, assistência técnica, informática, telecomunica
ções, actividade imobiliária, venda de mobiliário, transportes 
e camionagem, salão de cabeleireiro, boutique, fábrica de 
blocos e vigotas, exploração de bombas de combustíveis 
e lubrificantes, exploração de petróleo e seus derivados, 
venda de gás de cozinha, estação de serviços, saneamento 
básico, venda de material escolar e de escritório, decoração, 
rent-a-car, venda de material de construção civil, rela
ções públicas, compra e venda dc viaturas novas c usadas 
e suas peças sobressalentes, exploração mineira e florestal, 
gestão de projectos de empreendimentos, jardinagem, far
mácia, colégio, creche, educação e ensino, centro infantil, 
centro médico, agência de viagens, agro-pecuária, agri
cultura, panificação, pastelar ia, geladaria, cervejaria e bar, 
marketing, segurança patrimonial, captação, tratamento e 
distribuição de água, produção de gelo, catering. importa
ção e exportação, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro 
ramo de actividade comercial ou industrial em que as sócias 
acordem e seja pennitida por lei.

ARTIGO 4°

O capital social é deKz: 100.000,00 (cemmilkwanzas), 
integralmente subscrito em dinheiro, dividido e represen

tado pelas sócias em 2 (duas) quotas distribuídas da fonna 
seguinte: Uma quota do valor nominal de Kz: 80.000,00 

(oitenta mil kwanzas), pertencente à sócia Gersie Moreira 

Leite, e outra quota do valor nominal de Kz: 20.000,00 

(vinte mil kwanzas), pertencente à sócia Rosalina Catanha, 

respectivamente.

ARTIGO 55
O capital social poderá ser aumentado por deliberação da 

Assembleia Geral e o aumento será dividido pelas sócias na 

proporção das suas quotas ou nafonna como sc via' acordar.

ARTIGO 6?"

A cessão das quotas é livre entre as sócias, mas quando 

feita a esto-anhos, carecerá do consentimento da sociedade, à 

qual é sempre reservado o direito de preferência deferido à 

outra sócia quando dela não quiser fazer uso.
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ARTIGO 7.°

A gerência e administração da sociedade em todos os 

seus actos e conti atos em juízo e fora dele activa e passiva

mente serão exercidas pelas sócias Gersie Moreira Leite e 

Rosalina Catanha, que dispensadas de caução são desde já 

nomeadas gei entes, bastando a assinatura de uma delas para 

obrigar validamente a sociedade.

1. As nomeadas gerentes poderão delegar noutra sócia 

ou em pessoa estranha à sociedade, parte ou todos os seus 

poderes de gerência ora lhe conferidos, sendo necessário 

outorgar o respectivo mandato competente em nome da 

sociedade.
2. É vedado às gerentes obrigar a sociedade em actos e 

contratos estranhos aos negócios sociais tais como avales, 

fianças, abonações ou documentos semelhantes.

ARTIGO 8.’

As Assembleias Gerais, quando a lei não prescreva for

malidades especiais para a sua convocação, poderão ser feita 

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

registados, dirigidos as sócias, com um aviso prévio de pelo 

menos 15 (quinze) dias de antecedência.

ARTIGO9.0

Os lucros líquidos durante o exercício económico, depois 

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

fiindo de reserva legal e social, serão divididos pelas sócias 

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

houver.

ARTIGO 10.°

Asociedade não se dissolverá por morte ou interdição de 

qualquei* das sócias, continuará com os sobrevivos ou capa

zes e com os herdeiros da sócia falecida ou interdita devendo 

estes nomear um que a todos represente enquanto a quota 

permanecer indivisa na sociedade.

ARTIGO 11.°

Os anos sociais serão os anos civis e os balanços serão 

dados a 31 de Dezembro de cada ano, devendo estai* aprova

dos e assinados até fins de Março imediato.

ARTIGO 12.°

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

qualquer sócio, quando sobre ela recair arresto, penhora ou 

providência cautelar.

ARTIGO 13.’
Para todas as questões emergentes do presente con

trato, será unicamente competente o Foro da Comarca do 
Huambo.

ARTIGO 14.’
No omisso regularão as deliberações sociais e as disposi

ções da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, e demais legislação 
aplicável

(16-3375-LI 3)

DIÁRIO da REPÚBLICA í 
’——^1 

Sindicato dc Trabalhadores da Educação, 
Cultura, Desporto e Comunicação Social 

do Bié — S.T.E.C.D.C.S.B.

Certifico que, por escritura de 13 de Maio de 2015, com 
início a folhas 47, a folhas 49, verso, do Livro de Notas 

n.° 1-E, para escrituras de associações e cooperativas do ! 
Caitório Notarial da Comarca do Bié, a cargo de Fernando 
André, Licenciado em Direito, Notário do referido Caitório, 
compareceram como outorgantes:

Primeiro: — Fernando Geraldo Francisco Papiene, sol
teiro, natiu al do Kuito, Província do Bié, titular do Bilhete e 
Identidade n.° 003043 725BE03 3, emitido aos 22 de Janeiro 
de 2013; j

Segundo: — Agostinho Bumba Chieno Bangolo, sol- j 
teiro, natural do Kuemba, Província do Bié, titulai- do | 
Bilhete de Identidade n.° 001841416BE039, emitido aos 28 i 
de Setembro de 2010; !

Terceiro: — Gabriel Félix Chinawalaka, solteiro, nato- I 
ral do Chinguar, Província do Bié, titular do Bilhete de 
Identidade n.° 002206701BE032, emitido aos 19 de Junho 

de 2014;
Quarto: — Isabel José Barros, solteira, natural do 

Kuito, Província do Bié, titulai* do Bilhete de Identidade 
n.° 002953 549BE03 7, emitido aos 15 de Janeiro de 2013, 

residente na Rua Sagrada Esperança;
Quinto: — Francisco Gaspar, casado, natural de 

Kamacupa, Província do Bié, titular do Bilhete de Identidade 
n.° 001373102BE037, emitido aos 5 de Junho dc 2009, resi

dente no Kuito, Baino 17 de Setembro;
Sexto: — Lucas Tchivangue, solteiro, natural de 

Cunhinga, Província do Bié, titular do Bilhete de Identidade 
n.° 001857988BE039, emitido aos 28 de Setembro de 2005. 

residente no Kuito, Bairro Hoji-ya-Henda;
Sétimo: —NunesDavoca Lumbungululo, solteiro, natu

ral do Kuito, Província do Bié, titular do Bilhete deldentidade 
n.° 001764791BE035, emitido aos 30 de Dezembro de 2010, 
residente actuahnente no Baiiro Helena de Almeida-Kuito;

Foi constituído um sindicato denominado «Sindicato 
de Trabalhadores da Educação, Cultura, Desportos e 
Comunicação Social».

Está confonne.
Cartório Notarial da Comarca do Bié, no Kuito, aos 13 

de Maio de 2015. — O Notário, Fernando André.

ESTATUTO DO
SINDICATO DE TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO, 

CULTURA DESPORTO E COMUNICAÇÃO SOCIAL 
DO BIÉ — S.T.E.C.D.C.S.B.

CAPÍTULO I
Disposições Gerais

ARTIGO l.°
(Definição, Âinbito esede)

1. O «Sindicato de Trabalhadores da Educação, Cultura, 

DesportoeComunicaçãoSocialdoBié—S.T.E.C.D C S B » 
é uma organização soberana, democrática, de classe e de 
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massa, que abraça todos os trabalhadores dos sub-ramos 
sem distinção de raças, de concepção política, filosófica ou 

religiosa.
2. Os tr abalhadores reformados são também filiados de 

direito.
3. O «Sindicato de Trabalhadores da Educação, Cultura, 

Desporto e Comunicação Social do Bié», mantém indepen

dência em relação ao Estado, Partidos Políticos, Igrejas e 

Seitas Religiosas.
4. Responde a necessidade de uma força de trabalho a 

nível dos sub-ramos, na defesa eficaz da melhoria das suas 
condições sociais, em conjunto com o Movimento Sindical 

Nacional e Internacional.

5. Os seus dirigentes, podem exercei- estas activida
des profissionalmente, sem perca dos seus direitos laborais 

adquiridos paia todos os efeitos, em conformidade do aitigo 31.° 
da Lei n.°21-C/92, de 28 de Agosto «Lei Sindical».

6. O Sindicato goza de personalidade jurídica e autono
mia financeira, administr ativa e patrimonial.

7.0 Sindicato terá a sua sede na Cidade do Kuito, Rua 
Telefone n.°........................Caixa Postal n.°................................

CAPÍTULO II

Dos Princípios e Objectivos

ARTIGO 2 o 
(Princípios)

1. O Sindicato orienta e defende a sua acção com base 
nos princípios da unidade, democracia, solidariedade, coe

são dos trabalhadores e dos interesses nacionais.

2. O princípio dc liberdade sindical é reconhecido c 
defendido pelo Sindicato, que garante o direito de todo o tra
balhador se filiar voluntariamente em qualquer Associação 

de natureza sindical forte e livre.

3. O Sindicato para a realização dos seus objectivos 
sociais e estatutários, pode estabelecer relações ou filiar-se 

em outras organizações sindicais democráticas.

4. O Sindicato assume-se como coordenador da acção 

sindical dos seus filiados que defende e luta pelos seus inte

resses.

ARTIGO 3.°
(Objectivos)

O Sindicato orienta e apoia os interesses dos traba

lhadores pela melhoria da qualidade do nível de vida, das 

condições de tr abalho e da satisfação das suas justas reivin

dicações, cujos objectivos são:

a) Tomai' efectivo o direito ao trabalho e a sua livr e

escolha sem quaisquer discriminações, assim 

coino o direito a um salário justo e a igualdade 

de todos os trabalhadores;
b) Promover a integração social dos trabalhado

res, lutando pela segurança nos locais de traba

lho, pelos direitos sociais dos reformados e da 

mulher tr abalhadora;

c) Promover a fonnação cultural, profissional c polí
tico sindical dos trabalhadores e dos seus qua

dros sindicais;

d) Lutar pela promoção de construção de ínfra-estru-

turas de carácter social para o beneficio dos tra

balhadores;

e) Defender e concretizara livre negociação colectiva

de trabalho, como fonna de regular as relações 

entre trabalhadores e as entidades patronais.

CAPÍTULO m 

Dos Membros

ARTIGO 4.°
(Qualidade de membro)

Podem filiar-se no Sindicato, todos os trabalhadores 
abrangidos pelo âmbito defendido no artigo l.° desde que 

aceitem o presente estatuto, os princípios fundamentais e 
cujos pedidos sejain aceites pelo órgão competente.

ARTIGO 5.°
(Pedido de filiação)

O pedido de filiação para a organização sindical é aceite 

sem reserva nos princípios de democracia, dos estatutos 

e dos princípios de que se rege o Sindicato, por qualquer 
trabalhador dirigindo o mesmo a Direcção Executiva do 
Sindicato, acompanhado de uma ficha de inscrição de 

filiado Icgalmcntc reconhecido pela Comissão Sindical ou 
Delegado Sindical.

ARTIGO 6o
(Consequência do pedido de filiação)

1. Quando aceite a filiação, o filiado assume a qualidade 

de membro associado no Sindicato com todos os direitos e 

deveres estabelecidos pelo presente estatuto.
2. A Direcção Executiva do Sindicato, no prazo máximo 

de 30 (trinta) dias decidirá se aceita ou não o pedido de 
filiação, notificando em caso de recusa o interessado, dos 

motivos que fundamentam a deliberação.
3. Na decisão referida, cabe recursos para Assembleia 

Geral de filiados do Sindicato e interpor no prazo de 15 

(quinze) dias a contai- da data do conhecimento da mesma.
4. Constituem motivos de recusa do pedido de filiação:

a) Filiação noutro Sindicato;

b) Filiação em qualquer organização, cujos princípios

e práticas sejam incompatíveis com o Sindicato.

.ARTIGO 7.°
(Direito dos membros)

São direitos dos membros:

a) Participar em todas as actividades do Sindicato,

segundo os princípios c normas do presente esta
tuto e regulamento do Sindicato;

b) Beneficiar de todos os serviços oiganizados pelo

Sindicato na defesa dos seus interesses;

c) Sei* informado periodicamente de todas as activida

des do Sindicato;

f
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d) Scr consultado sobre assuntos relacionado com a

sua área de actividade ou âmbito profissional;

e) Requerei' o apoio do Sindicato para resolução dos

conflitos em que se encontre envolvido;

J) Exigir o cumprimento do estabelecido no presente 

estatuto e demais documentos que regem a vida 

interna do Sindicato.

ARTIGO 8.°
(Deveres dos membros)

São deveres dos membros:

à) Conhecer o Estatuto, Programa e Regulamentos do 

Sindicato;

b) Cumprir e fazer cumprir as deliberações do órgão

estatutário, quando tomadas nos tennos deste 

Estatuto;
c) Participar nas actividades sindicais promovidas

pelo Sindicato;

d) Divulgar, defender e refortalecer os princípios

da democracia sindical, fundamentaImente por 

meio de acções:

e) Pagar mensalmente as quotas;

J) Informar em tempo oportuno a Direcção do Sin

dicato, sobre o processo de conflitos laborais, 

desemprego e segurança social;

g) Velar pela ligação real do trabalho sindical, inte

ressando-se pelos problemas dos trabalhadores, 

transmitindo-os aos responsáveis das organiza

ções de base sindical, acompanhados de suges

tões de resolução e procurando ajudá-los;

h) Participar no processo de constituição e eleição do

seu óigão de base;
i) Aceitar, salvo por motivos impeditivos devida

mente fundamentado, as funções para que tenha 
sido designado pelos óigãos do Sindicato.

ARTIGO 9.°
(Perda de qualidade de meinbro)

Perdem a qualidade de membro do Sindicato, os filiados 

que:

a) Tenham sido punidos com a sanção de expulsão;

b) Deixem de pagar as quotas por um período supe
rior a três meses e que depois de avisados por 
escrito, não efectuam o pagamento no prazo de 

30 (trinta) dias a contar da data de recepção do 

aviso.

CAPÍTULO IV

Da Organização e Funcionamento do Sindicato

ARTIGO 10.”
(Órgiíoj)

1. São órgãos centrais do Sindicato:
a) Conferência;
b) Conselho Geral do Sindicato;
c) Presidência;

DIÁRIO DA REPÚBLIcA '
• I

d) Assessor da Presidência; i.

e) D irec ção Executiva; [

j) Assembleia Gemi do Sindicato ou de filiados;

g) Conselho Fiscal e de Disciplina do Sindicato;

h) Secretários Sindicais Municipais. |

secçãoi I
Conferência

ARTIGO 11.°

A Conferência do Sindicato é o órgão supremo dos traba- ’ 

lhadores filiados no Sindicato que reúne periodicamente de 

5 (cinco) em 5 (cinco) anos e extraordinariamente sempre 

que necessário, a pedido de 2/3 (dois terços) dos filiados ou 
do Conselho Geral do Sindicato. '

ARTIGO 12.°
(Competência)

Compete á Conferência;

a) Aprovai' o Estatuto, Programa dc Acção c Regula

mentos do Sindicato;
b) Analisar, discutir, emendar e aprovar o relatório do

Conselho do Sindicato;
c) Eleger os membros dos óigãos deliberativos e de

Direcção do Sindicato;
d) Analisar e aprovar o relatório do Conselho Fiscal

e de Disciplina;
e) Definir as linhas gerais da política sindical que o

Sindicato deverá seguir durante o mandato.

ARTIGO 13.°
1. A Conferência será convocada pelo Conselho Geral do 

Sindicato, com tuna antecedência de pelo menos 20 (vinte) 

dias, devendo a convocatória sei* publicada nos órgão de 

informação e comunicada a todas organizações de base sin

dical.

2. A convocatória indicará a ordem de trabalhos, data, 

hora, bem como o local da sua realização.

ARTIGO 14°

A Conferência será presidida por uma presidência eleita 

para o efeito no inicio dos trabalhos.

secção n

ARTIGO 15.°
(Conselho Geral do Sindicato)

1. O Conselho Geral do Sindicato é constituído pelos 
membros da Presidência, Direcção Executiva e um número 

de membros fixados, eleitos pela Conferência.

ARTIGO 16.°

1 O Conselho Gei al do Sindicato é o órgão deliberativo 

do Sindicato que dirige a sua actividade nos intervalos entre 

3 (três) reuniões do referido Conselho e o seu mandato é de 

5 (cinco) anos.

2. O Conselho Geial do Sindicato é responsável pela 

execução das decisões tomadas pelas conferências.
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ARTIGO 17° 
(Competência)

1. As competências do Conselho Geral do Sindicato são:

a) Cumprir e fazer cumprir as decisões da Conferên

cia;

b) Elegei’, de entre os seus membros, o Vice-Presi-
dente, a Direcção Executiva e o Conselho Fiscal 

e de Disciplina do Sindicato;

c) Apoiar o Sindicato nas negociações colectivas com

a entidade patronal;

d) Analisar, discutir c aprovar, projectos, programa,

orçamento do Sindicato; relatório de contas pro

posto pela Direcção Executiva;

e) Analisai’ e aprovar alterações organiza ti vas e fun

cionais dos órgãos do Sindicato;

J) Ratificai’ e aplicar sanções aos membros que violem 

os princípios estatutários;

g) Convocar a Conferência do Sindicato.

ARTIGO 18.® 
(Reuniões)

1. O Conselho Geral do Sindicato reúne-se ordinaria

mente dc 6 (seis) em 6 (seis) meses, extraordinariamente 

senipre que necessário a pedido de 2/3 (dois terços) dos 
seus membros ou 2/3 (dois terços) dos filiados, a pedido 
da Direcção Executiva, para balanço do trabalho realizado, 

bem como para aprovação do relatório de contas por convo

cação da presidência.

2. As reuniões do Conselho Geral seião presididas pelo 
Presidente ou seu Adjunto.

3. As sessões do Conselho Geral considerar-se-ão válidas 
em 1? (primeira) convocação, desde que estejam presentes 
pelo menos metade e mais um dos membros.

SECÇÃO III 
Do Presidente do Sindicato

ARTIGO 19.° 
(Competência)

1. Compete ao Presidente:

a) Convocar e presidir às reuniões do Conselho Geral,

coadjuvado pelo Vice-Presidente;

b) Representai- o Sindicato nos mais altos níveis inter

nos e extemos;

c) Exercei’ as demais tarefas que lhes sejam confiadas

pela Conferência e Conselho Geral do Sindicato;

d) Cumprir e fazei* cumprir as resoluções do Conse

lho Geral do Sindicato;

e) Conferir posse aos órgãos estatutários eleitos no

decurso da cerimónia solene de encerramento da 

Conferência.
2.0 Mce-Presidente coadjuva o Presidente nas suas acti

vidades, substituindo-o nas suas ausências e impedimentos.

3. Assessor da Presidência.

a) O Assessor da Presidência é um coadjuvante do

Presidente e do Vice-Presidente, nos assuntos 

que dizem respeito a situação organizativa e fun
cional do Sindicato;

b) Ao Assessor da Presidência são reservados todos

os direitos subsidiais e outros que o Sindicato 

obtiver durante o mandato, na equivalência do 

Presidente.

SECÇÃO IV
Presidência

ARTIGO 20 0
(Composição e reuniões da presidência)

1. A Presidência é o óigão de Direcção que entre as reu
niões do Conselho, toma as medidas dc Direcção referente 
às actividades do Sindicato.

2. A Presidência reúne bimensalmente em sessão ordi
nária e extraordinária sempre que for necessário, convocada 
e presidida pelo Presidente ou a pedido dos seus membros.

3. A Presidência é composta pelo Presidente, Vice- 
Presidente e o Assessor.

secçãov

ARTIGO 21.®
(Da Direcção Executiva)

1. A Direcção Executiva é o órgão executor do Conselho 
Geral e é composto:

a) Secretário para Organização Sindical, Formação e

Estatística (Více-Presidente do Sindicato);

b) Secretário para a Administração e Finanças;

c) Secretário para os Assuntos Jurídicos e Laborais;

d) Secretária para Acção Social, Imagem, Intercâm

bio c Assuntos da Mulher Sindicalizada.
2. A Direcção Executiva responde perante a Presidência, 

pela sua actividade e funciona sob as suas orientações.
3. Compete à Direcção Executiva:

a) Elaborai’ o relatório dc actividades da Direcção

Executiva;
b) Aprovar os planos de trabalho da Direcção Exe

cutiva;

c) Executaras deliberações eresoluções da Conferên

cia do Conselho Geral e da Presidência:
d) Propor ao Conselho o programa de actividade e o

orçamento do Sindicato;

e) Emitir pareceres e preparar documentos dos sub-

-ramos, para apreciação do Conselho Provincial;

j) Elaborai' regulamentos internos para a boa organi

zação da actividade Sindical;

g) Propor a aprovação do programa do Sindicato ao

Conselho Geral;
h) Gerir os recursos financeiros e patrimoniais do

Sindicato;
i) Assegurai* o funcionamento do Sindicato e mate

rializar as deliberações do Conselho Geral e da 
Assembleia Geral de filiados;
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J) Preparar todos os documentos a serem subme

tidos nas reuniões da Presidência, Conselho 

e Conferência do Sindicato e outras a serem 

encaminhadas às Instituições Governamentais, 

não-governamentais e Entidades Empregadoras.

k) Delegar todos os aspectos da vida Sindical que na 

confonnidade com os princípios democráticos 

sindicais, visa garantir os interesses e direitos 

dos trabalhadores.

ARTIGO 22.°
(Reuniões)

1. A Direcção Executiva reúne-se urna vez por mês e 

extraordinariamente sempre que necessário, convocada pelo 

Presidente,

2. As decisões da Direcção Executiva são tomadas por 
maioria simples de votos dos membros presentes.

3. A Direcção Executiva organizará um livro de actas, 

devendo elabarar-se uma acta dc cada reunião efectuada.

Dos Secretários

ARTIGO 23.°

1. São órgãos de concepção, organização, execução, 

análise, controlo das acções e materialização das leis pelas 

entidades empregadoras em cumprimento dos planos traça

dos erealizações dos sectores sociais, jurídicos, económicos 

e do Govemo em beneficio dos interesses morais e materiais 

dos trabalha dores dos sub-ramos.

2. As suas funções, atribuições e competências são defi

nidas no Regulamento de Funcionamento dos Órgãos a ser 

aprovado pelo Conselho Ga al do Sindicato.

3. Funcionam na base de um quadro orgânico aprovado 

pelo Conselho Geral.

SECÇÃO vi
Assembleia Geral de Filiados

ARTIGO 24.°
1. É o órgão de carácter consultivo para auscultação dos 

filiados que reúne-se de 3 (três) em 3 (três) meses sob con

vocação e presidência do Sindicato.

2. Tem como principal objectivo, fazei- participar toda a 

massa filiada na análise da vida interna do funcionamento do 

Sindicato, no controlo sobre a deliberação da Conferência 

e a sua materialização e ainda do delineamento das acções 

subsequentes.
3. Reúne-se trimestralmente com a presença dos mem

bros do Conselho Gei al e de mais de 100 (cem) filiados no 

mínimo sclcccionados nas diversas instituições, podendo 

nelas participarem todos os filiados do Sindicato.

4. A primeira convocatória, caso não compareçam 

100 (cem) filiados, não se realizará a Assembleia Gei al e 

a segunda convocatória reúne-se com qualquer número de 

filiados presentes, devendo estar presentes maioritariamente 

os membros do Conselho Geral e a Presidência do Sindicato.

___________________________ DIÁRIO da REPÚBLICA I

SECÇÃO vn |
Conselho Fiscal e de Disciplina

ARTIGO 25.° i
1. O Conselho Fiscal e de Disciplina é o órgão auxilia- í 

do Conselho Geral que tein por função, fiscalizai- c control®

o cumprimento dos princípios estatutários pelos órgãos do 

Sindicato e a sua composição é de três membros:
Presidente;

Secretário;

Vogal. |
2. O Conselho Fiscal e de Disciplina presta contas das i

suas actividades ao Conselho Geral do Sindicato nas reu- I 
niões ordinárias ou extraordinárias. |

3. Compete ao Conselho Fiscal e disciplina: |

a) Cumprir e fazer cumprir os princípios estatutários,

fiscalizar e controlar o seu cumprimento pelos 

órgãos do Sindicato;

b) Velai- pelo cumprimento do programa dc acção c

dos estatutos do Sindicato;

c) Controlar e fiscalizar pennanentemente os inven

tários dos bens patrimoniais, o grau de cum

primento das decisões tomadas pela Direcção 

Executiva, Presidência e Conselho Geial;

d) Dar parecer sobre o relatório de balanço contabilís-

tico e de actividade do Sindicato;
e) Instruir processos disciplinares sobre assuntos rela

cionados com membros do Conselho Geial e 

Delegações Sindicais, que cometam infraeções.

J) Aplicai* as sanções disciplinares, prevista no artigo 

33.° ponto 3.
g) Propor à D irec ção Executiva, a aplicação da medida

de expulsão da estrutura sindical ou membro dos 

órgãos Estatutários do Sindicato.
h) Scr ouvido cm todas as matérias dc disciplina

interna que respeitem as relações entre as estni- 

turas sindicais e órgãos estatutários.

secção vni 
Dos Órgãos de Base

ARTIGO 26°

1. A Comissão Sindical do Centro de Trabalho é o órgão 

deliberativo do local de trabalho, sendo constituído pelos 

representantes a serem eleitos muna Assembleia Geral de 

Trabalhadores da respectiva área e é de âmbito local com 

pleno gozo dos seus direitos Sindicais.

2. A Comissão Sindical, funciona dc acordo com as 

normas definidas no regulamento próprio a aprovar pela 

Direcção Executiva e tem o mandato de 4 (quatro) anos.

3. A Comissão Sindical é presidida pelo l.° (primeiro) 
Secretário e seus colaboradores e reúne-se ordinariamente 

uma vez por mês e extraordinariamente sempre que neces
sário, com a presença de 2/3 (dois terços) dos seus membros.
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ARTIGO 27.°

1.0 1.° (primeiro) Secretário da Comissão Sindicai, é o 

órgão executor da Comissão Sindical e será composto por 

3 (três), 5 (cinco) ou 8 (oito) membros de acordo com o 

niunero de trabalhadores do centro de trabalho.
2. O l.° (primeiro) Secretário da Comissão Sindical 

poderá sei' eleito Delegado à Conferência do Sindicato bem 
como membro do Conselho Geral do Sindicato, em confor
midade com o nível Sindical a que pertence.

3. A Comissão Sindical, funciona de acordo com as 
normas definidas no regulamento próprio, a aprovar pela 
Direcção Executiva do Sindicato, sem prejuízo do disposto 

nos seus estatutos.

ARTIGO 28.°

Compete em especial à Comissão Sindical:
a) Aplicai* no respectivo âmbito as decisões e orien

tações da Direcção Executiva do Sindicato, que 

não contrariem os estatutos;
b) Dirigir o processo de admissão de filiados dos res

pectivos Centros de Trabalho:
c) Acompanhar o processo de quotização dos filiados

no seu Centro de Trabalho, junto da Administra
ção e Contabilidade;

d) Coordenar e dirigir as Assanbleias Gerais de Tra

balhadores do seu Centro de Trabalho com o 

assessoramento da Direcção Executiva do Sin
dicato, convocada para o efeito;

e) Elaborar e actualizar os dados estatísticos dos filia

dos e informar com regularidade à Direcção 

Executiva;
j) Assegurar a reciprocidade de relação entre os órgãos 

estatutários do Sindicato e os filiados, através do
l.°  (primeiro) Secretário da Comissão Sindical;

g) Desempenhar as tarefas que lhes sejam delegadas 

de conformidade com os estatutos;
/z) Promover iniciativas que fortaleçam o desenvol

vimento das capacidades profissionais dos seus 

filiados e intercâmbios de conhecimento entre 

profissionais residentes na área de outros locais, 

sejam nacionais ou estrangeiros;
i) Dar conhecimento atempado à Direcção Executiva

do Sindicato dos anseios, reivindicações e pro

blemas dos filiados e propor soluções que se jul

garem convenientes;
j) Promover as acções necessárias a tuna maior divul

gação do sindicato e a filiação de novos sócios;

k) Acompanhar e dirigir a greve em coordenação com

a Direcção Executiva do Sindicato, obedecendo 

as instruções deste.

ARTIGO 29°
(Dos delegados sindicais)

1. Os Delegados Sindicais são eleitos, naqueles Centros 
de trabalho que não comportam o número de trabalhadores 

para a existência de uma Comissão Sindical no total dc 25 

(vinte e cinco) Trabalhadores.
2. As competências de um Delegado Sindical, são as 

mesmas de tuna Comissão Sindical.

3. A duração do mandato dos Delegados Sindicais c dc 
2 (dois) anos.

ARTIGO 30.°
(Receitas)

1. Constitui receitas do Sindicato:

a) As provenientes das quotizações dos filiados;

b) Dos donativos e contribuições que sejam destina

das;

c) De outras realizações para o efeito organizados.

2. Serão no entanto recusadas quaisquer contribuições, 
subsídios ou apoios financeiros feitos voluntariamente por 
entidades alheias ao Sindicato sempre que dele resulte o 
desígnio de subordiná-lo ou por qualquer fonna interferir no 

seu funcionamento.

ARTIGO 31.°
(Aplicações das receitas)

1. As receitas do Sindicato sei ão obrigatoriamente apli

cadas na realização dos fins e obrigações estatutárias e no 

pagamento das despesas c encargos resultantes da sua acti

vidade.
2. São de nenhum efeito e nulos, os actos praticados por 

algum dos órgãos estatutários ou seus membros que afectam, 

os fundos ou patrimónios do Sindicato, para fins individuais 
estranhos às suas contribuições.

3. Pa* desvio de fundos e outros bens pertença do 

Sindicato, este reserva-se ao direito de constituir um pro

cesso judicial a qualquei* membro, indepeiidentanente da 

sua função e categoria na Organização.

ARTIGO 32?
(Quota sindical)

O valor da quota sindical a pagar ao Sindicato pelos filia

dos c dc 1% (um por cento) do salário base do trabalhador, 
podendo em casos devidamente fundamentados e aceites 

pelos filiados, alterar a percentagem da quota.

CAPÍTULO VII

Do Regime Disciplinar

ARTIGO 33.°
(Poder disciplinar)

O poder disciplinar reside na dir ecção executiva do sin

dicato que é o óigão competente para decidir dos conflitos 

laborais e aplicar as sanções disciplinares dos membros 
dos órgãos do Sindicato, Comissões Sindicais e filiados, de 

acordo com os princípios estatutários.

ARTIGO 34?
(Sanções disciplinares)

1. As oiganizações de base, filiados, membros dos 

órgãos e quadros Sindicais que violem o estatuto ou que não 
paguem regularmente as suas quotas sem motivos justifica-
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tivos ou tenham um comportamento indigno, ficam sujeitos 

a sanções disciplinares.

2. As medidas disciplinares aplicáveis serão precedidas 

de processo instaurado pelo Conselho Fiscal e de Disciplina 

e demais provas.
3. As penas disciplinares serão aplicadas de acordo com 

a gravidade da falta cometida e podem consistir em:

d) Admoestação privada;

b) Censura Pública;

c) Suspensão das fruições;

d) Suspensão dos direitos;

e) Suspensão até seis meses;

J) Demissão,

g) Expulsão.

ARTIGO35.®
(Garantia de defesa) (

1. Nenhuma sanção será aplicada às Organizações '
Sindicais, filiados e aos membros órgãos e quadros do 1

Sindicato, sem que seja instaurado o correspondente pro

cesso pelo órgão acusante.

2. Instaurado o processo será enviado ao infractor por 
carta nota discriminando os factos de que é acusado e as 

normas violadas.
3. O infractor poderá contestar da caita e requer todas as 

diligências necessárias ao apuramento da verdade bem como 

apresentar testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias.
4. A falta de resposta no prazo acima indicado, implica a 

presunção da verdade dos factos.

5. Os membros podem recorrer aos órgãos imediata
mente superiores daquele que aplicou a sanção.

6. Das decisões tomadas pela Assembleia Geral do 
Sindicato, não há recurso.

ARTIGO 36.°
(Incompatibilidade)

E incompatível o exercício do cargo Sindical, com car
gos de responsabilidade no Governo, Partidos Políticos e 
Associações Religiosas.

São nulos c de nenhum efeito, os actos praticados por 
qualquer órgão estatutário que sejam de competência de 
outro órgão, salvo por sua delegação ou ratificação.

capítulo vni
Das Disposições Finais

ARTIGO 37.°
(Regulamento eleitoral)

1. Compete à Conferência do Sindicato a aprovação 
do regulamento eleitoral, do qual constarão os respectivos 
requisitos de competência e da fonna a proceder no pro
cesso.

ARTIGO 38.°
(Alterações do estatuto e princípios)

1. O Estatuto só poderá sei alterado ou revogado sob 

proposta do Conselho Geral do Sindicato e deliberação da 

Conferência do Sindicato, desde que as alterações a intro-

duzir sejam vitais, cuja ordem de renovação seja distrij 

a todos os membros filiados e discutida com antecedênj 

mínima de 45 (quarenta e cinco) dias.

2. As deliberações sobre a natureza, âmbito e principia v 
fundamentais dos órgãos, seu modo de eleição, cxtinçàot| 

dissolução do Sindicato, são tomadas por decisãofavorávd 

de pelo menos 2/3 (doís terços) das organizações filiadast í; 

representadas na Assembleia Gei al de filiados.

ARTIGO 39.° ;
(Conselheiros do Sindicato) t

1. Os dirigentes dos órgãos directivos do Sindicato, qut > 
por consequência do processo de renovação de mandatos! 

venham de facto deixar de pertencer ao novo elenco execu- Ç. 

tivo, passam a ser Conselheiros do Sindicato.
2. Os Conselheiros, tem o direito de participar nas |

Conferências do Sindicato, Assembleias Gerais do Sindicato | 

ou nas reuniões da Direcção Executiva do Sindicato, sempre I 

que forem convidados. 1
3. Compete ao Presidente do Sindicato ou na sua ausen- l

cia, o Vice-Presidente, proceder o convite. I
4. Tal como os membros da direcção Executiva do l

Sindicato, os Conselheiros têm deveres e direitos. I
5. Duma fonna genérica, os Conselheiros, têm como ■ 

funções específicas, aconselhai* os dirigentes Sindicais em . 

todos os campos da Acção Sindical.
ARTIGO 40. ° I

(Casos omissos) '
Os casos omissos e as dúvidas de interpretação, seião > 

resolvidas pelo Conselho Geral do Sindicato. I

ARTIGO 41.° I
(Vigência) I

O presente Estatuto entra em vigor após a sua api ovação i

pela Conferência e o seu registo no Ministério da Justiça.

SECÇÃOix

ARTIGO 42.°
(Siglas e Símbolos)

1. Dispondo de personalidade jurídica, o Sindicato terá:

a) Bandeira;

b) Emblema;
c) Hino;

d) Selo branco;
e) Carimbo.

2. O Emblema reflecte a denominação do «Sindicato 
dos Trabalhadores da Educação, Cultura, Desportos c 
Comunicação Social do Bié» e é composta por siglas.

1 ARTIGO 43.°
(Insígnia)

AInsígnia do «Sindicato dos Trabalhadores da Educação, 
Cultura, Juventude, Desportos e Comunicação Social dò 

Bié» é formada pelas designações de uma roda dentada 
de cor vermelha, simbolizando os 9 (nove) Municípios e o 
sangue derramado pelos tr abalhadores no processo laborai 
onde estão circunscritos o nome do Sindicato num circulo
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vermelho, tendo ao centro o mapa da Província do Bic, da 

cor verde que significa a esperança do qual sobressai o azul 

celeste, símbolo da liberdade Sindical e dentro do mapa está 
a mão, representando o Professor com o livro que simbo

liza a Educação, o pensador a Cultura, a bola o Despoito no 
geral e a antena com as ondas que representa a Comunicação 

Social.

ARTIGO 44.°
(Bandeira)

1. A Bandeira do Sindicato c um rcctângulo dc cor branca 

que expressa a paz como factor primordial para o desenvol

vimento da Província em particular e do País em geral, tendo 
no centro a insígnia, cujo significado vem explicito no artigo 

anterior.

Dimensões
2. Dimensões da Bandeira:

a) Cumprimento 113citl

b) Largura 68cm.

ARTIGO 45.”
(Fusão e dissolução)

1. A fusão do Sindicato com outras Organizações 
Sindicais bem como a sua dissolução, só poderá efectuar- 

-sepor deliberação da Conferência, convocada para o efeito 
desde que seja aprovada por 2/3 (dois terços) dos votos dos 

Delegados.

2. No caso de dissolução, a Conferência definirá os pre
cisos tennos em que ela se processara e qual o destino a dar 

aos dos bens patrimoniais do Sindicato, não podendo estes 

em caso algum serem distribuí dos aos filiados.

ARTIGO 46.°
(Dissolução dos órgãos)

AAssembleia Geral do Sindicato, quando se verifica

rem graves violações que atentam contra o estabelecido nos 
Estatutos, programas e Directivas, poderá determinar as 

novas decisões.

ARTIGO 47.°
(Estrutura Orgânica)

Aprovado aos 13 de Setembro de 2013.

(16-3376-L13)

Sorildo Segui'anca, Limitada

Certifico que, por escritura de 12 de Fevereiro de 2016, 

com início de folhas 15, a 15. verso do Livro de Notas 

n.° 92-A, para escrituras diversas, do l.° Cartório Notarial 

da Comaica do Huambo, a caigo do Notário, David Manuel 

da Silva Velhas, Notár io do respectivo Caitório, comparece

ram como outorgantes:
Primeiro: —Zau Martins Manuel, solteiro, maior, natu

ral do Poito Amboim, Província do Kwanza-Sul;

Segundo: — Inocência Clara Paula Soma, casada, natu

ral do Bailundo, Província do Huambo.

Foi constituída entre si, uma sociedade por quotas de 
responsabilidade limitada, sob a denominação «Sorildo 

Segurança, Limitada», com sede no Huambo.

Está confonne.
l.°  Caitório Notarial da Comarca do Huambo, no 

Huambo, aos 12 de Fevereiro de 2016. — O Notário- 
-Adjunto, Gabriel Faustino TMema.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
SORILDO SEGURANÇA, LIMITADA

ARTIGO l.° 
(Tipo, Urina e sede)

1. A presente sociedade comercial, reveste a forma de 
sociedade por quotas de responsabilidade limitada e adopta 

a denominação de«Sorildo Segurança, Limitada».

2. A sociedade poderá alterai’ a sua natureza jurídica, a 
sua denominação, a sua sede, o seu objecto social ou proce

der a qualquer outra alteração aos seus estatutos precedendo 
legal deliberação dos sócios.

3. Asociedade tem a sede e principal estabelecimento no 

Huambo, Baiiro do Bom Pastor.

4. A sociedade pode abrir filiais c estabelecer sucursais 

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

berem.

ARTIGO 2.° 
(Duração)

A duração da sociedade é por tempo indetenninado, 

contando-se o seu início para todos os efeitos legais a partir 

desta data da presente escritura.

ARTIGO 3° 
(Objecto)

1. A A sociedade tem por objecto social o exercício da 

actividade de prestação de seiviços de segurança privada, 

aeroportuária, ferroviária, física, electrónica, escoltas dc 
pessoas ebens, protecção e vigilância de bens patrimoniais e 

de imóveis, comercialização de produtos de segurança, ins
talação de sistemas de segurança, alannes, seus acessórios e 

outros equipamentos de segurança, comércio geral a grosso, 
misto e a retalho, prestação de seiviços. saneamento básico 

e de instituições, indústria, hotelaria e turismo, agro-pecuá- 

ria, infoimática, telecomunicações, construção civil, obras 

públicas e particulares, fiscalização de obras e consultoria, 

compra e venda de materiais de construção, manutenção de 
espaços verdes, jardinagem, perfumaria, colégio, creche, 
educação e ensino, lavandaria, comercialização de materiais 

hospitalares, agencia de viagens e transitários, imobiliária, 
relações públicas, representação comercial e marketing, 
pastelaria e geladaria, exploração mineira, compra e venda 
de pedias preciosas, pesca, desporto, recreação e cultura, 

comercialização de materiais electrônicos, fornecimento de 

mão-de-obra especializada e não especializada a empresas 
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nacionais e estrangeiras, transporte, camionagem, rent-a? 

-car, escola de condução, compra e venda de viaturas novas 

e usadas, oficina mecânica, concessionária de material de 

peças separadas de transportes, fabrica de blocos e vigotas, 

comercialização de combustíveis e lubrificantes, estação de 

seiviços, centro medico e clinica geral, venda de material 

escolar e de escritório, exploração de inertes, consultoria, 

importação e exportação e outros mais fins podendo dedicar- 

-se a qualquer outro ramo de actividade desde que os sócios 
deliberem, satisfeitos que sejam os requisitos da lei.

2. A sociedade poderá constituir sociedades com outras 

empresas colectivas, bem como adquirir participações em 

outras sociedades com sede no território nacional ou no 

estrangeiro, ainda que estas tenham objecto social diferente 

do seu.

ARTIGO 4.° 
(Capital)

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é 

de Kz: 200.000,00 (duzentos mil kwanzas), distribuído e 

representado pelos sócios em 2 (duas) quotas iguais do valor 

nominal de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas) cada urna, 

pertencentes aos sócios Zau Martins Manuel e Inocência 

Clara Paula Soma, respectivamente.

ARTIGO 5.° 
(Cessíu de quotas)

1. A cessão dc quotas entre sócios é livre.

2. A cessão a estranhos depende do prévio consentimento 

da sociedade.

3. Na cessão onerosa de quotas a estranhos terão direito 

de preferência a sociedade em primeiro lugar, diferindo-se 

a preferência aos sócios sucessivamente se aquela dele não 

quiser fazer uso.

ARTIGO 6° 
(Suprimentos)

Não serão exigíveis prestações suplementares de capital, 

mas qualquer dos sócios poderá fazer suprimentos à socie
dade vencendo juros de 5% (cinco por cento).

ARTIGO 7.° 
(Amortização de quotas)

1. A sociedade poderá amortizar qualquer quota:

a) Com o consentimento do titulai;
h) Em caso de morte ou insolvência do sócio;

c) Em caso de anesto, aiTolamento ou penhora da

quota;

d) Se esta for cedida sem o prévio consentimento da
sociedade.

2. A quota amortizada figurará no balanço como tal, 

podendo, porém, os sócios deliberar nos tennos legais a cor

respondente redução do capital ou o aumento do valor das 

restantes quotas, ou, ainda, a criação de tuna ou mais quo

tas de valor nominal compatível para alienação a sócios ou 
a terceiros.

----------------------------- DIÁRIO pAREp^C) I

ARTIGO 8.° |
(Gerência) |

1. A administiação e lepresentação da sociedade serão I

exercidas por ambos os sócios, que desde já são nomeadosI 

gerentes. |

2. A sociedade obriga-se em todos os actos e contratos ■ 
com a intervenção e assinatura de qualquer um dos geientes ; 
e com dispensa de caução.

3. AAssembleia Ga al deliberará se a gerência c remunc- i 

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

Geral e do referido em 2. supra deste artigo, a gerente poderá 
delegai* em pessoa estranha à sociedade todos ou parte dos 
seus poderes de gerência, outorgando e conferindo para o 

efeito o respectivo mandato.
5. Fica vedado aos sócios obrigai* a sociedade em actos

ou contiatos estranhos aos negócios sociais, tais como, 
subscrição dc letras dc favor, abonações, fianças ou actos | 

semelhantes ou equivalentes. 1
ARTIGO 9.°

(Lucros líquidos e fundo de reserva)
1. Os sócios têm direito aos lucros líquidos que resultem 

do balanço anual, deduzida uma percentagem de 5% (cinco 

por cento), destinada à fonnação de um fundo de reserva 

legal ou para fundos e destinos especiais criados.
2. A distribuição dos lucros far-se-á em proporção das 

quotas, bem assim como a repartição das perdas, se as hou

ver.

ARTIGO 10.°
(Assembleias Gerais)

Os sócios podem livremente designai' quem os rcpicsen- 

tará nas Assembleias Gerais.

ARTIGO 11.°
A sociedade não se dissolverá por vontade de nenhum 

sócio, nem por morte ou interdição de qualquei* das sócias, 

continuando com o sobrevivo, capaz ou herdeiros do sócio 

falecido, representante legal do interdito ou inabilitado.

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

demais casos legais, todos serão liquidatários e à liquidação 
e partilha procederão como para ela acordarem. Na falta de 
acordo se algum deles o pretender, será o activo social lici
tado em globo com a obrigação do pagamento do passivo e 
adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em igual
dade de condições.

ARTIGO 13.° 
(F oro)

Para dirimir quaisquer questões emeigentes da interpre
tação ou da execução do presente contrato social, quer entre 
os sócios, quer entre este e seus herdeiros ou representan

tes, quer entre todos e a própria sociedade, fica estipulado 
o Foro da Comarca do Huambo, com expressa renúncia a 
qualquer outio.
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ARTIGO 14.°
(Omissões)

No omisso regularão as deliberações sociais tomadas 
cm fornia legal e as disposições da Lei n.° 1/04, de 13 de 

Fevereiro, e demais legislação aplicável.
(16-3378-L13)

Urbajil, Limitada

Certifico que, por escritura de 15 de Fevereiro de 2016. 
com início de folhas 31a folhas 32, do Livro de Notas 
n.° 4-A, para escrituras diversas do Cartório Notarial da 

Comarca do Huambo — SIAC, perante mim, Benjamim 
Saku Lumbwambwa, Licenciado em Direito, Notário- 
-Adjunto do referido Caitório, compareceu como outoigante 
Hennenegildo Femandes Simões Upenda, solteiro, maior, 
natural doHuambo, Província do Huambo, onde reside habi

tualmente no Baino Compão Alto, casa sem niunero, titular 
do Bilhete de Identidade n.° 000702006H0036, emitido 
pela Direcção Nacional do Arquivo de Identificação Civil 
e Criminal, em Luanda, aos 20 de Fevereiro de 2015; que 

outorga este acto por si individualmente e em representação 
de seus filhos menores Adelino Simões Eduardo Upenda, 

de 11 (onze) anos de idade, natural do Huambo, Província 
de Huambo; Esperança Simuila Duaite Upenda, de 7 (sete) 
anos de idade, natural do Huambo, Piovíncia do Huambo; 

Lourenço Jimbo Duaite Upenda, de 6 (seis) anos de idade, 

natiual de Huambo, Província de Huambo e Hennenegildo 
FernandoDuaite Upenda, de 1 (um) ano de idade, natiual de 
Huambo, Província de Huambo, com ele conviventes;

Foi constituída entre ele e os seus representados, uma 

sociedade por quotas de responsabilidade limitada, sob a 
denominação «Urbajil, Limitada», com sede no Huambo.

Está confonne.
Caitório Notarial da Comarca do Huambo — SIAC, 

no Huambo, aos 15 de Fevereiro de 2016. — O Notário- 
Adjunto, Benjamim Saku Lumbwambwi.

ESTATUTO DA SOCIEDADE 
DENOMINADA URBAJIL, LIMITADA

CAPÍTULO I

Denominação, Duração, Sede e Objecto

ARTIGO l.°
(Denominação e duração)

A sociedade adopta a denominação social de «Urbajil, 
Limitada», e durará por tempo indetenninado, contando-se 

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

presente escritura.

ARTIGO 2.° 
(Sede social)

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

Município do Huambo, Bain o de Fátima, Largo Wassanjuca

2. A sede social poderá ser transferida dentro do territó
rio de Angola, bem como poderão ser abertas ou encen adas 

quaisquer sucursais, filiais, agências, delegações, escritórios 

ou quaisquer outras fonnas de representação, no País ou no 
estrangeiro.

ARTIGO 3.°
(Objecto)

1. A sociedade tem como objecto social a construção 

civil, obras públicas e particulares, prestação de serviços, 

comércio por grosso e a retalho reparação de veículos auto
móveis, motociclos e de bens de uso pessoal e doméstico, 
rent-ci-car, agricultura, pecuária, pescas, indústria, hotelaria 

e tui ismo, transportes, segurança privada, educação, saúde e 
acção social, importação e exportação, podendo ainda dedi

car-se a qualquer outro ramo de comércio ou indústria em 
que os sócios acordem e seja pennitido por lei.

2. A sociedade pode livremente associar-se, agrupar-se 
ou concertar-se com quaisquer pessoas singulares ou colec
tivas ou outras entidades afins, bem como participar na sua 
administração e fiscalização.

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

referido no n.° 1 deste artigo, mesmo se reguladas por leis 

especiais.

CAPÍTULO n

Capital Social, Quotas, Obrigações 
e Prestações Acessórias

ARTIGO 4.°
(Capital)

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

kwanzas), integralmente realizado em dinheiro, dividido e 
representado pelos sócios em 5 (cinco) quotas distribuídas 

da seguinte forma: uma quota no valor nominal de 
Kz: 72.000,00 (setenta e dois mil kwanzas), pertencente ao 
sócio Hennenegildo Femandes Simões Upenda e outras 4 

(quatro) quotas iguais no valor nominal de Kz: 12.000,00 
(doze mil kwanzas) cada uma, para os sócios Adelino 
Simões Eduardo Upenda, Esperança Simuila Duarte 
Upenda, Lourenço Jimbo Duaite Upenda e Hennenegildo 

Fernando Duaite Upenda, respectivamente.

ARTIGO 5.°
(Direitos de preferencia)

1. A cessão de quotas a estranhos fica dependente do con

sentimento da sociedade, à qual é sempre reservado o direito 

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

2. Caso algum dos sócios pretenda vender todas ou parte 

da sua quota na sociedade a um terceiro, os restantes sócios 
terão direito de preferência na aquisição das mesmas.

3. Para o efeito do disposto no n.0 2 da presente cláusula, 

o sócio que pretender vendei* as suas quotas devera primeiro 

oferecer tais quotas aos restantes sócios pelo mesmo preço 

e sob os demais tennos e condições acordados com tal ter-
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nacionais e estrangeiras, transporte, camionagem, rent-a-

-car, escola de condução, compra e venda de viaturas novas 

e usadas, oficina mecânica, concessionária de material de 

peças separadas de transportes, fabrica de blocos e vigotas, 

comercialização de combustíveis e lubrificantes, estação de 

serviços, centro medico e clínica geral, venda de material 

escolar e de escritório, exploração de inertes, consultoria, 

importação e exportação e outros mais fins podendo dedicar- 

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

deliberem, satisfeitos que sejam os requisitos da lei.

2. A sociedade poderá constituir- sociedades com outras 

empresas colectivas, bem como adquirir participações em 

outras sociedades com sede no território nacional ou no 

estrangeiro, ainda que estas tenham objecto social diferente 

do seu.

ARTIGO 4.° 
(Capital)

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é 

de Kz: 200.000,00 (duzentos mil kwanzas), distribuído e 

representado pelos sócios em 2 (duas) quotas iguais do valor 

nominal de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas) cada uma, 

pertencentes aos sócios Zau Martins Manuel e Inocência 

Clara Paula Soma, respectivamente.

ARTIGO 5.° 
(Cessão de quotas)

1. A cessão dc quotas entre sócios é livre.

2. A cessão a estranhos depende do prévio consentimento 

da sociedade.

3. Na cessão onerosa de quotas a estranhos terão direito 

de preferência a sociedade em primeiro lugar, diferindo-se 

a preferência aos sócios sucessivamente se aquela dele não 

quiser fazer uso.

ARTIGO 6.° 
(Suprimentos)

Não serão exigíveis prestações suplementares de capital,

mas qualquer dos sócios poderá fazer suprimentos à socie
dade vencendo juros de 5% (cinco por cento).

DIÁRIO DAREpúbijq.

ARTIGO 8.° |

(Gerência)

1. A administi ação e representação da sociedade ss® í

exercidas por ambos os sócios, que desde já são nomead» v 

gerentes. i

2. A sociedade obriga-se em todos os actos econtai !■ 
com a intervenção e assinatura de qualquer um dos geientes t 

e com dispensa de caução.

3. AAssembleia Geral deliberará se a gerência cremune

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

Geral e do referido em 2. supra deste artigo, a gerente poderá 
delegai- em pessoa estranha â sociedade todos ou parte dos I 

seus poderes de gerência, outorgando e confer indo para o ’ 

efeito o respectivo mandato.
5. Fica vedado aos sócios obrigar a sociedade em actos l

ou contratos estranhos aos negócios sociais, tais como, , 
subscrição de letras dc favor, abonações, fianças ou actos | 

semelhantes ou equivalentes. í

ARTIGO 9.° |
(Lucros líquidos e fundo de reserva) I

1, Os sócios têm direito aos lucros líquidos que iesultem | 

do balanço anual, deduzida uma percentagem de 5 /o (cinco s 

por cento), destinada à fonnação de um fundo de reserva 

legal ou para fundos e destinos especiais criados.
2. A distribuição dos lucros far-se-á em propoição da> 

quotas, bem assim como a repartição das perdas, se ashou 

ver.

ARTIGO 10.°
(Assembleias Gerais)

Os sócios podem livremente designai' quem osicpicsen 

tará nas Assembleias Gerais.

ARTIGO 11.°
A sociedade não se dissolverá por vontade de nenhum 

sócio, nem por morte ou interdição de qualquer das sócias, 
continuando com o sobrevivo, capaz ou herdeiros do sócio 

falecido, representante legal do interdito ou inabilitado.

ARTIGO 7.°
(Amortização de quotas)

1. A sociedade poderá amortizar qualquei- quota:

a) Com o consentimento do titular;

b) Em caso de morte ou insolvência do sócio;

c) Em caso de anesto, arrolamento ou penhora da

quota;
d) Se esta for cedida sem o prévio consentimento da

sociedade.
2. A quota amortizada figurará no balanço como tal, 

podendo, porém, os sócios deliberai’ nos tennos legais a cor

respondente redução do capital ou o aumento do valor das 

restantes quotas, ou, ainda, a criação de uma ou mais quo
tas de valor nominal compatível para alienação a sócios ou 
a terceiros.

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

demais casos legais, todos serão liquidatários e á liquidação 
e partilha procederão como para ela acordarem. Na falta de 
acordo se algum deles o pretender, será o activo social lici
tado em globo com a obrigação do pagamento do passivo e 
adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, an igual
dade de condições.

ARTIGO 11°
(Foro)

Para dirimir quaisquer questões emeigentes da interpre
tação ou da execução do presente contrato social quer entre 
os sócios, quer entre este e seus herdeiros ou representan

tes, quer entre todos e a própria sociedade, fica estinnlado 
o Foro da Comarca do Huambo, com expressa a a 
qualquer outro. uuncia a
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ARTIGO 14. °
(Omissões)

No omisso regularão as deliberações sociais tomadas 

em forma legal e as disposições da Lei n.° 1/04, de 13 de 
Fevereiro, e demais legislação aplicável.

(16-3378-L13)

Urbajil, Limitada

Ceitifíco que, por escritura de 15 de Fevereiro de 2016. 
com início de folhas 31 a folhas 32, do Livro de Notas 
n.° 4-A, para escrituras diversas do Caitório Notarial da 

Comaica do Huambo — SIAC, perante mim, Benjamim 
Saku Lumbwambwa, Licenciado em Direito, Notário- 
-Adjunto do referido Caitório, compareceu como outoigante 
Hennenegildo Femandes Simões Upenda, solteiro, maior, 
natiu al do Huambo, Província do Huambo, onde reside habi

tualmente no Baino Compão Alto, casa sem niunero, titular 
do Bilhete de Identidade n.° 000702006H0036, emitido 
pela Direcção Nacional do Arquivo de Identificação Civil 
e Criminal, em Luanda, aos 20 de Fevereiro de 2015; que 

outorga este acto por si individuahnente e em representação 
de seus filhos menores Adelino Simões Eduardo Upenda, 
de 11 (onze) anos de idade, natural do Huambo, Província 
de Huambo; Esperança Simuila Duaite Upenda, de 7 (sete) 

anos de idade, natural do Huambo, Piovíncia do Huambo; 
Lourenço Jimbo Duaite Upenda, de 6 (seis) anos de idade, 

natiual de Huambo, Província de Huambo e Hennenegildo 
Fernando Duarte Upenda, de 1 (um) ano de idade, natural de 
Huambo, Província de Huambo, com ele conviventes;

Foi constituída entre ele e os seus representados, uma 

sociedade por quotas de responsabilidade limitada, sob a 
denominação «Urbajil, Limitada», com sede no Huambo.

Está confonne.
Caitório Notarial da Comarca do Huambo — SIAC, 

no Huambo, aos 15 de Fevereiro de 2016. — O Notário- 
Adjunto, Benjamim Saku Lumbwambwa.

ESTATUTO DA SOCIEDADE 
DENOMINADA URBAJIL, LIMITADA

CAPÍTULO I

Denominação, Duração, Sede e Objecto

ARTIGO L*
(Denominação e duração)

A sociedade adopta a denominação social de «Urbajil, 
Limitada», e durará por tempo indetenninado, contando-se 
o seu início para todos os efeitos legais, a partir da data da 

presente escritura.

ARTIGO 2.° 
(Sede social)

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

Município do Huambo, Bain o de Fátima, Largo Wassanjuca.

2. A sede social poderá ser transferida dentro do territó
rio de Angola, bem como poderão ser abertas ou encerradas 

quaisquer sucursais, filiais, agências, delegações, escritórios 
ou quaisquer outras formas de representação, no País ou no 

estrangeiro.

ARTIGO 3.° 
(Objecto)

1. A sociedade tem como objecto social a construção 
civil, obras públicas e particulares, prestação de serviços, 

comércio por grosso e a retalho reparação de veículos auto
móveis, motociclos e de bens de uso pessoal e doméstico, 

rent-a-car, agricultura, pecuária, pescas, indústria, hotelaria 
e turismo, transportes, segurança privada, educação, saúde e 

acção social, importação e exportação, podendo ainda dedi

car-se a qualquer outro ramo de comércio ou indústria em 
que os sócios acordem e seja pennitido por lei.

2. A sociedade pode livremente associar-se, agrupar-se 
ou concertar-se com quaisquer pessoas singulares ou colec
tivas ou outras entidades afins, bem como participar na sua 
administração e fiscalização.

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

referido no n.° 1 deste artigo, mesmo se reguladas por leis 
especiais.

CAPÍTULO n

Capital Social, Quotas, Obrigações 
e Prestações Acessórias

ARTIGO 4.°
(Capital)

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

kwanzas), integralmente realizado em dinheiro, dividido e 
representado pelos sócios em 5 (cinco) quotas distribuídas 
da seguinte forma: uma quota no valor nominal de 
Kz: 72.000,00 (setenta e dois mil kwanzas), pertencente ao 
sócio Hennenegildo Femandes Simões Upenda e outras 4 
(quatro) quotas iguais no valor nominal dc Kz: 12.000,00 
(doze mil kwanzas) cada uma, para os sócios Adelino 
Simões Eduardo Upenda, Esperança Simuila Duarte 
Upenda, Lourenço Jimbo Duaite Upenda e Hennenegildo 
Fernando Duaite Upenda, respectivamente.

ARTIGO 5.®
(Direitos de preferência)

LA cessão de quotas a estranhos fica dependente do con
sentimento da sociedade, à qual é sempre reservado o direito 

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

2. Caso algum dos sócios pretenda vender todas ou parte 

da sua quota na sociedade a um terceiro, os restantes sócios 
terão direito de preferência na aquisição das mesmas.

3. Para o efeito do disposto no n.° 2 da presente cláusula, 

o sócio que pretender venda* as suas quotas deverá primeiro 
oferecei* tais quotas aos restantes sócios pelo mesmo preço 
e sob os demais tennos e condições acordados com tal ter- 
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cciro dc boa-fc, através de notificação escrita, da qual deverá 

constar o preço, tennos e condições da proposta de venda de 

quotas, bem como a quantidade de quota a sei vendida.

4. Os restantes sócios poderão aceitar a acima men

cionada oferta a qualquei* momento dentro do prazo de 30 

(trinta) dias a contai1 da data da recepção da oferta de venda, 

através de notificação escrita ao sócio cedente, caso em que 

as quotas deverão sei* adquiridas por tais sócios pro rata as 

respectivas participações no capital social da sociedade.

5. Caso os restantes sócios não pretendem exercer o seu 

direito de preferência ou caso a oferta não compreenda a 

totalidade das quotas a serem vendidas, o sócio cedente 

deverá então solicitai* o consentimento da sociedade à pro

posta de transmissão de quotas a terceiros, o qual deverá ser 
prestado ou recusado pela sociedade no prazo de 60 (ses

senta) dias.

6. Se a Assembleia Geral não se pronunciar dentro 

daquele prazo, é livre a transmissão das quotas a que se refe
ria a proposta.

7. Se for licitamente recusado o consentimento, a socie

dade fica obrigada a fazer adquirir as quotas pelos outros 

sócios que desejem, na proporção das respectivas partici

pações, nas condições de pagamento do negócio para que 
foi solicitado o consentimento; mas tratando-se de tr ansmis

são a título gratuito ou provando a sociedade que naquele 

negócio houve simulação de preço, a aquisição far-se-á pelo 
valor real, determinado nos tennos da Lei das Sociedades 

Comerciais.

8. San prejuízo do disposto nos pontos anteriores, o 
sócio transmitente só poderá transmitir as suas quotas, 
havendo créditos (seja a título de suprimento ou prestações 
acessórias de capital) de que a sociedade ou outro sócio é 
titular, caso an conjunto e nas mesmas condições tr ansmita 

as quotas e os créditos, sob pena de a venda que o sócio 
transmitente efectuar ser considerada ineficaz.

ARTIGO 6.®
(Prestações acessórias)

Os sócios poderão efectuar prestações acessórias volun
tárias à sociedade, no máximo até 100 (cem) vezes mais 
relativamente ao seu valor inicial nos tennos e condições 
que vierem a ser fixados an Assembleia Geral.

CAPÍTULO m
Assembleias Gerais, Gerência e Fiscalização

SECÇÃO I
Das Assembleias Gerais

ARTIGO 7°
(Assembleias Gerais dos Sócios)

1. Cada sócio ou seu representante devidamente auto

rizado poderá estar presente pessoalmente em qualquer 

Assembleia Geral Ordinária ou Extraordinária mas não 

poderá ser representado por terceiros.

2. O mandato acima referido poderá ser concedido por 

simples carta-inandato assinada pelo mandante, endereçada

á gaência da qual deverá constai- a agenda da Asscmbl 

Geral e a identificação completa do representante

3. As deliberações da Assembleia Geral serão («J 

das por maioria dos votos emitidos em cada reunião, salv, | 

quando a lei ou os presentes estatutos exigirem maioria qu, 

lificada ou voto unânime.

4. A Assanbleia Geral só pode funcionar e delibera I 

validamente an primeira convocação quando nela estejam 

presentes sócios que detenham, pelo menos mais de cin

quaita por cento do total do capital.

5. Ficam ressalvados os casos em que a lei ou este con- | 
trato de sociedade impuserem quórum diferente.

ARTIGO 8.°
(Convocação da Assembleia Geral)

As Assembleias Ga*ais sa*ão convocadas por simples 
carta registadas, dirigidas aos sócios com, pelo menos, 30 

(trinta) dias de antecedência, isto quando a lei não prescreve 
formalidades especiais de comunicação. Se qualquer dos 

sócios estiva* ausente da sede social, a comunicação deverá 

sa* feita com tempo suficiaite para que possa comparecer.

ARTIGO 9.°
(Reuniões)

AAssembleia Geral reunirá nos 3 (três) primeiros meses 

do ano para*.
a) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do

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

tados;
c) Proceda* a apreciação geral da gerência e fiscaliza

ção da sociedade.

SECÇÃO u 
Gerência e Fiscalização

ARTIGO 10°
(Gerência)

1. Agerência e administração da sociedade, em todos os 

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

mente, serão, exercidas pelo sócio Hennenegildo Femandes 
Simões Upenda, bastando a sua assinatura para obrigai1 vali

damente a sociedade.
2. O gerente poderá delegar mesmo em pessoas estranhas 

a sociedade, todos ou 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, tais como letras dc 
favor, fianças, obrigações e quaisquer outros actos de natu
reza semelhante.

ARTIGO 11.°
(Fiscalização)

A fiscalização dos negócios da sociedade saá exer
cida por 1 (run) Fiscal-Único, Auditor/Perito Contabilista 
ou Sociedades de Auditores/Peritos Contabilistas, os quais 
saão eleitos pela Assanbleia Geral par a uin mandato de 1 
(um) ano. san prejuízo de poderem ser reeleitos.
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CAPÍTULO IV
Ano Social, Aplicação de Resultados

e Disposições Finais

ARTIGO 12?
(Alio social)

O ano social coincide com o ano civil e os balanços serão 
dados em 31 de Dezembro de cada ano, devendo estai* apro
vados e assinados até fins de Março imediato a que disser 

respeito.

ARTIGO 13?
(Lucros)

Os lucros de cada exercício, depois de deduzida a per
centagem para fundos ou destinos especiais criados em 

Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor

ção das suas quotas.

ARTIGO 14?
(Foro competente)

Para todas as questões emergentes do presente con

trato, será unicamente competente o Foro da Comarca do 
Huambo, com expressa renúncia a qualquer outro.

ARTIGO 15?
(Disposições finais e transitórias)

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

(16-3379-L13)

LUCAS ARMINDA— Empreendimentos, Limitada

Constituição de sociedade por quotas «LUCAS ARMINDA 

— Empreendimentos, Limitada».

Data do acto: 3 de Fevereiro de 2016;

Local: BUE, sito no Município do Huambo, Baino 
Académico;

Oficial Público: Faustino Y-ilombo na qualidade de 
Conservador de 3.a Classe, da Conservatória dos Registos 

do Huambo.

Identificação dos intervenientes:

a) Nome: Euripeds Vladimir Lucas;

b) Estado Civil: casado;

c) Natural de: Benguela, Município de Benguela;

d) Residente: Huambo, Município Sede, Bairro Dio-

linda;
e) Titulai* doBilhetedeldenti dade n.°000675850BA035,

emitido aos 31 de Agosto de 2013; e

j) Nome: Aiminda Felicia Mundombe Lucas;

g) Estado Civil: casada;

h) Natiu al do: Huambo, Município do Huambo.

i) Residente: Huambo, Município Sede, Bairro Dio-

linda;

J) Titular doBilhetedeldentidaden? 001222481HO036, 

emitido aos 22 de Julho de 2015.

Verifiquei a identidade dos intervenientes pela exibição 
dos referidos bilhetes de identidade, e disseram os outorgan

tes:
Que pelo presente acto, constituem entre si uma socie

dade por quotas.

ESTATUTO DA SOCIEDADE
LUCAS ARMINDA — EMPREENDIMENTOS, 

LIMITADA

ARTIGO 1?

A sociedade comercial que adopta a denominação de 

«LUCAS ARMINDA — Empreendimentos, Limitada», 
com sede na Província do Huambo, Comuna Sede, Bairro 
Deolinda Rodrigues, 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, com o NIF: 5127001225.

ARTIGO z°

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 do presente acto de constituição.

ARTIGO 3?
A sociedade tem como objecto social o comércio geral, 

construção civil e obras públicas, colégio, formação aca

démica, fonnação profissional, indústria, agro-pecuária, 

prestação de serviço, transporte de passageiros e merca

dorias, hotelaria e turismo, camionagem, importação e 
exportação, comercialização de equipamentos informáti

cos, prestação de seiviços informáticos, escola de condução, 
comercialização de automóveis, vendas de acessórios, repa

ração e manutenção de veículos automóveis, motociclos e 
bens de uso pessoal e doméstico, farmácia, fornecimento 

de material cirúrgico e equipamentos médicos e similares, 
laboratório de análises, venda de cosméticos, publicidade 

c venda de material publicitário, representações, gestão de 
empreendimentos, exploração mineral, venda e distribuição 

de combustível, aluguer de equipamentos para construção 
civil, jardinagem, produção animal, caça e silvicultura, pro

tecção civil, saneamento básico, fornecimento dc material 
escolar e de escritórios, segurança privada, salão de beleza, 
estação de seiviços, indústria panificadora, consultoria, 
agência de viagens e rent-a-car, podendo ainda dedicar-se 

a qualqua* outro ramo do comercio ou indústria an 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 2 (duas) quotas, no valor nominal de Kz: 50.000,00 
(cinquenta mil kwanzas), pertencentes ao sócio Euripeds 

Vladimir Lucas, Kz: 50.000,00 (cinquenta mil kwanzas) 

pertencente à sócia Anninda Felicia Mundombe Lucas, res

pectivamente.
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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.°
Agerência da sociedade, em todos os seus actos e contra

tos, an juízo e fora dele, activa e passivamente, inciunbem 
ao sócio Euripeds Vladimir Lucas, quefica desde já nomeado 
gerente, com dispensa de caução sendo necessária duas assi

natura para obrigar validamente a sociedade.
1. O gerente poderá delegar mesmo em pessoa estranha à 

sociedade todos ou parte dos seus poderes de gerência, con
ferindo para o efeito, o respectivo mandato.

2. Fica vedado ao gerente 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 seião convocadas por simples 

cartas registadas, dirigidas aos sócios com, pelo menos, 
8 (oito) dias de antecedência, isto quando a lei não prescreva 

fonnalidades especiais de comunicação. Se qualquer dos 

sócios estiver ausente da sede social, a comunicação deverá 

ser feita com tempo suficiente para que possa comparecer.

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

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

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

de qualquer dos sócios, continuando a sua existência com o 
sobrevivo e hei deiros 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 
â liquidação epartilha verificar-se-ão como acordarem. Na 
falta de acordo, e se algum deles o pretender, será o activo 
social licitado em globo com obrigação do pagamento do 
passivo e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em 
igualdade de condições.

ARTIGO 11.’

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 do 
Tribunal Provincial do Huambo, com expressa renúncia a 
qualquer outro.

ARTIGO 13.° |
Os anos sociais serão correspondentes aos civis | 

balanços serão dados em 31 de Dezembro de cada' 

devendo encen ai' a 31 de Março imediato. |

ARTIGO 14.° I

No omisso regularão as deliberações sociais, as disposi-I 
ções da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, Lei das Sociedades I 

Comerciais, e demais legislação aplicável.

Assim os inteivenientes declaram constituir o acto, nos j 
tennos exarados.

Documentos arquivados.
O presente acto de constituição foi lido e assinado,eque 

o conteúdo do mesmo exprime a vontade das partes.

(16-3380LB)

ONDOMONE — Comercial, Limitada

Constituição de sociedade por quotas «ONDOMONE l 

Comercial, Limitada». i
Data do acto: 15 de Dezembro de 2015; I
Local: BUE, sito no Município do Huambo, Bairro i 

Académico; l
Oficial Público: Faustino Yúlombo, na qualidade de 

Conservador de 3.a Classe, da Conseivatória dos Registos 

do Huambo.
Identificação dos inteivenientes: I

a) Nome: Pedro Coimbra Joaquim Agostinho, I

b) Estado civil: casado; I
c) Natural de: Kwanza-Sul, Município do Porto

Amboim;
d) Residente: no Huambo, Município Sede, Baiiro

São Pedro;
e) Titular doBilhete deldentidaden.0 00016333 5KS018,

emitido aos 21 de Outubro de 2011;
J) Nome: Mariana Sebastiana Tomás Agostinho;

g) Estado civil: casada;
h) Natiu al de: Luanda, Município de Viana;
i) Residente: no Huambo, Município Sede, Baino

São Pedro;
jpTitular do Bilhete deldentidaden ° 000067547LA028, 

emitido aos 25 de Janeiro de 2013;
k) Nome: Osvaldo Miguel Tomás dos Santos;

l) Estado Civil: solteiro,
m) Natural de: Luanda, Distrito Urbano da Ingom-

bota;
n) Residente: no Huambo, Município Sede, Baiiro

São Pedro;
o) TitulardoBilhctcdcIdcntidadcn.°005333379LA042 

emitido aos 27 de Fevereiro de 2015;
p) Nome: Agnela Patrícia Armando;
q) Estado civil: solteira;
r) Natiual do: Huambo, Município da Tchicala-Tcho

loanga,
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s) Residente: no Huambo, Município Sede, Baiiro 
São Pedro;

f)TitulardoBilhetedeIdentidaden.°0064762()4H0045,  
emitido aos 28 dc Janeiro dc 2014; c

u) Nome: Sandra Celina Tomás Agostinho;
v) Estado civil: solteira;
w) Natural de: Luanda, Distrito Urbano da Ingoin-

bota;
x) Residente: no Huambo, Município Sede, Bairro

São Pedro;
jí)TitulardoBilhetedeIdentidaden.°007919791LA044, 

emitido aos 4 deNovembro de 2015;
Que outorga em seu nome próprio e em representação de 

seu filho menor, Kilmer Latino Tomás Agostinho.
Verifiquei a identidade dos intervenientes pela exibição 

dos referidos bilhetes de identidade e cédulas pessoais res- 
pcctivamcntc, c disseram os outorgantes:

Que pelo presente acto, constituem entre si uma socie
dade por quotas.

ESTATUTO DA SOCIEDADE 
ONDOMONE — COMERCIAL, LIMITADA 

ARTIGO l.°
A sociedade comercial que adopta a denominação de 

«ONDOMONE — Comercial, Limitada, com a sede na 
Província do Huambo, Comuna Sede, Bairro São Pedro, 
podendo transferi-la livremente para qualquei* outi o local do 
território nacional, bem como abrir filiais, sucursais, agên

cias ou outras fonnas de representação dentro e fora do Pais, 

comoNIF: 5127001217.

ARTIGO 2.°
A sua duração é por temp o indetenninado, contando-se o 

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

da data da celebração do presente acto dc constituição.

ARTIGO 3.°

Asociedade tem como objecto social o comércio a reta lho 

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

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

produtos domésticos, indústria, exploração florestal, agro- 

-pecuária, reni-a-car, hospedaria, agricultura, transportação 

de pessoas e bens, avicultura, moda e confeições, escola 

de fonnação académica e profissional, creche, agência de 

viagens, agência de gás, telecomunicações, aluguer de arma

zéns, clínicas, transporte, transitório, pescas, exploração de 
peixe e barcos de recreios, hotelaria e turismo, geladeira, 

venda de material de construção, assistência em energia e 

águas, portagens, fiscalização de obras públicas, gestão de 

bens imobiliários, fornecimento dc medicamentos c material 

hospitalar, farmácia, industria, moagem, gráficas e impres
sões, produção e comercialização de betão, assistência e 

fornecimento de material informático, podendo ainda dedi

car-se a qualquei* outro ramo do comércio ou indústria em 

que os sócios acordem e seja pennitido por lei.

ARTIGO 4.°

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), 
integralmente realizado em dinheiro, dividido e representado 

por 6 (seis) quotas, no valor nominal de Kz: 40.000,00 (qua

renta mil kwanzas), pertencente ao sócio Pedro Coimbra 
Joaquim Agostinho, Kz: 20.000,00 (vinte mil kwanzas), 

pertencente à sócia Mariana Sebastiana Tomás Agostinho, 

Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas), pertencente ao sócio 
Osvaldo Miguel Tomás dos Santos, Kz: 10.000,00 

(dez mil kwanzas), pertencente à sócia Agnela Patrícia 
Annando, Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas), perten

cente à sócia Sandra Celina Tomás Agostinho e outra 

de Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas), pertencente ao sócio 
Kilmer Latino Tomás Agostinho, 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 da sociedade, em todos os seus actos e 

contractos, em juízo e fora dele, activa e passivamente, 

incumbem ao sócio Pedro Coimbra Joaquim Agostinho, 

que fica desde já nomeado gerente, com dispensa de caução 

sendo necessária apenas sua assinatura para obrigai* valida

mente a sociedade.

1. O gerente poderá delegai* mesmo em pessoa estranha à 

sociedade todos ou parte dos seus poderes de gerência, con

ferindo para o efeito o respectivo mandato.

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

contractos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 

como letras de favor, fiança, abonações ou actos seme

lhantes.

ARTIGO 7.°

As Assembleias Gerais serão convocadas por simples 
cartas registadas, dirigidas aos sócios com, pelo menos, 
8 (oito) dias de antecedência, isto quando a lei não prescreva 

formalidades especiais dc comunicação. Se qualquer dos 

sócios estiver ausente da sede social, a comunicação deverá 
sei* 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, seião divididos pelos sócios na propor
ção das suas quotas, e em igual proporção serão suportadas 

as perdas se as houver.

ARTIGO 9."

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

ou interdito, devendo estes nomeai* uni que a todos repre
sente, enquanto a quota se mantiver indivisa.
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ARTIGO io.°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos 

demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários e 

a liquidação e partilha verificar-se-ão como acordarem. Na 

falta de acordo, e se algum deles o 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 11.°
A sociedade reserva-se o direito de amortizar a quota de 

qualquer 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 c a própria sociedade, fica estipulado o Foro do 

Tribunal Provincial do Huambo, com expressa renúncia a 

qualqua* outro.

ARTIGO 13.°
Os anos sociais serão correspondentes os civis e os balan

ços serão dados em 31 de Dezembro de cada ano, devendo 

encerrar a 31 deMarço imediato.

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

ções da Lei n.01/04, de 13 de Fevereiro, Lei das Sociedades 

Comerciais, e demais legislação aplicável.

Assim os intervenientes declaram constituir o acto, nos 

termos exarados.

O presente acto de constituição foi lido e assinado, e que 

o conteúdo do mesmo exprime a vontade das Partes.

(16-3381-L13)

Velocidade Média

Certifico que, com início as folhas 56, versos, do livro de 

notas para escrituras diversas n.° 42 do Caitório Notarial da

Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos docint í 
tos referenciados. *|

Epor eles foi dito: Que pelo presente instmmentoco<’ 

tucm entre si, tuna sociedade por quotas dc responsabilidade 
limitada denominada «Velocidade Média», tem a sua sedt 
em Menongue, Província do Cuando Cubango, podendo • 
abrir sucursais em qualquer parte do território nacional ti»' 
estrangeiro. |

Que a sociedade tem como capital social de | 
Kz: 80.000,00 (oitenta mil kwanzas), integralmente realb 
zado em dinheiro, dividido e representado por duas quotas, 
sendo uma no valor nominal de Kz: 70.000, 00 (setenta mil 
kwanzas) pertencente ao primeiro sócio e outra quota no 
valor nominal de Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas) perten

cente ao segundo sócio, respectivamente.
A sociedade tem como objecto social o previsto no 

artigo 3.° do seu estatuto e reger-se-á pelos artigos cons
tantes do documento complementar elaborado em separado 
nos tennos do n.° 2 do artigo 55.° da Lei da Simpltâca$° 

c Modernização dos Registos Predial, Comercial c Serviço 
Notarial, que fica a fazer parte integrante desta escritura e 
que os outoigantes declaram terem lido tendo pleno coi ie
cimento do seu conteúdo pelo que é dispensada a sua ei ura.

Assim o disseram e o outorgaram.
Aos outorgantes e na presença dos mesmos nz em voz 

alta a leitwa deste acto, a explicação do seu conteú ca 
advertência da obrigatoriedade do registo do acto no prazo 

de 90 dias.
Caitório Notarial da Comarca do Cuando Cubango, 

Menongue, aos 11 de Fevereiro de 2016. O oa 

de 3? Classe, Carlos lhandjica

ESTATUTO DA SOCIEDADE 
VELOCIDADE MÉDLA

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

Média» e tem corno sócios Jacob Epaquela Canduco, João 
Kanduku e tem a outras formas de representação em qual

quer parte do território da Província do Cuando Cubango e 

dentro do País.

Comarca do Cuando Cubango a caigo de Carlos lhandjica, 

Notário dc 3/ classe no referido Caitório, compareceram 

como outorgantes:

Primeiro: — Jacob Epaquela Canduco, solteiro, natu

ral do Huambo, Província do Huambo, portador do Bilhete 

de Identidade n.° 004603078H0048, emitido pela Direcção 

Nacional de Identificação em Luanda, aos 27 de Outubro 

de 2014, residente no Huambo, Cidade Alta, Rua Sociedade

Geográfica;

Segundo: — Joaõ Kanduku, solteiro, natural da Ganda, 

Província de Baiguela, portador do Bilhete de Idaitidade 

n.° 002684912BA037, anitido pela Direcção Nacional de 

Identificação em Luanda, aos 4 de Maio de 2007, residente 

no Huambo, Bain o de Fátima, Casa il° 201, Zona B.

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

seu início para todos os efeitos a partir desta data.

ARTIGO 3.°
Consta ta- o objecto social da sociedade o exercício das 

actividades, fonnação profissional, (escola de condução) 
comácio geral, prestação de serviço, importação, exporta
ção podendo dedicar-se ainda an outras actividades em que 
os sócios acordem e que seja permitido por lei.

ARTIGO 4.°
O seu capital inicial é de Kz: 80.000,00 (oitenta mil 

kwanzas), integralmente realizado em dinheiro, represen
tando por duas quotas sendo Kz: 70.000.00 (setenta mil 
kwanzas) pertencente ao sócio Jacob Epaquela Canduco e 
^10000,00 (dez mi! kwanzas) pertencente ao so^Z
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ARTIGO 5.°
A gerência e administi açâo da sociedade, em todos os 

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

mente, incumbe a todos sócios, que dispensados de caução, 
ficam desde já nomeados gerentes, bastando a assinatura de 
um dos sócios para obrigai' validamente a sociedade.

Qualquei’ dos sócios gerentes poderá delegar mesmo a 
uma pessoa estranha à sociedade, todos ou paite dos seus 
poderes de gerência, conferindo para o efeito o respectivo 
mandato.

ARTIGO 6.°
Os sócios deliberam nos lucros e nas perdas depois de 

deduzidas as percentagens para fins especiais e para findo 
dereseiva da sociedade.

ARTIGO 7.°
A sociedade não se dissolvera por moite ou interdição 

de qualquer dos sócios continuando com os sobrevivos e 
herdeiros ou representantes do sócio falecido ou interdito, 
devendo este nomeai* um que a todos representem enquanto 

a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 8.°
Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos 

demais casos legais, todos eles serão liquidatários e a liqui

dação e partilha procederão coino para ela acordarem. Na 
falta de acordo e se algum deles o proceder, será o activo 

social licitado em globo com a obrigação do pagamento do 
passivo e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer em 
igualdades de condições.

ARTIGO 9.°
Para todos as questões emeigentes deste contrato, quer 

entre sócios, seus herdeiros ou representantes, que entre eles 
própria sociedade, fica estipulado o Foro da Comarca do 

Kuando Kubango, com expressa renúncia a qualquer outro.

ARTIGO io.°
No omisso regularão as disposições da Lei de 11 de Abril 

de 1991, as deliberações sociais tomadas em fonna legais e 

demais legislação aplicáveis.
(16-3383-L13)

Farmácia Lucava, Limitada

Certifico que, por escritura de 29 de Janeiro de 2016, com 

início de folhas 13 a folhas 14, do livro de notas n.° 4-A, para 
escrituras diversas do CartórioNotarial da Comarca do Huambo 

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

compareceu:
Zélia Vundi, solteira, maior, natural do Huambo, Pro

víncia do Huambo, onde reside habituaímente no Baino 
Calomanda, Rua Nova, casa sem niunero, titular do Bilhete 
deldentidaden.0 001159647HO037, emitido pela Direcção 

Nacional do Arquivo de Identificação Civil e Criminal, em 

Luanda, aos 22 de Julho de 2014, que outorga este acto por 

si individualmentc e em representação dc seus filhos meno

res Rufino Jamba Wandalica, de 12 anos de idade, natural 

do Huambo, Província do Huambo, Domingos Mateus 
Wandalica, de 14 anos de idade, natural do Huambo, 

Pi ovíncia do Huambo e André Francisco Wandalica. dc 7 anos 
de idade, natural do Huambo. Província do Huambo, com 

ela conviventes.
Foi constituída entre ela e os seus representados, uma 

sociedade por quotas de responsabilidade limitada sob a 
denominação «Farmácia Lucava, Limitada», com sede no 

Huambo.
Está confoime.

Cartório Notarial da Comaica do Huambo — SIAC, no 

Huambo, aos 29 de Janeiro de 2016. — O Notário-Ajunto, 
Benjanúm S. LianbwambvNL

ESTATUTO DA SOCIEDADE 
FARMÁCIA LUCAVA, LIMITADA

CAPÍTULO I

Denominação, Duração, Sede e Objecto

ARTIGO 1.” 
(Denominação e duração)

A sociedade adopta a denominação social de «Fannácia 

Lucava, Limitada», e durará por tempo indeterminado, con- 

tando-se o seu inicio para todos os efeitos legais, a partir da 

data da presente escritura.

ARTIGO 2.° 
(Sede social)

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

Município do Huambo, Bain o Santo António.

2. A sede social poderá sei’ transferida dentro do territó

rio de Angola, bem como poderão ser abertas ou encerradas 

quaisquer sucursais, filiais, agências, delegações, escritórios 

ou quaisquer outras fonnas de representação, no país ou no 

estrangeiro.

ARTIGO 3.® 
(Objecto)

1. A sociedade tem como objecto social a saúde e acção 

social, fannácia, prestação de serviços, comércio por grosso e 

a retalho, saúde e acção social, fannácia, boutique, actividade 

de cabeleireiro e instituto de beleza, agricultura, pecuária, 

construção civil, obras públicas e particulares, hotelaria e 

turismo, educação, importação e exportação, podendo ainda 

dedicar-se a qualquei’ outro ramo de comércio ou indústria em 

que os sócios acordem e seja pennitido por lei.

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

ou concertar-se com quaisquer pessoas singulares ou colec

tivas ou outras entidades afins, bem como participai* na sua 

administração e fiscalização.
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sócios que desejam, na proporção das respectivas paJ 

pações, nas condições de pagamento do negócio para 

foi solicitado o consentimento; mas tratando- sedetraU 

missão a titulo gratuito ou provando sociedade que naquei-! 
negócio houve simulação de preço, a aquisição far-se-ápefe ‘

3. A sociedade pode adquirir participação em socieda

des ou outras entidades colectivas com objecto diferente do 

referido no ilc 1 deste artigo, mesmo se reguladas por leis 

especiais.

CAPÍTULO II

Capital Social, Quotas, Obrigações e Prestações 
Acessórias

ARTIGO 4.° 
(Capital)

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

integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen
tado pelos sócios em quatro quotas distribuídas da seguinte 

forma: uma quota do valor nominal de Kz: 70.000,00 

(setenta mil kwanzas), peitencente à sócia Zélia Vundi e 

outras três quotas iguais do valor nominal deKz; 10.000,00 

(dez mil kwanzas), cada uma, para os sócios Rufino Jamba 

Wandalica, Domingos Mateus Wandalica e André Francisco 

Wandalica, respectivamente

ARTIGO 5.°
(Direitos de preferência)

1. A cessão de quotas a estranhos fica dependente do con

sentimento da sociedade, à qual é sempre reservado o direito 

de preferência deferido aos sócios se a sociedade dele não 

quiser fazer uso.

2. Caso algum dos sócios pretenda vendei* todas ou parte 
da sua quota na sociedade a um terceiro, os restantes sócios 

terão direito de preferência na aquisição das mesmas.

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

cláusula, o sócio que pretendei* vender as suas quotas deverá 
primeiro oferecer tais quotas aos restantes sócios pelo 

mesmo preço e sob os demais termos e condições acordados 

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

qual deverá constar o preço, termos e condições da proposta 

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

vendida.
4. Os restantes sócios poderão aceitar a acima men

cionada oferta a qualquer momento dentro do prazo de 30 
(trinta) dias a contar da data da recepção da oferta de venda, 
através de notificação escrita ao sócio cedente, caso em que 

as quotas deverão ser adquiridas por tais sócios pro rata as 
respectivas participações no capital social da sociedade.

5. Caso os restantes sócios não pretendem exercer o seu 
direito de preferência ou caso a oferta não compreenda a 
totalidade das quotas a saem vaididas, o sócio cedaite 
deverá então solicitar o consentimento da sociedade à pro
posta de transmissão de quotas a terceiros, o qual deverá ser 
prestado ou recusado pela sociedade no prazo de 60 (ses

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

daquele prazo, é livre a transmissão das quotas a que se refe
ria a proposta.

7. Se for licitamente recusado o consentimento, a socie
dade fica obrigada a fazer adquirir as quotas pelos outros

valor real, determinado nos tennos da Lei das Sociedade? | 
Comerciais. |

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

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

acessórias de capital) de que a sociedade ou outro sócioé i 
titular, caso em conjunto enas mesmas condições transmita | 

as quotas e os créditos, sob pena de a venda que o sócio { 
transmitente efectuar ser considerada ineficaz I

ARTIGO 6.° I
(Prestações acessóiias) I

Os sócios poderão efectuar prestações acessórias volun- í 
tárias à sociedade, no máximo até 100 (cem) vezes mais . 
relativamente ao seu valor inicial nos tennos e condições | 

que vierem a sei* fixados em Assembleia Geral. 1

CAPÍTULO III i
Assembleias Gerais. Gerência e Fiscalização j

SECÇÃO I
Das Assembleias Gerais

ARTIGO 7.° i
(Assembleias Gerais dos Sócios)

1. Cada sócio ou seu representante devidamente auto- j 

rizado poderá estar presente pessoalmente cm qualquer 

Assembleia Geral Ordinária ou Extraordinária. mas não 

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

simples carta-mandato assinada pelo mandante, endereçada 
à gerência da qual deverá constar a agenda da Assembleia 

Geral e a identificação completa do representante.
3. As deliberações da Assembleia Geral serão toma

das por maioria dos votos emitidos em cada reunião, salvo 

quando a lei ou os presentes estatutos exigirem maioria qua

lificada ou voto unânime.
4. A Assembleia Geral só pode funcionar e deliberar 

validamente an primeira convocação quando nela estejam 
presentes sócios que detenham, pelo menos mais de cin

quenta por cento do total do capital.
5. Ficam ressalvados os casos em que a lei ou este con

trato de sociedade impuserem quórum diferente.

ARTIGO 8 °
(Convocação da Assembleia Geral)

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
creve fonnalidades especiais de comunicação. Se qualquer 
dos sócios estiver ausente da sede social a comunicação 
deverá se- feita com tempo suficiente para que possa com- 
parecer.
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ARTIGO 9.°
(Reuniões)

AAssembleia Geral reunir-se-á nos três primeiros meses 

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

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

tados;
c) Procederá apreciação geral da Gerência e Fiscali

zação da Sociedade.

SECÇÃO II
Gerência e Fiscalização

ARTIGO 10.°
(Gerência)

1. Agerência e administiação da Sociedade em todos os 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passi- 
vamente, serão exercidas pela sócia Zélia Vtmdi, bastando a 
sua assinatura para obrigai' validamente a sociedade.

2. Agerente poderá delegai’mesmo em pessoas estranhas 
à sociedade, todos ou parte dos seus poderes de gerência 
conferindo para o efeito o respectivo mandato.

3. Fica vedado à gerente obrigai' a sociedade em actos e 
contratos estranhos aos negócios sociais, tais como letras de 
favor, fianças, obrigações e quaisquer outros actos de natu

reza semelhante.

artigo n.°
(Fiscalização)

A fiscalização dos negócios da sociedade sem exer
cida por um Fiscal-Único, Auditor/Perito Contabilista ou 

Sociedades de Auditores/Peritos Contabilistas, os quais 

serão eleitos pela Assembleia Geral para um mandato de um 
ano, sem prejuízo de poderem ser reeleitos.

CAPÍTULO IV

Ano Social, Aplicação de Resultados 
e Disposições Finais

ARTIGO 12.’
(Ano sodal)

O ano social coincide com o ano civil e os balanços serão 
dados em 31 de Dezembro de cada ano, devendo estai’ apro

vados c assinados ate fins dc Março imediato a que disser 
respeito.

ARTIGO 13.°
(Lucros)

Os lucros de cada exercício, depois de deduzida a per
centagem para fundos ou destinos especiais criados em 
Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor

ção das suas quotas.

ARTIGO 14.° 
(Foro competente)

Para todas as questões emergentes do presente contrato, 
será unicamente competente o Foro do Tribunal Provincial 

da Comarca do Huambo, com expressa renúncia a qualquei 

outro.

ARTIGO 15.°
(Disposições faiais e transitórias)

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

Sociedades Comerciais e demais legislações aplicáveis.

(16-3386-L13)

Os Pires, Limitada

Certifico que por escritura de 19 de Fevereiro de 2016, 
com início de folhas 35 a folhas 36, do livro de notas 

n.° 4-A, para escrituras diversas do Cartório Notarial da 
Comarca do Huambo — SIAC, perante mim, Benjamim 

SakuLumbwambwa, Licenciado em Direito, Notário-Adjunto 
do referido Cartório, compareceram:

Primeiro: — António Carlos da Silva Pires, casado 

com Maria Helena de Carvalho Pires, sob o regime de 

comunhão de adquiridos, natural do Huambo, Província 

do Huambo, onde reside habitualmente na Província de 

Huambo, Município do Huambo, Bairro Santo António, Rua 
da Igreja, casa sem número, titular do Bilhete de Identidade 

n.° 001158699110035, emitido pela Direcção Nacional do 
Arquivo de Identificação Civil e Criminal em Luanda, aos 7 

de Janeiro de 2014;
Segundo: — Márcio Monteiro da Silva Pires, casado 

com Eufrázia Doroteia Daniel Santos Pires, sob o regime 
de comunhão de adquiridos, natiual do Huambo, Província 

do Huambo, onde reside habitualmente na Província do 
Huambo, Município do Huambo, Baino Cidade Baixa, 

Prédio da Cooperação 7 A, titular do Bilhete de Identidade 

n.° 000615887HO038, emitido pela Direcção Nacional do 

.Arquivo de Identificação Civil e Criminal, em Luanda, 

aos 10 de Outubro de 2012;
Foi constituída entre eles, uma sociedade por quotas de 

responsabilidade limitada sob a denominação «Os Pires, 

Limitada», com sede no Huambo.
Está Confonne.
Caitório Notarial da Comarca do Huambo — SIAC, 

no Huambo, aos 19 de Fevereiro de 2016. —- O Notário- 
-Adjunto, Benjamim Saknbimbw-ambwa

ESTATUTO DA SOCIEDADE 
OS PIRES, LIMITADA

CAPÍTULO I

Denominação, Duração, Sede e Objecto

ARTIGO l.°
(Denominação e durarão)

A sociedade adopta a denominação social de «Os Pires, 
Limitada», e diu ará por tempo indetenninado, contando-se 
o seu inicio para todos os efeitos legais, a partir da data da 
presente escritura.
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ARTIGO Io 
(Sede social)

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

Município do Huambo, Bain o Santo António.

1A sede social poderá ser transferida dentro do territó

rio de Angola, bem como poderão ser abeitas ou encerradas 

quaisquer sucursais, filiais, agências, delegações, escritórios 

ou quaisquer outras fonnas de representação, no Pais ou no 

estrangeiro.

ARTIGO 3.°
(Objecto)

1. A sociedade tem como objecto social a construção 

civil, obras públicas e particulares, prestação de serviços, 

comércio por grosso e a retalho reparação de veículos auto

móveis, motociclos e de bens de uso pessoal e doméstico, 

rent-a-car, agricultura, pecuária, pescas, indústria, hotelaria 

c turismo, transportes, segurança privada, educação, saúde c 

acção social, importação e exportação, podendo ainda dedi

car-se a qualquei* outro ramo de comércio ou indústria em 

que os sócios acordem e seja pennitido por lei.

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

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

administração e fiscalização.

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

referido no n.° 1 deste artigo, mesmo se reguladas por leis 
especiais.

CAPÍTULO II

Capital Social, Quotas, Obrigações 
e Prestações Acessórias

ARTIGO 4.°
(Capital)

O capital social é de Kz: 120.000,00 (cento e vinte mil 
kwanzas). integralmente realizado em dinheiro, dividido 

e representado pelos sócios em duas quotas iguais n valor 

nominal de Kz: 60.000,00 (sessenta mil kwanzas) cada 
uma, para os sócios António Carlos da Silva Pires e Márcio 

Monteiro da Silva Pires, respectivamente.

ARTIGO 5.° 
(Direitos de preferência)

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

2. Caso algum dos sócios pretenda vender toda ou parte 
da sua quota na sociedade a um terceiro, os restantes sócios 

terão direito de preferência na aquisição das mesmas.
3. Para o efeito do disposto no número dois da presente 

cláusula, o sócio que pretendei* venda* as suas quotas deva*á 
primeiro oferecer tais quotas aos restantes sócios pelo 
mesmo preço e sob os danais tennos e condições acordados 
com tal terceiro de boa-fé, através de notificação escrita, da

______________________ DÚRIODAREPÚBUcií 

qual deverá constai- o preço, termos c condições dtprop^ 

de venda de quotas, bem como a quantidade de quota a ss t 
vendida._______________________________________________ í

4. Os restantes sócios poderão aceitar a acima meU 

cionada oferta a qualquer momento dentro do prazo 
30 (trinta) dias a contar da data da recepção da oferta & ■ 
venda, através de notificação escrita ao sócio cedente,caso í 

em que as quotas deverão ser adquiridas por tais sócios j 

pro rata as respectivas participações no capital social da ■ 
sociedade.

5. Caso os restantes sócios não pretendem exercer o sei 
direito de preferência ou caso a oferta não compreenda a 
totalidade das quotas a saem vendidas, o sócio cedente 
deverá então solicitai* o consentimento da sociedade à pro

posta de transmissão de quotas a terceiros, o qual deverá ser 
prestado ou recusado pela sociedade no prazo de 60 (ses

senta) dias.

6. Se a Assembleia Geral não se pronunciai* dentro 
daquele prazo, é livre a transmissão das quotas a que serefe- i 

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

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

ções, nas condições de pagamento do negócio para que foi 
solicitado o consentimento; mas tratando- se de transmis

são a título gratuito ou provando a sociedade que naquele 

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

valor real, determinado nos tennos da Lei das Sociedades 

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

sócio transmitente só poderá transmita* as suas quotas, 

havendo créditos seja a título de suprimento ou prestações 
acessórias de capital de que a sociedade ou outro sócio é 

titular, caso em conjunto enas mesmas condições transmita 

as quotas e os créditos, sob pena de a venda que o sócio 

transmitente efectuar ser considerada ineficaz

ARTIGO 6.°
(Prestações acessórias)

Os sócios poderão efectuar prestações acessórias volun

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

relativamente ao seu valor inicial nos tamos e condições 
que vierem a ser fixados em Assembleia Geral.

CAPÍTULO III

Assembleias Gerais, Gerência e Fiscalização

SECÇÃO I
Das Assembleias Gerais

ARTIGO 7.w
(Assembleias Gerais dos Sócios)

1. Cada sócio ou seu representante devidamente auto
rizado poderá estar presente pessoalmente em qualquer 
Assembleia Geral Ordinária ou Extraordinária mas não 
poderá ser representado por terceiros.
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2. O mandato acima referido poderá ser concedido por 
simples carta-mandato assinada pelo mandante, endereçada 
à gerência, da qual deverá constar a agenda da Assembleia 

Geral e a identificação completa do representante.
3. As deliberações da Assembleia Geial seião toma

das por maioria dos votos emitidos em cada reunião, salvo 
quando a lei ou os presentes estatutos exigirem maioria qua
lificada ou voto unânime.

4. A Assembleia Geral só pode funcionar e deliberar 
validamente em primeira convocação quando nela estejam 
presentes sócios que detenham, pelo menos mais de cin
quenta por cento do total do capital.

5. Ficam ressalvados os casos cm que a lei ou este con
trato de sociedade impuserem quórum difer ente.

ARTIGO 8.°
(Convocação da Assembleia Geral)

As Assembleias Gerais seião convocadas por simples 
carta registadas, dirigidas aos sócios com pelo menos 
30 (trinta) dias de antecedência, isto quando a lei não pres
creve fonnalidades 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 9.°
(Reuniões)

AAssembleia Geral reunirá nos três primeiros meses do 
ano para:

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

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

tados;

c) Procedera apreciação geral da gerência e fiscaliza

ção da sociedade.

SECÇÃO II
Gerência c Fiscalização

ARTIGO 10.°
(Gerência)

1. A gerência e administração da sociedade em todos os 

seus actos e contratos, em juízo efora dele, activa e passiva
mente, serão exercidas pelos sócios António Carlos da Silva 
Pires e Márcio Monteiro da Silva Pires, bastando a assina

tura de um deles, para obrigai' validamente a sociedade
2. Os geientes poderão delegar mesmo em pessoas 

estranhas à sociedade, todos ou parte dos seus poderes dc 
gerência conferindo para o efeito o respectivomandato.

3. Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade em actos 
e contratos estranhos aos negócios sociais, tais como letras 
dc favor, fianças, obrigações c quaisquer outros actos dc 

natureza semelhante.

ARTIGO 11.°
(Fiscalização)

A fiscalização dos negócios da sociedade será exercida 
por um fiscal-único, auditor perito contabilista ou socieda

des dc auditores peritos contabilistas, os quais serão eleitos 

pela Assembleia Geral para um mandato de um ano. sem 

prejuízo de poderem ser reeleitos.

CAPITULO IV
Ano Social, Aplicação de Resultados 

e Disposições Finais

ARTIGO 12.°
(Ano social)

O ano social coincide com o ano civil e os balanços serão 

dados em 31 de Dezembro de cada ano, devendo estar apro

vados e assinados até fins de Março imediato a que disser 

respeito.

ARTIGO 13.°

(Lucros)

Os lucros de cada exercício, depois de deduzida a per
centagem para fundos ou destinos especiais criados em 

Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor

ção das suas quotas.

ARTIGO 14°
(Foro competente)

Para todas as questões emeigentes do presente con

trato, será unicamente competente o Foro da Comarca do 

Huambo, com expressa renúncia a qualquer outio.

ARTIGO 15.°
(Disposições finais e transitórias)

No omisso regularão as deliberações sociais, as disposi

ções da Lei n.° 1/04, dc 13 dc Fevereiro, Lei das Sociedades 

Comerciais e demais legislações aplicável.

(16-3395-L13)

Mobeprojet, Limitada

Certifico que, por escritura de 22 de Fevereiro de 2016, 

com início a folhas 5 a folhas 6. do Livro de Notas n.c 1-A, 
para escrituras diversas do 2.° Cartório Notarial da Comarca 

do Huambo, a cargo de Celmira Maria Domingos Matias 

da Silva Lemos, Licenciada emDireito,Notária-Adjunta do 

referido Caitório, compareceram:

Primeiro: — Euclides Ramos Martinho, solteiro, maior, 

natural do Luena, Província do Moxico. titular do Bilhete 

de Identidade n.° 001713999M0030, emitido em Luanda, 
pela DirecçãoNacional do Arquivo de Identificação Civil e 

Criminal, aos 23 de Junho de 2015, residente habitualmente 

no Huambo, Bain o Académico, Rua 90, casa sem número:
Segimdo: — Morais Bernardo de Zacarias Shmdani, 

solteiro, maior, natural do Huambo, Província do Huambo, 
titular do Bilhete de Identidade n.° 001699955HO036, emi
tido em Luanda, pela Direcção Nacional do Arquivo de 

Identificação Civil e Criminal, aos 29 de Dezembro de 2015, 

residente habimalmente no Huambo, Baino Académico, 

Rua 90, casa sem número;
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Foi constituída entre eles uma sociedade por quotas de 
responsabilidade limitada, sob a denominação «Mobeprojet, 

Limitada», com sede no Huambo.

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

aos 22 de Fevereiro de 2016. —A Notária-Adjunta, Celnúra 
M. D.daS. Lemos.

ESTATUTO DA SOCIEDADE 
MOBEPROJET, LIMITADA

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

Limitada», com sede social no Huambo, Bairro Académico, 

Rua 90, podendo no entanto abrir filiais, agências, sucursais 
e outras formas de representação em qualquer parte do terri

tório nacional ou no estrangeiro.

ARHGO2.0
A sua duração c por tempo indetenninado, contando-sc 

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

presente escritura.

ARTIGO 3.°
O seu objecto social é comércio geral, a grosso e a 

retalho, construção civil e obras públicas, manutenção e 

conservação de infra-estruturas, projectos, arquitectura, 
fannácia, creche, prestação de seiviços, jardinagem, sanea

mento básico, exploração mineira e de madeira, indústria, 
panificação, salão de beleza, boutique, moda e confeições, 
telecomunicações, hotelaria e turismo, agro-pecuária, pes
cas e seus derivados, imobiliários, transporte, infonnática, 

agência de viagens e transitórios, camionagens, importação 
e exportação, representação comercial, marketing, escola de 
condução, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo 
de actividade desde que não seja proibido por lei.

ARTIGO 4.°

O capital social é de Kz: 1.000.000,00 (um milhão 
de kwanzas), integralmente realizado em dinheiro, 
dividido e representado pelos sócios em duas quotas 

distribuídas da forma seguinte: uma quota do valor 
nominal de Kz: 500.000,00 (quinhentos mil kwanzas), 
pertencente ao sócio Euclides Ramos Martinho e outra 
quota no valor nominal de Kz: 500.000,00 (quinhen

tos mil kwanzas), para o sócio Morais Bernardo de 
Zacarias Shindani, respectivamente.

ARTIGOS.0

O capital social poderá sei' aumentadopor deliberação da 
Assembleia Geral e o aumento será dividido pelos sócios na 
proporção das suas quotas.

ARTIGO 6.°

A cessão de quotas é livre entre os sócios, mas quando 
feita a pessoas estranhas a sociedade, carecerá do consen
timento desta a qual é reservado o direito de preferência 
deferido aos sócios quando dela não quiser usai'.

ARTIGO 7.° I
A gerência e administi açâo da sociedade em todos $4- 

actos e contiatos em juízo e fora dele, activa e passiva^ 
serão exercidas pelos sócios Euclides Ramos Martinhoâ 

Morais Bernardo de Zacarias Shindani, que desde já 
nomeados gerentes, bastando a assinatura de um deles pan ' 
obrigar validamente a sociedade. I

1. Os sócios-gerentes poderão delegar noutro sócio® J.

em pessoa estranha a sociedade parte dos poderes ou todos I 
poderes de gerência ora lhes conferido outorgando para 4 

efeito o respectivo mandato competente em nome da socie- j 
dade. |

2. Éproibido aos sócios-gerentes obrigai' a sociedadeem ’[ 

actos e conti atos estranhos aos negócios sociais tais como! 

avales, fianças, abonações ou outros documentos seme- i 

lhantes.

ARTIGO 8.°
A Assembleia Geral quando a lei não prescreve fonna- 

lidades especiais para sua convocação, será convocada pela 
gerência por cartas registadas, dirigidas aos outros sócios 

com, pelo menos, (quinze) 15 dias de antecedência.

ARTIGO 9.°
Os lucros líquidos durante o exercício económico, depois 

de deduzida a percentagem de 5%, peitencente ao fundo de 

reseiva legal e social, serão divididos pelos sócios na pro
porção das suas quotas bem como as perdas se as houver.

ARTIGO 1 o °
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 seião dados 

em 31 de Dezembro de cada ano, devendo estai’ aprovados c 

assinados até fins de Março do ano seguinte.

ARTIGO 12°
No que estivei’ omisso, será regulado pelas deliberações 

sociais e as disposições da Lei das Sociedades vigentes em 

Angola.

(16-3402-L13)

Step By Step ForThe Future, Limitada

Data do acto: 14 de Agosto de 2015
Local: BUE, sito no Município do Huambo, Baino 

Académico;
Oficial público: Faustino Yulombo, na qualidade dc 

Conservador de 3.* Classe da Conseivatória dos Registos do 
Huambo.

Identificação dos inteivenientes:

a) Nome: Disu Gaspar da Cruz;
b) Estado civil: solteiro;



SÉRIE — N.° 52 — DE 18 DE MARÇO DE 2016 4345

c) Natural: Luanda, Município do Cazenga;
d) Residente: residente no Huambo, Município Sede,

Bairro Académico;
^TitulardoBillietedeIdentidaden.°000761149LA036, 

emitido aos 23 de Março de 2012;

/ Nome: Angelo Epalanga Jahulo;

g) Estado civil: solteiro;
/z) Natural: Huambo, Município do Huambo;

z) Residente: residente no Huambo, Município Sede, 

Baiiro Bom Pastor,
./Titular doBiíhetedeldentidade n.° 000878246HO035, 

emitido aos 18 de Outubro de 2013;

k) Nome: Osvaldo Zacarias Ndungue;

l) Estado civil: solteiro;

m) Natural: Huambo, Município do Huambo;
n) Residente: Residente no Huambo, Município Sede,

Bairro São Pedro;

ojTitular do Bilhete deldeníidaden.0 001859851HO031, 

emitido aos 8 de Dezembro de 2010;
p) Nome: Cristina Pedro Costa;
q) Estado civil: solteira;

r) Natural: Luanda, Município da Ingombota;

s) Residente: Residente em Luanda, Município da

Ingombota, Baiiro Viana;
/)TitulardoBilhetedeIdentidaden.°000812539LA031, 

emitido aos 11 Março de 2013.
Verifiquei a identidade dos intervenientes pela exibição 

dos referidos billietes de identidade prospectivamente, e dis

seram os outorgantes:
Que pelo presente acto, constituem entre si:

1. °

A sociedade comeicial que adopta a denominação de 

«Step By Step For The Future, Limitada», com sede na 
Província do Huambo, no Município da Caála, Comuna 
Sede, Rua Principal, podendo transferi-la livremente para 
qualquei' outro local do território nacional, bem como abrir 
filiais, sucursais, agências ou outras formas de representação 
dentro e fora do País, com o NIF: 5127001098.

2. °

Asua duração c por tempo indetenninado, contando-se o 
início da sua actividade, para todos os efeitos legais, a partir 
da data da celebração do presente acto de constituição.

3. °

Asociedade tem como objecto social o comércio geial a 
grosso e a retalho, spa, salão de beleza e estética, consultoria 
auditoria e contabilidade, exploração florestal, agro-pecuã- 
ria, agricultura, avicultura, transporte de pessoas e bens, 
rent-a-car, agência de moda e confecções, agência de via
gem, agente revendedor, pescas, exploração de baixos de 

recreios, construção civil, venda de material de construção, 
estudo de projecto e viabilidade, arquitectura, assistência 

cm cneigia c água, portagens, fiscalização de obras públicas, 
gestão e venda de imobiliários, clínicas, fannácia, teleco
municações, fornecimento de medicamentos, e matérias 

hospitalares, assistência técnica e fornecimento de materiais 
infonnáticos, desenvolvimento de software, cyber, gráfica, 
impressão e papelaria, fonnação profissional, formação aca
démica, creches, gestão de empreendimentos, produção e 

promoção de eventos, produção de áudio visual, prestação 
de serviços cafetaria e pastelaria, hotelaria e turismo, lavan
daria, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo do 
comércio ou indústria em que os sócios acordem e seja per

mitido por lei.

4. °

O capital social é deKz: 100.000,00 (cemmil kwanzas), 
integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen
tado por 4 quotas, no valor nominal de Kz: 30.000,00 
(trinta mil kwanzas), pertencente ao sócio Disu Gaspar da 
Cruz, Kz: 30.000,00 (trinta mil kwanzas), pertencente ao 
sócio Angelo Epalanga Jahulo, Kz; 20.000,00 (vinte mil 
kwanzas), pertencente ao sócio Osvaldo Zacarias Ndungue 

e outra de Kz: 20.000,00 (vinte mil kwanzas), pertencente 
ao sócio Cristina Pedro Costa.

5. °

A cessão de quotas a estranhos fica dependente do con

sentimento da sociedade, ã qual é sempre reservado o direito 
dc preferencia, deferido aos sócios se a sociedade dele não 

quis ei' fazer uso.

6. °

A gerência da sociedade, em todos os seus actos e con
tratos, em juízo e fora dele, activa e passivamente, incumbe 
ao sócio Disu Gaspar da Cruz, que fica desde já nomeado 

gerente, com dispensa de caução sendo necessária apenas 
sua assinatura para obrigar validamente a sociedade.

1. O gerente poderá delegai' mesmo em pessoa estranha à 

sociedade todos ou parte dos seus poderes de gerência, con

ferindo para o efeito o respectivo mandato.
2 Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos e 

contractos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 

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

7. °

As Assembleias Gerais seião convocadas por simples 
cartas registadas, dirigidas aos sócios com. pelo menos, 
(oito) 8 dias dc antecedência, isto quando a lei não prescreva 
formalidades especiais de comunicação. Se qualquer dos 
sócios estiver ausente da sede social, a comunicação deverá 
sei'feita com tempo suficiente para que possa comparecer.

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-
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ção das suas quotas, c em igual proporção serão suportadas 

as perdas se as houver.

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 se mantiver indivisa.

10.°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos 

demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários e 

a liquidação e partilha verificar-se-ão como acordarem. Na 

falta de acordo, e se algum deles o pretenda; sa’á o activo 

social licitado em globo com obrigação do pagamento do 

passivo e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em 

igualdade de condições.

11°

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

providência cautelar.

12.°

Para todas as questões emergentes do presente contrato, 

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

Tribunal Provincial do Huambo, com expressa renúncia a 

qualquei' outio.

13.°

Os anos sociais serão correspondentes os civis e os balan

ços serão dados em 31 de Dezembro de cada ano, devendo 
encerrar a 31 de Março imediato.14.°

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

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

Documentos arquivados.
O presente acto de constituição foi lido e assinado, e que 

o conteúdo do mesmo exprime a vontade das partes.(16-3403-L13
Pensão Filipa, LimitadoCertifico que, por escritura de 27 de Janeiro de 2016, lavrada com início de folhas 92 a 94 do livro de notas para escrituras diversas, n.° 5-B, deste Cartório, a cargo de Augusta Kandeia, Notária de 1? Classe, perante mim Albertino Morais Alberto Antônio, Notário-Adjunto, do referido Cartório foi entre Elizângela Lucília Gregório

Madeira Filcmon, casada com Edilson David de e I 
Filemon, sob o regime de comunhão de bens adouS 

natural de Benguela, residente habitualmente em 

Rua Doutor António Agostinho Neto, casa sem^ 

Zona C, Filipa Florinda Pinto Gregório, solteira, 

natural de Benguela, residente habitualmente emBenank 

Rua Paralela de Angola, Casa n.° 20, ZonaB, que.oitoai , 
neste acto em nome e em representação de seu filliomenã, í o mencionado, Fanando Manuel Gregório dos Santos,mh. i 
ral de Benguela, nascido, aos 5 de Agosto de 2000, consiga | 
convivente na moradia supra-citada. |

Que se regaá pelas cláusulas e condições constantes noi I 

artigos seguintes:

artigo i.° |
A sociedade adopta a denominação de «Pensão Filipa, j 

Limitada», com sede an Baiguela, Rua Paralela a d? j 

Angola, n.° 20, Zona B, podendo abrir filiais, sucursais, | 
agências, delegações ou outras formas de representações j 
dentro ou fora do território nacional, com a vontade dos , 

sócios e desde que a lei o permita. I

artigo 2.° i
A sua duração é por tempo indetaminado, contando o , 

seu início a partir da data da presente escritura.

artigo 3.° I

O objecto da sociedade consiste, hotelaria e turismo, • 

comá cio gei al, a grosso c a retalho, compia, venda c repar j 
tição de produtos informático, panificação e seus derivado., i 

venda de viaturas e sais acessórios, estudo de viabilidade 
económica, contabilidade geral, serviços de contabilidade e 
consultoria, construção civil, obras públicas e sua fiscaliza- I 

ção, limpeza erecolha de lixo, actividade de pesca industrial, I 

artesanal, desportiva e sua comacialização, piscicultura, l 

fonnação profissional, educação e ensino, cultuia, serviços \ 
de táxi, reiii-a-car, transportes de passageiros e mercadorias, 1 

camionagem, oficina, mecânica-auto, actividade dc presto- J 

ção de serviços, agricultura, pecuária, indústria e seiviços. . 

hotelaria e turismo, urbanização, restauração, drenagem, 
saneamento básico e ambiental, hidráulica, terraplana

gem, prospecção, exploração mineira e florestal, fenagens, 

carpintaria e serralharia, loja, boutique de moda. salão de 

beleza, perfumaria, ourivesaria, venda de produtos de beleza 

e fannacêuticos, venda de equipamentos médicos e medica

mentosos, laboratório clínico, saúde, artesanato, barbearia, 
infantário, geladaria, clube, casa de câmbio, transitário,esta

ção de rádio, tv e jornal, electromecânica, segurança privada, 
lavandaria, jardinagem, moagan, vaida de bens móveis 
e imóveis, gestão e promoção de eventos, consultoria, 

tratamento dc documentos diversos, marketing, tclccomuni- 

cações, representações. agronegócios, serviços financeiros 
concessionário de combustível e seus derivados de petróleo 

nnportação e exportação; podendo ainda dedicar-se a ont™ 
ramos de comércio ou indústria em que os sóc^ acoZ 

cujo exercício privado seja permitido por lei.
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ARTIGO 4.°

0 capital social é de Kz: 100.000,00 (cein mil kwanzas), 

integralmente realizado em dinheiro, dividido e representado 

por três quotas, sendo tuna de valor nominal deKz: 80.000,00 
(oitenta mil kwanzas), pertencente à sócia Filipa Florinda 
Pinto Gregório; e duas quotas de igual valor nominal de 

Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas), pertencentes aos sócios 
Elizângela Lucilia Gregório Madeira Filemon e Fernando 
Manuel Gregório dos Santos, respectivamente.

ARTIGO 5.°
O capital social poderá sei’ aumentado por deliberação 

dos sócios sempre que se revele necessário aos interesses 
da sociedade.

ARTIGO 6.°

Não serão exigidos prestações suplementares de capital, 
mas os sócios poderão fazer à sociedade, os suprimentos que 
ela carecer, mediante os juros e condições a acordar.

ARTIGO 7.°

Agerência e a administração da sociedade, em todos os 

seus actos e conti atos, em juízo e fora dele, activa e passiva
mente, inciunbe à sócia Filipa Florinda Pinto Gregório, que 

desde já fica nomeada gerente com dispensa de caução, bas

tando a sua assinatura para obrigar validamente a sociedade

1. A sócia-gerente poderá delegar em pessoas estranhas a 
sociedade todos ou parte dos seus poderes de gerência, con

ferindo para o efeito o respectivo mandato.

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

contiatos estranhos aos negócios sociais tais como letras de 

favor, fianças, abonações ou actos semelhantes.

ARTIGOS.0

A cessão de quotas é livre, mas quando feita a estranhos 
fica dependente do consentimento da sociedade, à qual é 

sempre reservado o direito de preferência na aquisição defe

rida aos sócios se aquele dele não quiser fazer uso.

ARTIGO 9.°

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzidas as 

percentagens legais, criadas as reservas ou outros fundos 

especiais criados em Assembleia Geral, serão distribuídos 

pelos sócios, na proporção das suas quotas, bem como as 

perdas sc as houver.

ARTIGO io.°

As Assembleias Gerais seião convocadas, quando a 

lei não prescreva outras formalidades, por meio de carta 

registadas, dirigidas aos sócios com 15 (quinze) dias de 

antecedência. Se qualquer um deles estiver ausente da sede 

social, a convocação deverá ser feita coin a dilatação sufi

ciente para ele podei’ comparecer.

ARTIGO 11°
O ano social coincide com o ano civil e o balanço será 

dado com referência a 31 deDezembro década ano, devendo 

encerrá-lo até 31 de Março do ano imediato.

ARTIGO 12.®

A sociedade não se dissolve por morte, interdição ou ina- 

bilitação de qualquer dos sócios, continuando com os sócios 
sobrevivos, ou com os representantes ou herdeiros do sócio 
falecido. Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos 
demais casos previstos na lei, todos os sócios serão liquida

tários, a liquidação e partilha dos bens sociais procederão 

como por eles ficar acordado. Na falta de acordo e se algum 

dos sócios o pretender, será o activo social licitado em globo, 
com a obrigação do pagamento do passivo e adjudicado ao 
sócio que melhor preço oferecer.

ARTIGO 13.°
Para todas as questões cmeigentes deste contrato, quer 

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

Benguela, com expressa renúncia a qualquei- outro.

ARTIGO 14.°

No omisso regularão as deliberações sociais da Lei 

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

e demais legislações em vigor na República de Angola

Está conforme o original.

Caitório Notarial de Benguela, no SLVC, aos 10 de 

Fevereiro de 2016. — O Notário-Adjunto, Albertino Morais 

Alberto António. (16-3419-L10)

Crvbalsa & Filhos, Limitada

Certifico que, por escritura de 18 de Janeiro de 2016, 

lavrada com início de folhas 68 a 69, verso, do livro de 

notas para escrituras diversas, n? 5-A deste Cartório, a cargo 

de Augusta Kandeia, Notária de 1? Classe, perante mim, 

Albertino Morais Alberto António, Notário-Adjunto, do 

referido Cartório, foi entre Cláudio Roberto da Veiga Balsa, 

solteiro, maior, natural do Lobito, Província de Benguela, 

residente habituaímente no Lobito, Baino da Restinga, Casa 

n.° 10;

Que outorga neste acto em nome e em representação 

de seus filhos menores os mencionados, Cláudia Raquel de 

Oliveira Balsa, nascida aos 21 de Junho de 1998, Marcelo 

Rossi de Oliveira Balsa, nascido aos 26 de Novembro 

de 2001, todos naturais do Lobito, Província de Benguela, 

consigo conviventes na moradia supracitada; constituída 

uma sociedade que se regerá pelas cláusulas e condições 

constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO l.°

A sociedade adopta a denominação de «Crvbalsa & 

Filhos, Limitada», com sede no Município do Lobito, Baiiro 28, 

Rua 5 de Outubro, Zona Comacial, podendo abrir filiais, 

sucursais, agências, delegações ou outras fornias de repre

sentação em qualquei’ parte do teiritório nacional ou no 

estrangeiro onde e quando aos negócios sociais os aconse

lharem.
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ARTIGO Io

A sua duração é por tempo indetenninado, contando o 

seu início a partir da data da presente escritura.

ARTIGO 1°

O objecto da sociedade consiste na área de prestação de 

serviços, comércio geral, grosso e a retalho, fonnação pro

fissional, educação e ensino, construção civil, obras públicas 

e sua fiscalização, actividade de prestação de seiviço, elec- 

bomecânica efrio, segurança privada, transportes, aviação, 

serviços de táxi, rent-a-car, camionagem, oficina, mecâ

nica-auto, carpintaria, serralharia, loja, boutique de moda e 

confecções, salão de beleza, urbanização, restauração, dre

nagens, saneamento básico e ambiental, panificação e seus 

derivados, laboratório clínico, saúde, venda de produtos 

farmacêuticos, estudos de viabilidade económica, contabili

dade geral, snack-bar, geladaria, tenaplanagem, prospecção, 

exploração mineira, agro-pecuária, hotelaria e turismo, 

clube, transitários, casa de câmbio, fonnação profissional, 

estação de rádio, TV, jornal, informática, indústr ia transfor

madora, pescas, pastelaria, educação e cultura, artesanato, 

escultura, lavandaria e jardinagem, barbearia, moagem, 

infantário, transportes de passageiros e mercadorias, venda 

de bens móveis e imóveis, gestão e promoção de eventos, 

consultoria, concessionários de combustível e derivados de 

petróleo, importação e exportação, podendo ainda dedicar- 

-se a outros ramos de comércio ou indústria em que os sócios 

acordem, cujo exercício privado seja permitido por lei

ARTIGO 4.°
O capital social é no montante de Kz: 200.000,00, inte

gralmente realizado em dinheiro, dividido e representado por 

três quotas, sendo uma no valor nominal de Kz: 150.000,00 

(cento e cinquenta mil kwanzas), pertencente ao sócio 

Cláudio Roberto da Veiga Balsa e duas quotas iguais de 

vala* nominal deKz: 25.000,00 (vinte e cinco mil kwanzas), 

pertencentes aos sócios Cláudia Raquel de Oliveira Balsa e 

Marcelo Rossi de Oliveira Balsa, respectivamente.

ARTIGO 5.°

O capital social poderá sei' aumentado por deliberação 

dos sócios sempre que se revele necessário aos interesses da 
sociedade e o aumento será dividido na proporção das suas 

quotas, confoime for acordado em Assembleia Geral.

ARTIGO 6.°

Não serão exigidas prestações suplementares de capital 
mas os sócios, poderão fazer à sociedade, os suprimentos 

que ela carecer, mediante os juros e condições a acordar.

ARTIGO 7.°

A gaência c a administração da sociedade, an todos os 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passi
vamente, incumbe ao sócio Cláudio Roberto da Veiga Balsa, 
que desde já fica nomeado gerente com dispensa de caução, 

bastando a sua assinatura para obrigar validamente a socie
dade.

1.0 sócio-gerente poderó delegar cm pcs30ils 

sociedade todos ou parte dos seus poderes de geiênc» 

ferindo para o efeito o respectivo mandato.

2. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedadeonatij 

contiatos estranhos aos negócios sociais, tais comoleta^ 
favor, fiança, abonações ou actos semelhantes.

artigo 8° |
A cessão de quotas é livre, mas quando feita a eslrafe 

fica dependente do consentimento da sociedade à qualf 

sempre reservado o direito de preferência na aquisiçãoddt. 

rido ao sócio se aquela dele não quiser fazei' uso.
ARTIGO 9.° |

As Assembleias Gerais quando a lei não prescreve w. 
formalidades, serão convocadas por qualquei' dos sócios 
gerente por meio de carta registada, com aviso derecepf» . 
ou alternativa, por uma carta acompanhada de protocolo ■ 
com antecedência mínima de 15 (quinze) dias;

1. Anualmente durante o primeiro trimestre, será r& j 
lizada uma Assembleia Geral para aprovai' as contas dr 
sociedade referente ao ano anterior e decidir sobre o des
tino dos lucros líquidos, depois de deduzida a percentagem 
para o fundo de reserva legal, os montantes estimados para
o cumprimento das obrigações fiscais, assim como quais- j 
quer outros para fimdos ou destinos especiais criados peb , 

Assembleia Gemi.
2. Se qualquer deles estiver ausente da sede social a con- * 

vocação deverá ser feita com a dilação suficiente para ele » 

poder comparecer.

ARTIGO 10.°
O ano social coincide com o ano civil c o balanço será 

dado com referência a 31 deDezembro de cada ano, devendo 

encen á-lo até 31 de Março do ano imediato.

artigo u.°
A sociedade não se dissolverá por morte ou interdição 

de qualquei* dos sócios, continuando com o sobrevivo e seus 
herdeiros ou representantes do sócio falecido ou interdito, 

devendo este nomear um que a todos represente, enquanto a 

quota estivei' indivisa.

ARTIGO 12.°
A sociedade reserva-se o direito de amortizai' a quota de 

qualquer sócio, quando sobre ela recaia anesto, penhora, 

arrolamento ou qualquer outra providência cautelar.

ARTIGO 13.°
Para todas as questões emergentes deste contrato, quer 

entre os sócios, seus herdeiros ou representantes, quer entre 
eles e a própria sociedade, fica estipulado o Foro da Comaica 
do Lobito, com expressa renúncia a qualquei'outro.

ARTIGO 14.°
No omisso regularão as deliberações sociais da Lei n.° 1/04 

de 13 de Fevereiro, Lei das Sociedades Comerciais e demais 
legislação em vigor na República de Angola.

Está confonne o original. 
Caitório Notarial de Benguela, no SIAC aos 11 

Fevereiro de 2016. - a Notária, Augusta Ktvtàia.

(16-3420-L10)
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Orquiinart, Limitada

Certifico que, por escritura de 9 de Novembro de 2015, 

lavrada com inicio de folhas 40 a 41 verso, do livro de notas 
para escrituras diversas n ° 5-B, deste Cartório, à caigo da 
Notária Augusta Kandeia, perante mim Albertino Morais 

Alberto António, Notário-Adjunto do referido Caitório, foi 
entre. Orquídea Demila Chagas Dinis, solteira, maior, natu
ral do Lubango, residente habitualmente no Lobito, Baino 
da Caponte, Rua Sousa Coutinho, Suely de Jesus Santa 
Marta Bravo Seia, casada com Octávio Manuel Madaleno 
Seia, em regime de comunhão de bens adquiridos, natiual 
do Município de Lobito, Província de Benguela, residente 
habitualmente no Lobito, Baino Zona Comei cial, Rua 25 

de Abril, Casa n.° 7, constituída uma sociedade por quotas 
de responsabilidade limitada, que se regera pelas cláusulas e 
condições constantes dos artigos seguintes.

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

Limitada», com sede no Lobito, Bairro 28, Zona Comercial, 

sem númei o, podendo abrir filiais, sucursais, agências, dele
gações ou outras fonnas de representação dentro ou fora do 
território nacional, com a vontade dos sócios e desde que a 

lei o permita.

ARTIGO 2.°
Asna duração é por tempo indetenninado, contando o 

seu início a partir da data da celebração da presente escri
tura.

ARTIGO 3.°
O objecto social consiste na construção civil obras 

públicas e sua fiscalização, agro-pecuária, pescas, hotelaria 
e turismo, comácio geral a grosso e a retalho, boutique de 

moda, salão de beleza, carpintaria, serralharia, transportes 
de mercadorias, indústria, fenagens, actividade de presta

ção de serviços, agência de marketing, imobiliário, viagens, 
oficina, electromecânica e frio, mecânica auto, infonná
tica, venda de materiais informáticos, telecomunicações, 
caixilharia, seiviços de táxi, rent-a-car. venda de viatu

ras e seus acessórios, urbanização, drenagem, saneamento 
básico e ambiental, terraplanagem, prospecção, panifica

ção, estudo de viabilidade económica, contabilidade geial, 
casa de cambio, gestação de laboratório, cultura, geladaria. 
snack bar, pastelaria, indústria transformadora, educação, 
infantário, escola de condução, artesanato, venda de bens 

móveis c imóveis, gestação e promoção de eventos, farmá
cia. consultoria, projectos de estrutura, concessionários de 
combustíveis e derivados de petróleo, importação e expor
tação, podendo ainda dedicar-se a outro ramo de actividade 
comercial ou industrial an que as sócias acordan c sejam 

pennitidos por lei.

ARTIGO 4?
O capital social é de Kz: 100.000,00, integralmente rea

lizado em dinheiro, dividido e representado por duas quotas 
de igual valor nominal de Kz: 50.000,00 (cinquenta mil 

kwanzas), pertencentes às sócias Orquídea Demila Chagas 
Dinis e Suely de Jesus Santa Marta Bravo Seia, respectiva
mente.

ARTIGO 5.°
O capital social poderá sei' aumentado por deliberação 

das sócias sempre que se revele necessário aos interesses da 
sociedade.

ARTIGO 6.°
Não serão exigidas prestações suplementares de capital, 

mas as sócias poderão fazer a sociedade, os suprimentos de 
que ela carecer, mediante os juros e condições a acordar.

ARTIGO 7.°
A gerência e administiação da sociedade, em todos os 

seus actos e contiatos cm juízo efora dele, activa e passiva
mente, será exercida por ambas as sócias Orquídea Demila 
Chagas Dinis e Suely de Jesus Santa Marta Bravo Seia, que 
desde já ficam nomeadas gerentes com dispensa de caução, 

bastando tuna assinatura para obrigar validamente a socie
dade.

1. As sócias-gerentes poderão delegar outio sócio ou 
em pessoas estranhas a sociedade todos ou parte dos seus 
poderes de gerência, conferindo para o efeito o respectivo 
mandato.

2. Fica vedado às gerentes obrigar a sociedade em actos e 
contiatos estranhos aos negócios sociais tais como letras de 

favor, fiança, abonações ou actos semelhantes.

ARTIGO 8.°

A cessão de quotas é livre mas quando feita a estranhos 
fica dependente do consentimento da sociedade, à qual é 
sempre reservado o direito de preferência na aquisição defe

rido à sócia se aquele dele não quiser fazer uso.

ARTIGO 9.°
Os lucros líquidos apurados, depois de deduzidas as 

percentagens legais, criadas as reservas ou outros fundos 

especiais criados em Assembleia Geral, serão distribuídos 
pelas sócias, na proporção das suas quotas, bem como as 
perdas se as houver.

ARTIGO io.°
As Assembleias Gerais serão convocadas, quando a 

lei não prescreva outras formalidades, por meio de carta 
registadas, dirigidas às sócias com 15 (quinze) dias de ante

cedência. Se qualquei' um deles estiver ausente da sede 
social, a convocação deverá ser feita com a dilatação sufi
ciente para ele comparecer.

ARTIGO 11?
O ano social coincide com o ano civil e o balanço será 

dado c om referência a 31 de Dezembro de cada ano. devendo 
cnccrra-lo ate 31 dc Março imediato.

artigo 11°

A sociedade não se dissolve com a morte, interdição, ou 
inab ilitação de qualqua' das sócias, continuando com a sócia 
sobreviva, ou com os representantes ou herdeiros da sócia 
falecida. Dissolvida a sociedade por acordo das sócias e nos
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demais casos previstos na lei, todas as sócias serão liquida

tárias, a liquidação e partilha dos bens sociais procederão 

como por elas ficai' acordado. Na falta de acordo e se alguma 

das sócias o pretender, será o activo social licitado em globo, 

com a obrigação do pagamento do passivo e adjudicado à 

sócia que melhor preço oferecer.

ARTIGO 13?
Para todas as questões emergentes deste contrato, quer 

entre elas e a própria sociedade fica estipulado o Foro da 

Comarca de Benguela, com expressa renúncia a qualquer 

outro.

f 1i

ARTIGO 14.°
No omisso regularão as deliberações sociais da Lei n.° 1/04, 

de 13 de Fevereiro. Lei das Sociedades Comerciais e demais 

legislação em vigor na República de Angola.

Está confonne o original.

Cartório Notarial de Benguela, no SIAC, aos 10 de 

Fevereiro de 2016. — O Notário-Adjunto, Alberttno Morais 

Alberto António. (16-3421-LIO)

Prestaformatec, Limitada 

Certifico, que por escritura de 26 de Janeiro de 2016, 
lavrada com início de folhas 90 verso a 92 do livro de notas 

para escrituras diversas n? 5-B, deste Cartório, a cargo 

de Augusta Kandeia, Notária de l.1 Classe; perante mim 

Albcrtino Morais Alberto António, Notário-Adjunto, do 

referido Cartório foi entre Wilson Azenildo Aurélio Pimenta, 

solteiro, maior, natural de Benguela; residente habitualmente 

em Benguela, Baiiro da Nossa Senhora da Graça, Zona F;

Que, outorga neste acto, an nome e em represaitação 
de seus filhos menores, os mencionados, Wilson Azenildo 

Terleira Pimenta; nascido, aos 9 de Dezembro de 2009, 
Aniella Tchilecassi Terleira Pimenta, nascida, aos 9 de 
Setembro de 2011, Yaka Jadiel Terleira Pimenta, nascido, 

aos 26 de Dezembro de 2014, todos naturais de Benguela e 
residentes habitualmente na moradia supra-citada.

Que se regerá pelas cláusulas e condições constantes nos 

artigos seguintes:

ARTIGO 1?

A sociedade adopta a denominação de «Prestaformatec, 
Limitada», can sede an Benguela; Baiiro da Nossa 

Senhora da Graça, casa san número, Zona F, podai do abrir 
filiais, sucursais, agências, delegações ou outras formas de 
represaitações daitro ou fora do taritório nacional, com a 
vontade dos sócios e desde que a lei o pennita.

ARTIGO 2.°
A sua duração c por tempo indetenninado, contando o 

seu inicio a partir da data da presaite escritura.

ARTIGO 3°
O objecto da sociedade consiste, estudo de viabilidade 

económica, contabilidade geral e consultoria, construção 

civil, obras públicas e sua fiscalização, limpeza e recolha

dc lixo, actividade de pesca industrial, artesanal, dcspJ 

e sua comercialização, piscicultura, fonnação profe^ 

nal, educação e ensino, cultura, comércio geral, a 

e a retalho, compra, venda e reparação de produtos 

máticos, panificação e seus derivados, venda de 

e seus acessórios, serviços de táxi, rent-a-car, transpor 
de passageiros e mercadorias, camionagem, oficina,meti 

nica-auto, actividade de prestação de seiviços, agriculta^/: 

pecuária, indústria c saviços, hotelaria c turismo, uibanizri
11 

ção, restauração, drenagem, saneamento básico e ambientei', 
hidráulica, tenaplanagem, prospecção, exploração mineiiatj 
florestal, feiragens, carpintaria e senalharia, loja, boufiqut i 
de moda, salão de beleza, perfumaria, ourivesaria, vendadtí 
produtos de beleza e farmacêuticos, venda de equipml 

tos médicos e medicamentosos, laboratório clinico, saúde, í 
artesanato, barbearia, infantário, geladaria, clube, casaM 

câmbio, transitário, telecomunicações, estação de rádio, 

tv e jornal, electromecânica, segurança privada, lavanda-| 
ria, jardinagem, moagem, venda de bens móveis e imóveis, 

gestão e promoção de eventos, consultoria, tratamento ; 

de documentos diversos, marketing, telecomunicações, 

representações, agro-negócios, seiviços financeiras, | 
cessionário de combustível e seus derivados de petróleo, 

importação e exportação; podendo ainda dedicai-se a outros ; 

ramos de comércio ou indústria em que os sócios acor ei j 

cujo exercício privado 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 quatro quotas, sendo tuna de valoi nominal de 

Kz: 70.000,00 (setenta mil kwanzas), pertencente ao sócio 
Wilson Azenildo Aurélio Pimenta; e três quotas de igual 

valor nominal de Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas), perten
centes aos sócios Wilson Azenildo Terleira Pimenta; Aniella 

Tchilecassi Terleira Pimenta eYaka Jadiel Terleira Pimenta, 

respectivamente.

ARTIGO 5 °
O capital social poderá ser aumentado por deliberação 

dos sócios sempre que se revele necessário aos interesses 

da sociedade.

ARTIGO 6.°
Não serão exigidas prestações suplementares de capital, 

mas os sócios poderão fazer à sociedade, os suprimentos que 
ela carecer, mediante os juros e condições a acordai'.

ARTIGO 7 °

A gerência e a administração da sociedade, em todos os 

seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passiva
mente, incumbe ao sócio Wilson Azenildo Aurélio Pimenta 
que desde já fica nomeado gerente com dispensa de caução’ 

dade 3 SUa aSSÍnatU, a Para °b, ÍSar val'dainen,e a socie-

1. O sócio-gerente poderá delegar noutros . ■ • 
em pessoas estranhas à sociedade todos ou pj
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poderes dc gerência, conferindo para o efeito o respectivo mandato.2. Fica vedado ao gerente obrigara sociedade em actos e contratos estranhos aos negócios sociais tais como letras de favor, fianças, abonações ou actos semelhantes.
ARTIGOS.®Acessão de quotas é livre, mas quando feita a estranhos fica dependente do consentimento da sociedade, à qual é sempre reservado o direito de preferência na aquisição deferida aos sócios se aquele dele não quiser fazei- uso.
ARTIGO 9.”Os lucros líquidos apurados, depois de deduzidas as percentagens legais, criadas as reservas ou outros fundos especiais criados an Assembleia Geral, serão distribuídos pelos sócios, na proporção das suas quotas, bem como as perdas se as houver.

ARTIGO 10.°As Assembleias Gerais sei ão convocadas, quando a lei não prescreva outras formalidades, por meio de carta registadas, dirigidas aos sócios com quinze dias de antecedência. Se qualquei- um deles estiver ausente da sede social, a convocação deverá ser feita com a dilatação suficiente para ele poder comparecer.
ARTIGO 11.°O ano social coincide com o ano civil e o balanço será dado com referência a trinta e um de Dezembro de cada ano, devendo encerrá-lo até trinta e um de Março do ano imediato.
ARTIGO 12.°Asociedade não se dissolve por moite, interdição ou ina- bilitação de qualquer dos sócios, continuando com os sócios sobrevivos, ou com os representantes ou herdeiros do sócio falecido. Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos demais casos previstos na lei, todos os sócios serão liquidatários, a liquidação e partilha dos bens sociais procederão como por eles ficar acordado. Na falta de acordo e se algum dos sócios o pretender, será o activo social licitado em globo, com a obrigação do pagamento do passivo e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer.
ARTIGO 13.°Para todas as questões emergentes deste contrato, quer entre eles e a própria sociedade, fica estipulado o Foro de Benguela, com expressa renúncia a qualquer outro.
ARTIGO 14?No omisso regularão as deliberações sociais da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, Lei das Sociedades Comerciais e danais legislações em vigor na República de Angola.Está conforme o original.Caitório Notaiial de Benguela, no SIAC, aos 10 de Fevereiro de 2016. — O Notário-Adjunto, Albertino Morais 

Alberto António. (16-3422-L10)

Social Works, LimitadaCeitifíco que, por escritura de 9 de Outubro de 2015, Lavrada com início de folhas 17 a 18 verso, do livro denotas para escrituras diversas n.° 5-A: deste Cartório, a cargo, da Notária Augusta Kandeia, perante mim Albertino Morais Alberto António, Notário-Adjunto do referido Cartono foi entre: Caídos Vaguy Salvador da Costa, solteiro, maior, natural de Sambizanga, Província deLuanda, residente ha bi- tualmente em Luanda, Bairro Comandante Valódia, Prédio n.° 182, 6.° andar, Apartamento 62, Zona 10, Pedro Carlos de Brito Teixeira Bemardinelli, solteiro, maior, natural das Ingombota, Distrito da Ingombota, Província de Luanda, residente habituaímente em Luanda, Bairro do Maculusso, Ingombotas, Avenida Comandante Chegue - Vara, n.° 64 B; constituída uma sociedade por quotas de responsabilidade limitada, que se regera pelas cláusulas e condições constantes dos artigos seguintes:
ARTIGO 1?A sociedade adopta a denominação de «Social Works, Limitada», com sede no Lobito, Bain-o Compão, Casa n.° 4; podendo abrir filiais, sucursais, agências, delegações ou outras formas de representação dentro ou fora do território nacional, com a vontade dos sócios e desde que a lei o permita.
ARTIGO 2?A sua duração é por tempo indetenninado, contando o seu início a partir da data da presente escritura.
ARTIGO 3°O objecto social consiste, na construção civil, obras públicas e sua fiscalização, agro-pecuária, pescas, hotelaria e turismo, comércio geral, a grosso e a retalho, boutique de moda, salão de beleza, carpintaria, senalharia, transporte de mercadorias, indústria, ferragens, actividade de prestação de serviços, agência de marketing, imobiliário, viagens, oficina, electromecânica e frio, mecânica auto, infonnática, venda de materiais informáticos, telecomunicações, caixilharia, serviços de táxi, reni-a-car, venda de viaturas e seus acessórios, urbanização, drenagem, saneamento básico e ambiental, tenaplanagem, prospecção, panificação, estudo de viabilidade económica, contabilidade geral, casa de cambio, gestação de laboratório, cultura, geladaria, snack-bar, pastelaria, indústria transformadora, educação, infantário, escola de condução, artesanato, venda de bens móveis e imóveis, gestação e promoção de eventos, consultoria, projectos de estrutura, concessionário de combustíveis e derivados de petróleo, importação e exportação; podendo ainda dedicar- -se a outros ramos de comércio ou indústria em que os sócios acordem cujo exercício privado seja pennitido por lei.

ARTIGO 4°O capital social é de Kz: 100.000.00 (cem mil kwanzas), integralmente realizado em dinheiro, dividido e representado por duas quotas de igual valor nominal deKz: 50.000,00 (cin
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quenta mil kwanzas), pertencentes aos sócios Pedro Cardos 

de Brito Teixeira Bemardinelli e Carlos Vaguy Salvador da 

Costa, respectivamente.

ARTIGO 5.°

O capital social poderá sei aumentado por deliberação 

dos sócios sempre que se revele necessário aos interesses 

da sociedade.

1
.• 

f

ARTIGO 6/

Não seião exigidos prestações suplementares de capital, 

mas os sócios poderão fazer à sociedade, os suprimentos que 

ela carecer, mediante os juros e condições a acordar.

ARTIGO 7/
Agerência e a administração da sociedade, em todos os 

seus actos e conti atos, em juízo e fora dele, activa e passi

vamente, será exercida por ambos os sócios Pedro Carlos 

de Brito Teixeira Bemardinelli e Carlos Vaguy Salvador da 

Costa, que desde já ficam nomeados gerentes com dispensa 

de caução, bastando uma assinatura para obrigar valida

mente a sociedade.

1. Os sócios, gerentes poderão delegai’ outro sócio ou 

em pessoas estranhas à sociedade todos ou parte dos seus 

poderes de gerência, conferindo para o efeito o respectivo 

mandato;
2. Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade em actos 

e contratos estranhos aos negócios sociais, tais como letras 

dcfavor, fianças, abonações ou actos semelhantes.

ARTIGO 8.°

Acessão de quotas é liwe, mas quando feita a estranhos 
fica dependente do consentimento da sociedade, à qual é 

sempre reservado o direito de preferência na aquisição defe

rida aos sócios se aquele dele não quiser fazei* uso.

ARTIGO 9/
Os lucros líquidos apura dos, depois de deduzidas as 

percentagens legais, criadas as reservas ou outros fundos 

especiais criados an Assembleia Geral, seião distr ibuídos 
pelos sócios, na proporção das suas quotas, bem como as 
perdas se as houver.

ARTIGO 10/
As Assembleias Gerais serão convocadas, quando a lei 

não prescreva outras formalidades, por meio de carta regis
tadas, dirigidas aos sócios com 15 dias de antecedência. Se 
qualquer um deles estiver ausente da sede social, a convoca
ção deverá ser feita com a dilatação suficiente para ele poder 
comparecer.

ARTIGO 11/
O ano social coincide com o ano civil e o balanço será 

dado com referência a 31 deDezanbro de cada ano, devendo 
cnccrrá-lo até 31 dc Março do ano imediato.

ARTIGO 12/

Asociedade não se dissolve por morte, interdição ou ina- 
bilitação de qualquer dos sócios, continuando com o sócio 
sobrevivo, ou com os representantes ou herdeiros do sócio 
falecido dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos

demais casos previstos na lei, todos os sócios sct8oV l 

tarios, a liquidação e partilha dos bens sociais 
como por eles ficai- acordado. Na falta de acordo cse^ 
dos sócios o pretender, será o activo social licitado®^ 

com a obrigação do pagamento do passivo e adjudic^í 

sócio que melhor preço oferecei: |

ARTIGO 13/ I
Para todas as questões emergentes deste contrato, 

entre eles e a própria sociedade, fica estipulado o Foroúj . 

Comarca de Benguela, com expressa renúncia a qualquçt 
outro. |

ARTIGO 14/ |
No omisso regularão as deliberações sociais da Lein.ul/4,Á 

13 de Fevereiro, Lei das Sociedades Comerciais, e demais, 

legislações em vigor na república de angola.

Está conforme o original. 1
Cartório Notarial de Benguela, no SIAC, em Benguela,| 

aos 16 de Fevereiro de 2016. — O Conservador, 4/M» 
Morais Alberto António. (16-3439-LN) l

Consultório Médico Feluema, Limitada l
Certifico que, por escritura de 11 de Maiço de -OU, _ 

lavrada com início a folhas 48 do livro de notas paia escn I 

tuias diversas n.° 41-B no Cartório Notarial o . 
Único da Empresa — ANIFIL, a cargo do Notário, Lúcio I 

Alberto Pires da Costa, Licenciado em Direito, perante mim, , 
Domingos Catenda, Primeiro Ajudante do Notário, foi cons- 

tituída entre: . .
Primeira: — Felizaida Manuel Gaspar, sollena, nwioi, 

natural de Saurimo, Província da Lunda-Sul, residente em I 
Luanda, Distrito Urbano do Sambizanga, Baiiro São Paulo, I 

Rua do Kicombo, Casa n.° 14; 1
Segunda: —Nelma Gaspar Morais, solteira, maior,natu- 

ral do Sambizanga, Piovíncia de Luanda, Distrito Ur ano 
do Sambizanga, onde reside habituaímente, no Baiiro São 

Paulo, Rua do Kicombo, Casa n.° 14;
Terceira: — Lucélia Marcelina Gaspar da Costa, solteira, 

maior, natural da Ingombota, Província de Luanda, residente 

habituaímente emLuanda, Distrito Urbano do Sambizanga, 
Baino São Paulo, Rua do Kicombo, n.° 14, Zona 10;

Uma sociedade comercial por quotas que se regerá nos 

tennos constantes do documento anexo.
Está confonne.
Caitório Notarial do Guiché Único da Empresa —ANIFIL, 

an Luanda, 11 de Maiço de 2016. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
CONSULTÓRIO MÉDICO FELUEMA, LIMITADA 

artigo 1/
MédicnFr'ade ad°Pta ” denominaÇão «Consultório 
Medwo Feluema», com sede social na Pi ovíncia de Luanda.

mcipio e lana, Baino Caop I, Rua Brasileira, Casa 
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n.° 24, podendo transferi-la livrcrncntc para qualquer outro 
local do território nacional, bem como abrir filiais, sucur
sais, agências ou outras formas de representação dentro e 

fora do País.

ARTIGO2.0

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

da data da celebração da presente escritura.

ARTIGOS.0

A sociedade tern como objecto social os seiviços de 

saúde, prestação de serviços, comércio geral a grosso e a 

retalho, representações comerciais e industriais, hotela

ria e turismo e similares, indústria, agro-pecuária, pesca, 

serviços informáticos, telecomunicações, publicidade, cons

trução 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, reparação de veículos automóveis, 
concessionária de material e peças separadas de transporte, 

fabrico de blocos e vigotas, comercialização de combustí

veis e lubrificantes, exploração de bombas de combustíveis 

e estação de serviço, comercialização de medicamentos, 

material cirúrgico, gastável e hospitalar, produtos quími

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

rio e escolar, decorações, serigrafia, panificação, produção 

de gelados, indústria pasteleira, exploração de boutique, 

exploração de salão de cabeleireiro, agenciamento de via

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

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

espaços verdes, segurança de bens patrimoniais, exploração 
de jardim de infancia e ATL, educação e cultura, instnição 

automóvel, ensino, saneamento básico, jardinagem, lim

peza, desinfestação, fabricação e venda de gelo, importação 

e exportação, podendo ainda dedicar-se a qualquer outr o 

nuno do comácio ou indústria an que as sócias acordem c 

seja pennitido por lei.

ARTIGO 4.°
O capital social é de Kz: 75.000,00 (setenta e cinco mil 

kwanzas), integralmente realizado em dinheiro, dividido e 

representado por 3 (três) quotas iguais de valor nominal de 

Kz: 25.000,00 (vinte e cinco mil kwanzas) cada uma, per

tencentes às sócias Felizarda Manuel Gaspar, Nelma Gaspar 
Morais e Lucélia Marcelina Gaspar- da Costa, respectiva

mente.

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

sentimento da sociedade, à qual é sempre reservado o direito 

de preferência, defer ido às sócias se a sociedade dele não 

quiser fazer uso.

ARTIGO 6.°

1. Agerência e administração da sociedade, em todos os 

seus actos e contr atos, em juízo e fora dele, activa e passiva

mente, será exer cida por uma ou mais ger entes. Fica desde 
já nomeada como gerente a sócia Felizarda Manuel Gaspar, 
bastando a sua assinatura para obrigar validamente a socie
dade.

2. Fica vedado â gei ente obrigar' a sociedade em actos e 
contiatos 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 às sócias com, pelo menos, 30 (trinta) 

dias de antecedência, isto quando a lei não prescreva forma

lidades especiais de comunicação. Se qualquer das sócias 

estiver ausente da sede social, a comunicação deverá ser 

feita com tempo suficiente para que possa comparecer.

ARTIGO 8.°

Os lucros líquidos apurados, depois de 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 as 
sobrevivas e herdeiros ou representantes da sócia falecida ou 

interdita, devendo estes nomear uma que a todas 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 liquidatários e a 
liquidação e partilha verificar-se-ão como acordarem. Na 
falta de acordo, e se alguma delas o pretender, será o activo 
social licitado em globo, com a obrigação do pagamento do 

passivo e adjudicado à sócia que melhor preço oferecer, em 

igualdade de condições.

ARTIGO 11 0

A sociedade reserva-se o direito de amortizar a quota de 
qualquei* sócia, quando sobre ela recaia anesto, 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.
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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.

(16-3465-L03)

Cassenda Green-Business, Limitada

Certifico que, por escritura de 11 de Março de 2016, 

lavrada com início a folhas 49, do livro de notas para escri

turas diversas n.° 41-B, do Caitório Notarial do Guiché 
Único da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Albeito Pires 

da Costa, Licenciado em Direito, perante mim, Domingos 

Catenda, l.° Ajudante, foi constituída entre:

Primeiro: — Wynni Cassenda Chaves Canhanga, sol

teiro, maior, natural da Maianga, Província de Luanda, 

residente em Luanda, Distrito Urbano da Maianga, Baino 

Prenda, ma sem número, Casa n° 420, Zona 6;

Segundo: —Inácio Eduardo Canhanga, solteiro, maior, 

natural de Calulo, Província do Kwanza-Sul, residente em 

Luanda, Distrito Urbano Maianga, Baiiro Prenda, casa sem 

níunero, Zona 6;

Uma sociedade comeicial por quotas que se regerá nos 

termos constantes do documento em anexo.

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

Luanda, aos 11 deMarço de 2016. — O ajudante, ilegível

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
CASSENDA GREEN-BUSINESS, LIMITADA

ARTIGO l.°

A sociedade adopta a denominação de «Cassenda 

Green-Business, Limitada», coin sede social na província 

e município de Luanda, Distrito Urbano da Samba, Baino 

Morro Bento, Avenida 21 de Janeiro, casa sem níunero, 
(junto à Igreja Universal), podendo transferi-la livremente 

para qualquer outro local do território nacional, bem como 
abrir filiais, sucursais, agências ou outras formas de repre
sentação dentro e fora do País.

ARTIGO 2.°
A sua duração é por temp o indetenninado, contando-se o 

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

ARTIGO 3.®

A sociedade tem como objecto social a agro -pecuária, 
prestação de seiviços, comércio geral a grosso e a retalho, 
representações comerciais e industriais, hotelaria e turismo 
e similares, indústria, agro-pecuária, pesca, seiviços infor
máticos, telecomunicações, publicidade, construção civil e 
obras públicas, exploração mineira e florestal, comerciali
zação de telefones e seus acessórios, transporte marítimo, 
camionagem, agente despachante e transitários, cabotagem,

re.U-a.car, compra e venda de viaturas, novas OUJ 

e seus acessórios, reparação de veículos automóveiU 
cessionária de material e peças separadas de traU 

labrico de blocos e vigotas, comercialização deconU 
veis c lubrificantes, exploração dc bombas dc combus^l 

e estação de serviço, comercialização de medicar®/ 

material cirúrgico, gastável e hospitalar, produtos quini) 

cos e farmacêuticos, seiviços de saúde, venda de perima í 
plastificação dc documentos, venda dc material deeserfe'; 

rio e escolar, decorações, serigrafia, panificação, produçà \ 

de gelados, indústria pasteleira, exploração de bouúqVt 
exploração de salão de cabeleireiro, agenciamento de viU 

gens, relações públicas, venda de gás dc cozinha, desporto ’. 
e recreação, exploração de vídeo clube e discoteca, reafe 1 
ções de actividades culturais e desportivas, manutençãoà i 
espaços verdes, segurança de bens patrimoniais, exploração j 

de jardim-de-infância e ATL, educação e cultura, instmção \ 

automóvel, ensino, saneamento básico, jardinagem, lim-1 

peza, desinfestação, fabricação e venda de gelo, importação | 

e exportação, podendo ainda dedicar-se a qualquei outro j 
ramo do comércio ou indústria em que os sócios acordeme I 

seja permitido por lei. |

ARTIGO 4.° 1
O capital social é deKz: 100.000,00 (cemmilkwanzas), j 

integra Imente rea liza do em dinheiro, dividido e i epi esentado , 

por 2 (duas) quotas, sendo 1 (uma) quota de valor nomi . 

nal de Kz: 70.000,00 (setenta mil kwanzas), pertencente a» ) 

sócio Wynni Cassenda Chaves Canhanga e outra quota de 

valor nominal de Kz: 30.000,00 (trinta mil kwanzas), per- 

lene ente ao sócio Inácio Eduardo Canhanga.

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 

quis ei* 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, serão exercidas por um ou mais gerentes. Fica desde 

já nomeado como gerente o sócio Wynni Cassenda Chaves 

Canhanga, bastando a sua assinatura para obrigar valida

mente a sociedade.

2. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos 

e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 
como letras de favor, fianças, abonações ou actos seme
lhantes.

ARTIGO 7.°
AAssembleia Geial será convocada por simples cartas 

registadas, dirigidas aos sócios com, pelo menos, J0 (trinta) 
dias de antecedência, isto quando a lei não prescreva fonna- 
hdades especiais de comunicação. Se qualquer dos sócios 
estiver ausente da sede social, a comunicação deverá scr 
feita com tempo suficiente para que possa comparecer.
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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 pormoite 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 Q
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 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 11.°
Asociedade rcscrva-sc o direito dc amortizar a quota dc 

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

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

quer entre os sócios, seus hei deiros 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 seião 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.

(16-3466-L03)

Vieira & Paiva Comercial, Limitada

Cessão de quotas, admissão de novo sócio e alteração do 

pacto social na sociedade comercial por quotas com a firma 

«Vien a & Paiva, Limitada», com sede em Benguela.
Ceitifíco que, por escritura de 23 de Janeiro de 2015, 

lavrada com início de folhas 3 e seguintes, do livro de notas 
para escrituras diversas, n° 1-A, deste Caitório, perante a 

Notária, Ana Maria da Cruz, no legal impedimento de João 
Victor Chimbele, Pós-Graduado em Ciências Jurídicas, 
Notário an pleno exercício de funções, foram praticados 
na sociedade «Vieira & Paiva, Limitada», com sede em 
Benguela, na Rua Serpa Pinto, rés-do-chão, n.° 17 os seguin

tes actos:

O sócio Francisco TatiNgoma, decidiu ceder a totalidade 
da sua quota no valor nominal de Kz: 45.000,00, com todos 
os direitos e obrigações, ao sócio Adriano Júnior igualmente 

o sócio Ekumbi Chambala David Chipeio, cedeu a totali
dade da sua quota no valor nominal de Kz: 40.000,00, com 

todos os direitos e obrigações ao sócio Manuel Júnior, ora 
admitido na sociedade como novo sócio, apartando-se assim 

aqueles definitivamente da sociedade e renunciando a gerên
cia, transferência da sede social da Rua Damas Moura, 
n.° 29, para o Bairro Nossa Senhora da Graça, em Benguela, 
que an consequência do sucedido, são alterados os artigos:

l.°,  4.° e 6.° do pacto social, dando aos mesmos uma nova 
redacção que passou a ser a seguinte:

ARTIGO 1?
A sociedade adopta a denominação de «Vieira 

& Paiva Coma cial, Limitada», com sede social em 
Benguela, Bain o da Nossa Senhora da Graça.
U«MBM «Mil •■«■■■ ■■■■*■ «■■■■• aat«u mm «mm ■■■■• mmu anau«MI nana«*«*•■ «m«

ARTIGO 4.°
O capital social é no montante 

de Kz: 130.000,00, integralmente realizado em 
dinheiro, dividido e representado por duas quotas, 

sendo uma no valor nominal de Kz. 90.000,00, o 
equivalente a 69%, do capital social, pertencente ao 
sócio Adriano Júnior e outra quota no valor nominal 
de Kz: 40.000,00, o equivalente a 31%, do capital 

social, pertencente ao sócio Manuel Júnior, respec
tivamente.

.ARTIGO 6.°
A gerência e a representação da sociedade, em 

todos os seus actos e contratos, em juízo e fora dele, 
activa e passivamaite, incumbe ao sócio Adriano 
Júnior, que fica desde já nomeado gerente, com 
dispensa de caução, bastando a sua assinatura para 
obrigai* validamente a sociedade.

a) O gerente poderá delegar em outro sócio ou em
pessoa estranha da sociedade, todos ou parte 
dos seus poderes de gerência, conferindo para o 
efeito o respectivo mandato.

b) 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.

Está confonne o original.
Cartório Notarial de Benguela, aos 9 de Fevereiro 

dc 2015. — O ajudante dc notário, ilegível

(16-3443-L10)

José Estevão Marques Rodrigues, Limitada

Ceitifíco que, por escritura de 23 de Fevereiro de 2016, 
lavrada com início de folhas 97, vaso a 99, do livro de 
notas para escrituras diversas, n.° 5-A, deste Caitório, a 

cargo de Augusta Kandeia, Notaria de L* Classe, perante 
mim, Albertino Morais Albeito António, Notário-Adjunto,
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do referido Cartório, foi entre José Estevão Marques 

Rodrigues, casado com Fátima Isabel Feneira dos Santos 

Rodrigues, sob o regime de comunhão de bens, natiual do 

Luena, Província do Moxico, residente habituaímente em 

Benguela, na Rua Sociedade Geografia, Zona E, e Adriano 

Severino dos Santos Rodrigues, solteiro, maior, natural de 

Funchal Portugal, mas de nacionalidade angolana, residente 

habituaímente em Benguela, na Rua Sociedade Geografia, 

Casa n.° 20; constituída uma sociedade por quotas de res

ponsabilidade limitada, que se regerá pelas cláusulas e 

condições constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO l.°

A sociedade adopta a denominação de «José Estevão 

Marques Rodrigues, Limitada», com sede em Benguela, no 

Largo do Alda Lara, podendo transferi-la livremente para 

qualquer outro local do território nacional, bem como abrir 

filiais, sucursais, agências ou outras formas de representa

ções dentro efora do País.

ARTIGO 1°

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

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

data da celebração da escritura.

ARTIGO 3.°

Asociedade tem como objecto social o comércio geral a 

grosso e a retalho, indústria, importação e exportação, pres
tação de serviços, hotelaria e turismo, cartering, pastelaria, 

panificação, geladaria, restaurante, fiscalização, gestão de 

empresas e investimentos, consultoria nacional e internacio
nal especializada, representações, comércio internacional, 

pescas agricultura, agro-pecuária, agro-indústria, infonná

tica e telecomunicações, construção civil e obras públicas, 
mobiliária, compra e venda de imóveis, creches, colégios 

do primeiro e segundo ciclo, transportes de passageiros ou 

de mercadorias, aluguer de viaturas com ou sem condutor, 

venda de peças e acessórios de veículos, recauchutagem, far
mácia, agência de viagens, clínica geral de especialidades, 

exploração mineira, florestal e de inertes, de postos de abas
tecimento de combustível e derivados do petróleo, estação 

de serviços, segurança privada, ginásio, centro recreativos 
e discoteca, organização não governamental, podendo ainda 
dedicar-se a qualquer outro ramo de comércio ou indústr ia 
em que os sócios acordem e seja pennitido por lei.

ARTIGO 4.°1. O capital social é de Kz; 2.000.000,00, integialmente realizado em dinheiro dividido e representado por duas quotas, sendo uma no valor nominal de Kz: 1.600.000,00, peitencente ao sócio José Estevão Marques Rodrigues, e ouli a no valor nominal de Kz; 400.000,00, peitencente ao sócio Adriano Severino dos Santos Rodrigues, respectivamente.2.0 capital social poderá ser aumentado por deliberação dos sócios e o aumento será dividido na proporção das suas quotas, confonne for an ecadado em Assembleia Geral.

-------------------------- - -------------- -—

ARTIGO 5.° j.
A cessão de quotas entre os sócios é livre maS(M I 

feita a estranhos fica dependente do consentimento daí 

dade, à qual é sempre reservado o direito de prefaU 

deferido aos sócios se a sociedade dele quiser fazer uso t

ARTIGO 6° |

1. Agerência e administração da sociedade, emtodosj 

seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa epasshv. 

mente, incumbe ao sócio José Estevão Marques Rodrigues,: 
que desde já fica nomeado gerente, com dispensa de caução, 
bastando a sua assinatura para obrigar validamente a «à 

dade.
2. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em acto; l

e contiatos estranhos aos negócios sociais, tais comolctraj; 
de favor, fianças, abonações ou outros documentos sant í 

lhantes. .

ARTIGO 7.° I
A sociedade poderá livremente adquirir participações, > 

efectuar aquisições, fusão, associar-se ou interessar-sep« . 
uma fonna e com qualquer entidade ou outras sociedades, | 
empresas, empreendimentos ou consórcios, existentes ou a I 

constituir, seja qual for o seu objecto. I

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

centagem para fundos ou destinos especiais criados, serão 
divididos pelos sócios na proporção das suas quotas, eem ( 
igual proporção serão suportados as perdas se houver. | 

artigo 9.° I1. A sociedade não se dissolverá por morte ou nnpedi- i
mento de qualquer dos sócios, continuando a sua existência 
com o sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócios i 

falecido ou interdito, devendo estes nomeai’ um que a todos l 

represente enquanto a quota se mantiver indivisa. I

2. Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos < 
demais casos previstos na lei, todos os sócios seião liquida- 
tários e a liquidação e partilha dos bens sociais procederão I 

como por eles ficai* acordado. Na falta dc acordo c sc algum ' 

dos sócios o pretender será o activo social votado em globo 1 
com a obrigação do pagamento do passivo e adjudicado ao 

sóc io que melhor preç o oferec er em igualdade de c ondições.

ARTIGO 10.°
A sociedade reserva-se o direito de adquirir ou amorti

zar a quota de qualquer dos sócios, quando sobre ela recai 

anesto, penhora ou qualquer outra providência cautelar.

ARTIGO 11.°
Para todas as questões emergentes deste contrato, quer 

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

ARTIGO 12.°
No omisso regularão as disposições da Lei n ° 1/04 

de 13 de Fevereiro, Lei das Sociedade Comerciais em vi8or’,
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os deliberações sociais tomadas em fonna legal e demais 

legislações na República de Angola.
Esta confonne 0 original.
Cartório Notarial de Benguela, no SIAC, aos 24 de 

Fevereiro de 2016. — O Notário-adjunto, Albertino Morais 

Alberto António. (16-3445 -LI 0)

E.A. Costa, Limitada

Certifico que, por escritura de 11 de Março de 2016, 
lavrada com início a folhas 45, do livro denotas para escritu
ras diversas n.° 41-B, do Caitório Notarial do Guiché Único 

da Empresa, a caigo do Notário, Lúcio Albeito Pires da 
Costa, Licenciado em Direito, perante mim Eduardo Sapalo, 
Notário de 3.a Classe do referido Caitório, foi constituída 
entre Enoque Álvaro da Costa, casado com Joana Arveólos 

Vieira Dias da Costa, sob regime de comunhão de adqui
ridos, natural da Maianga, Província de Luanda, residente 
habitualmente no Município de Belas, Cidade do Kilamba, 
Quarteirão D, Prédio D-25, 4.° andar, Apartamento n.° 41 
e sua filha menor, consigo convivente de nome Djamila 
Yasmin Vieira Dias da Costa, de 8 (oito) anos de idade, natu
ral da Ingombota, Província de Luanda;

Unia sociedade comei cial por quotas que se regerá nos 

tennos constantes do documento em anexo.
Está confonne.

Caitório Notarial do Guiché Único da Empresa, em 
Luanda, aos 14 deMarço de 2016. — O ajudante, ileghel.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
E.A. COSTA, LIMITADA

ARTIGO l.°
A sociedade adopta a denominação de «E.A. Costa, 

Limitada», com sede social na Província e Município de 

Luanda, Distrito Urbano e Baiiro da Maianga, Rua Cesenado 
Marques, Casa n.° 672, podendo transferi-la livremente para 
qualquei' outio local do território nacional, bem como abrir 

filiais, sucursais, agências ou outras formas de representação 
dentro e fora do País.

ARTIGO 2 o
A sua duração é por tempo indetenninado, contando-se 0 

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

da data da celebração da presente escritura.

ARTIGO 3.°

A sociedade tem como objecto social o comércio geial 
a grosso e a retalho, prestação de seiviços, representações 

comerciais e industriais, hotelaria e turismo e similares, 
indústria, agro-pecuária, pesca, seiviços informáticos, tele
comunicações, publicidade, construção civil e obras públicas, 
exploração mineira e florestal, comercialização de telefones 
e seus acessórios, transporte marítimo, camionagem, agente 

despachante e transitários, cabotagem, mní-a-car, compra e 

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 serviço, comer
cialização de medicamentos, material cirúrgico, gastável e 
hospitalar, produtos químicos e farmacêuticos, serviços de 

saúde, venda de perfumes, plastificação de documentos, 

venda de material de escritório e escolar, decorações, seri
grafia, panificação, produção de gelados, indústria pasteleira, 

exploração de boutique, exploração de salão de cabeleireiro, 
agenciamento de viagens, relações públicas, venda de gás de 

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

manutenção de espaços verdes, segurança de bens patrimo
niais, exploração de jardim-de-infancia 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 comácio 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), 
integraImente rea lizado em dinheiro, dividido e representado 
por 2 (duas) quotas, sendo 1 (uma) quota de valor nominal 

de Kz: 90.000,00 (noventa mil kwanzas), pertencente ao 
sócio Enoque Álvaro da Costa e outra quota no valor nomi

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

Djamila Yasmin Vieira Dias da Costa, respectivamente.

ARTIGO 5.°

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 administi ação da sociedade, em todos os 

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

sivamente, serão exercidas por um ou mais geientes. Fica 
desde já nomeado como gerente 0 sócio Enoque Álvaro da 

Costa, bastando a sua assinatura para obrigar validamente a 

sociedade.

2. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos 

e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 

como letras de favor, fianças, abonações ou actos seme

lhantes.

ARTIGO 7.°

A Assembleia Geial 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 scr 

feita com tempo suficiente para que possa comparecer.
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ARTIGO 8.°
Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per- 

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

ARTIGO 9.°Asociedade não se dissolverá porinorte 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 100 Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos 
demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários e 
a liquidação e partilha verificar-se-ão como acordarem. Na 
falta de acordo, e se algum deles o pretender será o activo 
social licitado em globo com obrigação do pagamento do 
passivo e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em 
igualdade de condições.

ARTIGO 11°A sociedade reserva-se o direito de amortizar a quota de 
qualquer sócio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou 
providência cautelar.

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

(16-3467-L03)
LARMODIJ — Empreendimentos, Limitada 

Certifico que, por escritura de 9 de Março de 2016, 
lavrada com inicio a folhas 98, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 452, do Cartório Notarial do Guiché Único 
da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires da 
Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre: 

Primeira — Maria Albertina Filipe Victoriano José, 
casada com Tomás Domingos José, sob o regime de 
comunhão de adquiridos, natural de Luanda, onde reside 
habitualmente, no Município de Belas, Bain o Benfica, casa 
sem númeio, Zona 3;

Segioida: — Teresina Patrícia Victoriano José, solteira, 
maior, natural de Luanda, onde reside habitualmente, no 
Município de Belas, Baino Benfica, casa sem número, 
Zona 3;

Uma sociedade comercial por quotas qucscr^ termos constantes do documento em anexo.Está confonne.Caitório Notarial do Guiché Unico da Luanda, aos 10 de Março de 2016. - O ajudante,^
ESTATUTOS DA SOCIEDADE

LARMODU — EMPRENDIMENTOS, UMnADA 

ARTIGO 1.’
(Denominação)

A sociedade adopta a denominação de «LARMODlk 
Empreendimentos, Limitada», com sede social na Provai 
de Luanda, Distrito Urbano da Ingombota, Bairro dor- 
Coqueiros, n.° 6, rés-do-chão - A. podendo transferi-la 

mente para qualquer outi o local do território nacional,braí 
com abrir filiais, sucursais ou outras fonnas de representa- í
ção dentro e fora do País. |

artigo 2.° I
(Duração) í

A sua duração épor tempo indetenninado,contando-seo 
início da sua actividade, para todos os efeitos legais, a parti , 
da data da celebração da presente escritura.

ARTIGO 3.°
(Objecto social)

A sociedade tem como objecto social a prestaçjo de sff 
viço, comércio de mobiliário de lar e escritório, ec^ | 
de eventos sociais, bem como a de interiores, ieaizaI 
eventos, boutique e salão de cabeleireiro, ciec^e’^ conve. 
exploração de bombas de combustíveis, lojas «0(je 
niência, exploração mineira e florestal, agroSso
produtos químicos e farmacêuticos, comá ci° ^ndo 
e a retalho, camionagem, importação e 
ainda dedicar-se a qualquer outro ramo o ^jj0por^ 
indústria em que as sócias acordem e seja penni

artigo 4.°
(Capital social) jo capital social é de Kz: 100.000,00 <ce,n^viaido « I 

zas), integralmente realizado em dinheiio^ nOini113 « 
representado por 2 (duas) quotas, uma no V‘ertenCente ’ , 
de Kz: 70.000,00 (setenta mil kwanzas), P lltra n° .
sócia Maria Albertina Filipe Victoriano 
valor nominal dc Kz: 30.000,00 (trinta mil 
tencente à sócia Teresina Patrícia Victoriano

ARTIGO 5.’
(Cessão de quotas) jcfitc •A cessão dc quotas a estranhos fica d0?01 odije^ 

sentimento da sociedade, à qual é semprei eS^\ |e dele113 
de preferência, deferido às sócias se a soei 
quisfazei uso.

ARTIGO 6.°
(Gerência e representação) °S

geiênc’a e administiação da sociedade, eiu ggjvr 
menfeCt°S 6 Contrat°s, em juízo e fora dele, ®

’ “icumbetn à sócia Maria Albertina FiI»Pe
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José, que fica desde já nomeada gerente, com dispensa dc caução, bastando a sua assinatura, para obrigai* validamente a sociedade.1. A gerente poderá delegar muna das sócias ou mesmo em pessoa estranha à sociedade todos ou parte dos seus poderes de gerência, conferindo para o efeito o respectivo mandato.2. Fica vedado à 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.°

(Assembleia Geral)As Assembleias Gerais serão convocadas por simples cartas registadas, dirigidas às sócias com, pelo menos, 8 (oito) dias de antecedência, isto quando a lei não prescreva fonnalidades especiais de comunicação. Se qualquer das sócias estiver ausente da sede social, a comunicação deverá ser feita com tempo suficiente para que possa comparecer.
ARTIGOS."

(Amortização de quotas)Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a percentagem para fundos ou destinos especiais criados em Assembleia Geral, serão divididos pelas sócias na proporção das suas quotas, e em igual proporção seião suportadas as perdas se as houver.
ARTIGO 9.°

(Aplicação dc resultado)A sociedade não se dissolverá por moite 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* uni que a todos represente, enquanto a quota se mantiver indivisa.
ARTIGO 10.° 
(Ano social)Dissolvida a sociedade por acordo das sócias e nos demais casos legais, todas as sócias serão liquidatárias e a liquidação e partilha verificar-se-á como acordarem. Na falta de acordo, e se alguma delas o pretendei* 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.°
(Dissolução da sociedade)1. A sociedade reserva-se o direito de amortizar a quota de qualquei* sócia, quando sobre ela recaia anesto, penhora ou providência cautelar.

ARTIGO 12.°
(Resolução dc litígios)Para todas questões emeigentes do presente contrato, quer entre as sócias, sais 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.°
(Disposições aplicáveis)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 disposições da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, que é a Lei das Sociedades Comerciais, e demais legislação aplicável(16-3475-L02)
ACTIVE SPORT GROUP— Gestão 

de Empreendimentos Desportivos, LimitadaCertifico que, por escritura de 10 de Fevereiro de 2016, lavrada com início a folhas 71, do livro de notas para escrituras diversas n.° 318-A, do Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, a caigo do Notário, Lúcio Alberto Pires da Costa. Licenciado em Direito, realizaram alteração ao pacto social da sociedade «ACUVE SPORT GROUP — Gestão de Empreendimentos Desportivos, Limitada».
Primeiro: — Séigio Areias Vieira Lopes, solteiro, maior, natural de Luanda, onde reside habituaímente, no Município de Luanda, Distrito Urbano do Sambizanga, Baiiro Comandante Valódia, Rua Custódio Bento de Azevedo, Casa ii° 12;
Segimdo: — Luís Filipe António Medrôa, casado com Cira Cláudia Ferreira Custódio Medrôa, sob o regime de comunhão de adquiridos, natural de Luanda, onde reside habituaímente, no Município de Luanda, Distrito Urbano e Baiiro da Ingombota, Rua Samuel Bernardo, Casa n.°47;
Terceiro: — Emanuel Areias Vieira Lopes, solteiro, maior, natural do Sambizanga, Piovíncia de Luanda, onde reside habituaímente, no Município de Luanda, Distrito Urbano do Sambizanga, Baino Comandante Valódia. Rua Custódio Bento de Azevedo, Casa n.° 12;Epor elesfoi dito:Que, o primeiro e o segundo outoigante são ao momento os únicos e actuais sócios da sociedade por quotas denominada «ACTIVE SPORT GROUP — Gestão de Empreaidiinaitos Desportivos, Limitada», com sede em Luanda, no Município de Luanda, Distrito Urbano e Bain o da Ingombota, Avenida 4 de Fevereiro, Prédio n.° 95, 2.° andai*, Apartamento n° 24, constituída por escritura datada de 29 de Maiço de 2010, lavrada com início a folha 58, do livro de notas para escrituras diversas n.° 5-A, deste Cartório Notarial, registada na Conseivatória do Registo Comacial deLuanda, 2? Secção do Guiché Único da Empresa, sob o n.° 861-10, titular do Niunero de Identificação Fiscal 5417092339, com o capital social Kz: 95.000,00 (noventa c cinco mil kwanzas). integralmente realizado em dinheiro, dividido e representado por 2 (duas) quotas iguais no valor nominal de Kz: 47.500,00 (quarenta e sete mil e quinhentos kwanzas) cada uma. pertencentes aos sócios Séigio Areias Vieira Lopes e Luís Filipe António Medrôa, respectivamente;Que, pela presente escritura e confonne Assanbleia de Sócios datada de 4 de Janeiro de 2016, tal corno consta na 



deliberação unânime por escrito, os sócios Sérgio Areias 
Vieira Lopes e Luís Filipe António Medrôa, cada um, divide 
a sua sobredita quota no valor nominal de Kz: 47.500,00 

(quarenta e sdc mil e quinhentos kwanzas) em 2 (duas) 
novas sendo tuna no valor nominal de Kz: 42.750,00 (qua
renta e dois mil, setecentos e cinquenta kwanzas), que cada 

um reserva para si e outra no valor nominal de Kz: 4.750,00 
(quatro mil, setecentos e cinquaita kwanzas), que cada um 
cede ao terceiro outorgante Emanuel Areias Vieira Lopes;

Que, o terceiro outoigante aceita a referida cessão nos 
precisos termos exarados e as unifica em tuna quota única 
no valor nominal de Kz: 9.500,00 (nove mil e quinhentos 

kwanzas);
Que os actuais sócios, aumentam o valor do capital 

social deKz: 95.000,00 (noventa e cinco mil kwanzas), para 
Kz: 200.000,00 (duzentos mil kwanzas), sendo o valor do 

aumento de Kz: 105.000,00 (cento c cinco mil kwanzas), 
valor este que já deu entrada na caixa da sociedade, inte

gralmente realizado an dinheiro, dividido em 3 (três) 
novas quotas, sendo 2 (duas) quotas iguais no valor nomi
nal de Kz: 47.250,00 (quarenta e sete mil e duzentos e 
cinquenta kwanzas) que o primeiro e segundo outoigante 
unificam a quota de Kz: 42.750,00 (quarenta e dois mil, 
setecentos e cinquenta kwanzas), que detêm na sociedade, 
passando a deter cada um, uma quota no valor nominal de 
Kz: 90.000,00 (noventa mil kwanzas), e a terceira quota no 
valornominal de Kz: 10.500,00 (dez mil e quinhentos kwan
zas), que o terceiro outoigante unifica a quota que lhe foi 

cedida na sociedade no valor nominal de Kz: 9.500,00 (nove 
mil e quinhentos kwanzas), passando a deter uma quota no 
valornominal de Kz: 20.000,00(vintemil kwanzas);

Em função do acto praticado altera-se a redacção do 
artigo 3.°, 6.° e 7° do pacto social que passam a sei* os 
seguintes.

»»<*• •••*«■ «Mm» ■■■•« ■•••■ «mi»

ARTIGO 3.’
O capital social é de Kz: 200.000,00 (duzentos 

mil kwanzas), integralmente realizado em dinheiro, 
dividido e representado por 3 (três) quotas, 
sendo duas quotas iguais no valor nominal de 
Kz: 90.000,00 (noventa mil kwanzas) cada uma, 
pertencentes aos sócios Séigio Areias Vieira Lopes 
e Luís Filipe António Medrôa, e outra quota no 
valor nominal de Kz: 20.000,00 (vinte mil kwan
zas), pertencente ao sócio Emanuel Areias Vieira 
Lopes.

ARTIGO 6.°
A gerência da sociedade c a sua representação, 

em juízo ou fora dele, activa e passivamente com
pete a todos os sócios, que ficam desde já nomeados 
gerentes.

ARTIGO 7.°
A sociedade obriga-se:

a) Pela assinatura de um dos gerentes;
Declaram ainda os mesmos que mantêm-se firmes e váli

das as demais disposições do pacto social, não alteradas pela 

presente escritura.

Assim o disseram e outorgaram.

Está confonne.

Caitono Notarial do Guiché Único da EiW, 

Luanda, aos 16 de Fevereiro de 2016. — o ajudajA* 
veZ. $

Clínica Floresta do Leste, Limitada
Ceitifíco que, por escritura de 3 de Dezembro de 

com início de folhas 27 a folhas 28, do livio denotasn.’14 

para escrituras diversas do 2.° Cartório Notarial da Con^l 

do Huambo, perante mim, Benjamim Saku Lumbwaàv 

Licenciado em Direito, Notário-Adjunto do referido 
compareceu: |

Primeiro: —Albeito Kavita, solteiro, maior, natural è 
Lobito, Canjala, Piovíncia de Benguela, onde reside haV, 
tualmente no Baiiro do Liro, casa sem número, titularq 
Bilhete de Identidade n.° 005514488BA042, emitido pà- 
Direcção Nacional do Arquivo de Identificação Civil 

Criminal, em Luanda, aos 10 de Junho de 2013,
Segundo: — Ernesto Agostinho, solteiro, maior, iraturà1 

do Huambo, Província do Huambo, onde reside habitual 
mente no Bairro Santa Teresa, Zona A, Casa n. 12, Nu® 
do Bilhete de Identidade n» 003948811^034,^ 
pela Direcção Nacional do Arquivo de Identificação Cm 

Criminal, emLuanda, aos 24 de Agosto dc 2009;
Foi constituída enfie eles, uma sociedade por quo h 

de responsabilidade limitada sob a denominação « ,
Floresta do Leste, Limitada», com sede no Huambo. |

Está confonne. i
2 ° Cartório Notarial da Comarca do Huambo n>

Huambo, aos 18 de Fevereiro de 2016. — O o ano- 

-Adjunto, Benjamim S. Ltmibwambwt. i

ESTATUTO DA SOCIEDADE
CLÍNICA FLORESTA DO LESTE, LIMITADA ’

I
ARTIGO l.° I

A sociedade adopta a denominação de «Clínica Floresta 
do Leste, Limitada», tem a sua sede no Huambo, Baiiro 

Cruzeiro, podendo no entanto abrir, filiais, agências, sucur
sais ou outras fonnas de representação em qualquer parte do 

teiritório nacional ou no estrangeiro.

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

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

presente escritura.

ARTIGO 3.°
O seu objecto social é a saúde, clínica, venda de medi

camentos e de materiais hospitalares, escola de fonnação de 
quadios da saúde, escola de condução, agência de viagens, 
comercio por grosso e a retalho, conshução civil, fiscaliza- 

Çeamíln S’ agl?’pecuaria: PrestaÇão de serviços, hotelaria 

de lubrifica °tISU °\ia> auditoria* venda de combustíveis e 
de lubrificantes, estação de se,viço> segwança 
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nial, imobiliário, mobiliária, saneamento básico c limpeza, agente da Unitel, Movicel, Zap e Multichoice, contabilidade, exploração florestal, mineral, decoração, tianspoites, camionagem, jardinagem, geladaria, serraria, pescas, peixaria, infonnática, indústria, colégio, fonnação profissional, comércio de telefones e seus acessórios, compra e venda de viaturas automóveis, de motorizadas de diversas marcas e suas peças sobressalentes; oficina auto, salão de beleza, boutique, pastelaria, padaria, representação comercial, publicidade, marketing, restaurante, bar, take-awey, moda e confecções, telecomunicações, serralharia, caixilharia, importação e exportação, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo do comércio ou indústria em que os sócios acordem e seja pennitido por lei.
ARHG0 4.°O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), integralmente realizado em dinheiro, dividido e representado pelos sócios em duas quotas iguais no valor nominal de Kz: 50.000,00 (cinquenta mil kwanzas), cada uma para os sócios Albeito Kavita e Emesto Agostinho, respectivamente.
ARTIGO _VO capital social poderá sei' aumentado por deliberação da Assembleia Geral e o aumento será dividido pelos sócios na proporção das suas quotas ou na fonna como sc vier acordar.
ARTIGO 6°Acessão de quotas é livre entre os sócios, mas quando feita a estranhos carecerá do consentimento da sociedade á qual é sempre reservado o direito de preferência deferido aos sócios quando dela não quiser usar.
ARTIGO 7.°A gerência e administiação da sociedade em todos os seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e pas- sivamente, serão exercidas pelos sócios Albeito Kavita c Emesto Agostinho, que com dispensa de caução, ficam desde já nomeados gerentes, bastando a assinatura de qualquer um deles, para obrigai'validamente a sociedade.1. Os sócios-gerentes poderão delegar noutro sócio ou em pessoa estranha à sociedade parte, ou todos os poderes de gerência ora lhes conferidos outorgando para o efeito o respectivo mandato competente em nome da sociedade.2. E proibido aos sócios-gerentes, obrigai' a sociedade em actos e contratos estranhos aos negócios sociais tais como avales, fianças, abonações ou documentos semelhantes.
ARTIGO 8.°AAssembleia Geral, quando a lei não prescreve formalidades especiais para sua convocação, será convocada pela gerência por cartas registadas dirigidas aos outros sócios com pelo menos quinze dias de antecedência.
ARTIGO 9.°Os lucros líquidos durante o exercício económico, depois de deduzida a percentagem de cinco por cento (5%), pertencente ao fundo de reserva legal e social, seião divididos pelos sócios na proporção das suas quotas bem como as perdas se as houver.

ARTIGO 10.°A sociedade não se dissolverá por morte ou interdição de qualquei* dos sócios, continuará com os sobrevivos ou capazes e com os herdeiros do sócio falecido ou interdito devendo estes nomeai' wn que a todos represente enquanto a quota permanecer indivisa na sociedade.
ARTIGO 11.°A sociedade reserva-se o direito de amortizar a quota de qualqua' sócio, quando sobre ela recair anesto, 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 do Huambo, com expressa renúncia a qualquei' outro.
ARTIGO 13.°Os anos sociais serão os civis e os balanços sei ão dados an 31 de Dezembro de cada ano, devendo estar aprovados e assinados até fins de Março imediato a que disser respeito.
ARTIGO 14.°Na omissão regularão as disposições da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, Lei das Sociedades Comerciais, as deliberações sociais tomadas em forma legal e demais legislações aplicáveis. (16-3390-L13)

Oshonology, LimitadaCertifico que, por escritura de 11 de Março de 2016, lavrada com início a folhas 51 do livro de notas para escrituras diva s as n.° 41-B, a caigo do Notário, Lúcio Alberto Pires da Costa, Licenciado em Direito, perante mim, Eduardo Sapalo, Notário de 3? Classe do referido Cartório, foi constituída entre:Isildo António Ferreira Lumbo, solteiro, maior, natural da Samba, Província de Luanda, residente no Distrito Urbano da Maianga, Baino Rocha Pinto, Casa n° 17, Zona 6, e seu filho menor, consigo convivente, de nome Emmanuel Yokohyra Pascoal Lumbo, de 2 anos de idade, natural da Ingombota, Província deLuanda;Uma sociedade comercial por quotas que se regerá nos termos constantes do documento em anexo.Está confonne.Conservatória do Registo Comercial de Luanda,2.a Secção do Guiché Único da Empresa — ANIFIL, em Luanda, 11 de Março de 2016. — O ajudante, ileghel

ESTATUTOS DA SOCIEDADE OSHONOLOGY LIMITADA
ARTIGO l.°A sociedade adopta a denominação de «Oshonology, Limitada», com sede social na Província de Luanda, Município de Belas, Cidade do Kilamba, Quarteirão Q, 
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Prcdio Q 2, 3.° andar, Apartamento n.° 33, podendo trans

feri-la livremente para qualquer outio local do território 

nacional, bem como abrir filiais, sucursais, agencias ou 

outras formas de representação dentro e fora do País.

ARTIGO 2’
Asua duração é por temp o indetenninado. contando-se o 

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

da data da celebração da presente escritura.

ARTIGOS.0
Asociedade tem como objecto social a prestação de sei

viços, serviços e produção de televisão, publicidade e rádio 
difusão, consultoria e auditoria, comércio geral a grosso e 
a retalho, representações comerciais e industriais, hotela
ria e turismo e similares, indústria, agro-pecuária, pesca, 
serviços informáticos, telecomunicações, publicidade, cons
trução 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 evenda dc viaturas, novas ou 
usadas e seus acessórios, reparação de veículos automóveis, 
concessionária de material e peças separadas de transporte, 
fabrico de blocos e vigotas, comercialização de combustí
veis e lubrificantes, exploração de bombas de combustíveis 
e estação de serviço, comercialização de medicamentos, 
material cirúrgico, gastável e hospitalar*, produtos quími
cos e farmacêuticos, serviços de saúde, venda de perfumes, 
plastificação de documentos, venda de material de escritó
rio e escolar, decorações, serigrafia, panificação, produção 
de gelados, indústria pasteleira, exploração de boutique, 
exploração de salão de cabeleireiro, agenciamento de via
gens, relações públicas, venda de gás de cozinha, desporto 
e recreação, exploração de vídeo clube e discoteca, realiza
ções de actividades culturais e desportivas, manutenção de 
espaços verdes, segurança de bens patrimoniais, exploração 
dc jardim dc infância c ATL, educação c 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 comácio ou indústr ia em que os sócios acordem e 
seja pennitidoporlei.

ARTIGO 4.°
O capital social c dc Kz: 100.000.00 (ccm mil kwanzas), 

integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen
tado por 2 (duas) quotas, sendo 1 (uma) de valor nominal 
dc Kz: 90.000,00 (noventa mil kwanzas), pertencente ao 
sócio Isildo António Ferreira Lumbo. e outr a quota de valor 
nominal de Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas), pertencente ao 
sócro Emmanuel Yokohyra Pascoal Lumbo.

ARTIGO 3.*
A cessão de quotas a estranhos fica dependente do con

sentimento da sociedade, à qual é sempre reservado o direito 
de preferência, defer ido aos sócios se a sociedade dele rrão 
quiser fazer uso.

ARTIGO 6.®
1. Agerência eadministração da sociedade, em todos os 

seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passiva
mente, será exercida por um gerente. Fica desde já nomeado

__________  P*ÁRIO DAREPÚB^^ 

como gerente o sócio Isildo António Ferreira Lumbo j 

tando a sua assinatura para obrigar validamenteasod^''

2. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade 
e contiatos estranhos aos negócios sociais da sociedade,^ 

como letras de favor, fiança, abonações ou actos sgJ 
lhantes. <

ARTIGO 7.° j
AAssembleia Geral será convocada por simples caitt; 

registadas, dirigidas aos sócios com, pelo menos, 30 

dias de antecedência, isto quando a lei não prescrevafmí 
lidades especiais de comunicação. Se qualquer dos sócios 

estiver ausente da sede social, a comunicação devaá $5 

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 1 
Assembleia Geral, seião divididos pelos sócios na propor- j 

ção das suas quotas, e em igual proporção serão suportadas j 

as perdas se as houver.

ARTIGO 9 o
A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento 

de qualquer dos sócios, continuando a sua existência como 
sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou 

inter dito, devendo estes nomear um que a todos represente, 

enquanto a quota se mantiver indivisa.

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

demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários e 
a liquidação e partilha verificar-se-ão como acordarem. Na 

falta de acordo, e se algum deles o pretendei; será o activo 
social licitado em globo, com a obrigação do pagamento do 

passivo e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em 

igualdade de condições.

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

qualquer sócio, quando sobre ela recaia an esto, 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 

cm 31 dc Dezembro dc cada ano, devendo encenara 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.

(16-3464-L03)
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Z. A. — Valayala (SU), LimitadaIsrael Carlos de Sousa Nambi, Conseivador de 3.“ Classe da Conservatória do Registo Comercial deLuanda, 2,a Secção do Guiché Único da Empresa.Ceitifíco que Zacarias António, solteiro, maior, de nacionalidade angolana, natural de Arnbaca, Província do Kvvanza-Norte, residente em Luanda, no Município de Luanda, Distrito Urbano do Sambizanga, Bairro São Paulo, Rua Hoji-ya-Henda, n.° 73, Zona 10, constituiu uma sociedade unipessoal por quotas denominada «Z. A. — Valayala (SU), Limitada», registada sob o n.° 1.115/16, que se vai reger pelo disposto nos termos seguintes.Está confonne.Conservatória do Registo Comercial deLuanda, 2? Secção doGuiché Único da Empresa, emLuanda, aos 7 de Maiço de 2016. — O ajudante, ilegível

ESTATUTOS DA SOCIEDADE Z. A. — VALAYALA (SU), LIMITADA
ARTIGO l.°

(Denominação e sede)Asociedade adopta a denominação de «Z. A. — Valayala (SU), Limitada», com sede social na Província dc Luanda, no Município de Viana, Baiiro Bita Tangue, Rua Seiventina, ZonaAmbriz Bita, casa sem número, podendo transferi-la livremente para qualquer outro local do teiritório nacional, bem como abrir filiais, sucursais, agências ou outras fonnas de representação dentro e fora do País.
ARTIGO 1° 
(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.” 
(Objecto)A sociedade tem como objecto social a prestação de seiviços, comércio geral a grosso e a retalho, seiviços de serralharia, caixilharia de alumínios, avicultura, agro-pecuária, indústria, pesca, hotelaria e turismo, seiviços de infonnática e telecomunicações, publicidade, construção civil e obras públicas, consultoria, exploração florestal, comercialização de telefones e seus acessórios, ti ansporte marítimo, camionagem, agente despachante e transitários, promoção e mediação imobiliária, cabotagem, rent-a-car, compra e venda de viaturas, novas ou usadas e seus acessórios, venda c reparação de veículos automóveis, concessionária de material e peças separadas de tiansporte, 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 industriais, realizações de actividades culturais e desportivas, manutenção de espaços verdes, segurança de bens 

patrimoniais, educação c ensino, importação e exportação podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo do comércio ou indústria em que o sócio decida e seja pennitido por lei.
ARTIGO 4.’

(Capital)O capital social é de Kz: 50.000,00 (cinquenta mil kwanzas), integraImente realizado em dinheiro, representado por uma (1) quotano valornominal de Kz: 50.000,00 (cinquenta mil kwanzas), peitencente ao sócio-único Zacarias António.
ARTIGO 5.°

(Cessão de quotas)A cessão da quota implica a saída do sócio cedente ou a transfonnação da mesma em sociedade pluripessoal.
ARTIGO 6.°
(Gerência)A gerência e administiaçâo da sociedade, em todos os seus actos e conti atos, em juízo e fora dele, activa e passivamente, incumbem ao sócio-único, bastando a sua assinatura para obrigar validamente a sociedade.1. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais como letras de favor, fiança, abonações ou actos semelhantes.2. O sócio-único poderá nomear pessoa estranha à sociedade para assumiras funções de gerência.

ARTIGO 7.°
(Decisões)As decisões do sócio-único de natureza igual às deliberações da Assembleia Geral deverão ser registadas em acta por ele assinadas e mantida em livro de actas.

ARTIGO 
(Dissolução)A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento do sócio-único, continuando a sua existência coin os herdei- ros ou representantes do sócio falecido ou interdito, devendo estes nomeai' um que a todos represente, enquanto a quota se mantiver indivisa.
ARTIGO 9 o
(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 enceiTar 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, n.° 1/04, de 13 de Fevereiro.
(16-3220-L02)
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Caconda & filhos, limitada

Ceitifíco que, com inicio à folha 62 a 63 do livro de notas 

para escrituras diversas n.° 7-B-2? Serie, deste Caitório 

Notarial, se encontra lavrada a escritura do seguinte teor : 

Constituição da sociedade por quotas denominada por 

«Caconda & Filhos, Limitada».

No dia 2 de Fevereiro de 2016, no Uige e no Cartório 

Notarial desta Comaica, perante mim, Alfredo Hecama 

Estevão, Notário de 3? Classe do referido Cartório, compa

receram como outorgantes:
Primeiro: —Domingos Cacondalnâcio, solteiro, maior, natu

ral de Caimbambo, Província de Benguela, onde habituaímente 
reside, no Baiiro Casseque, Casa s/n ° Município de Benguela, 
Zona B, titulai* do Bilhete de Idaitidade n° 003699374BA035, 
emitido pelo Departamento Provincial de Identificação Civil e 
Criminal de Benguela, aos 15 de Abril de 2015, com o Número 
de Identificação Fiscal 103699374BA0352;

Segundo: — Pedro Mucanda Caconda, solteiro, maior, 
natural de Benguela, Província de Benguela, onde habi
tualmente reside, no BaiiroNovo, casa s/n.°, Município de 
Cubai, titular do Bilhete de Identidade n.° 006226765BA046, 
emitido pelo Departamento Provincial deldentificação Civil 
e Criminal de Benguela, aos 9 de Setembro de 2013, com o 
Número de Identificação Fiscal 106226765BA0469;

Verifiquei a identidade dos outoigantes pela exibição dos 
respectivos bilhetes de identidade.

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

sociedade por quotas de responsabilidade limitada, denomi
nada por «Caconda & Filhos, Limitada», tem a sede social 
no BairroDunga, Casa n.° 259, Rua E, Município e Província 
do Uige, Zona 3, com o capital social de Kz: 100.000,00 
(cem mil kwanzas), integralmente realizado em dinheiro, 
dividido e representado por duas (2) quotas assim sendo; 
uma quota no valor nominal deKz: 70.000,00 (setenta mil 
kwanzas), pertencente ao sócio Domingos Caconda Inácio 
c outra quota no valor nominal de Kz: 30.000,00 (trinta mil 
kwanzas), pertencente ao sócio Pedro Mucanda Caconda, 
respectivamente.

Que, a referida sociedade tem como objecto social o 
previsto no artigo 3.°do seu estatuto e reger-se-á pelas cláu
sulas constantes no documento complementar, elaborado 
nos tennos do rt° 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 terem lido, tendo pleno conhe
cimento do seu conteúdo, pelo que é dispensado a sua leitura.

Assim o disseram e outorgaram.
Instruem este acto:

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

b) Certificado de admissibilidade, emitido pelo
Ficheiro Central de Denomi-nações Sociais no 

SIAC-Uíge, aos 27 de Janeiro de 2016;
c) Comprovativo do dqxjsito da realização do capi

tal social.

 DIÁRIO

Fiz aos outorgantes em voz alta, na presença áj. 

nea de ainb os a leitura desta escritura, a explicação àç 
conteúdo e a advertência da obrigatoriedade doreást^, 

acto no prazo de 90 dias a contar de hoje. í 
Assinaturas de: Domingos Caconda Inácio 

Mucanda Caconda. |

É certidão que fiz extrair e vai confonne o originah^ 

me reporto.

Cartório Notarial da Comarca do Uige, aos 1 

Fevereiro de 2016. — O Notário de 3.° Classe, Alfc 
Hecama Estevão. I

ESTATUTO DA SOCIEDADE t
CACONDA & FILHOS. LIMITADA I

ARTIGO l.° l
(Denominação e sede) |

1. A sociedade é por quotas de responsabilidade linútadi > 
e adopta a denominação de «Caconda & Filhos, Limitada 
e rege-se pelo presente estatuto e pela legislação aplicável ;

2. Tem a sede social no Baiiro Dunga, Casa n.° 259, RuaE,
Município e Província do Uige, Zona 3, podendo a socie- 
dade, por simples deliberação da Gerência, podem transferi; 

a sede social dentro de quaisquer Província, bemeomoení, i 
delegações, filiais, sucursais, agências ou outras fonnasde < 

representação no País ou no estrangeiro, nos termos em que j 

tal lhe for pennitido por lei. i

ARTIGO 2°
(Duração)

A sua duração é por tempo indetenninado, contando o 
início da sua actividade para todos os efeitos lesais, a partir 

da data da celebração da presente escritura.

ARTIGO 3.° 
(Objecto social)

A sociedade tan como objecto social, o comerciogaala 

grosso e a retalho, prestação de seiviços, hotelaria e turismo, 
assistência técnica, venda de bens móveis e imóveis, constm- 
ção civil e obras públicas, fiscalização de obras, transportes 
públicos e urbanos, análise de projectos de investimentos, 
venda de viaturas novas e de ocasião e seus acessórios, 
venda de geradores, escola de condução, agro-pecuária, 
cafetaria, gráfica e impressão, música e artes, venda de alu
mínio, infonnática, telecomunicações, electricidade e seus 
projectos, exploração de bombas de combustíveis e estação 
dc serviços, venda dc produtos farmacêuticos, material hos
pitalar, centro médico, clínica geral, perfumaria, venda de 
material de escritório e escolar, decorações, salão de beleza 
c cabeleireiro, boutique, pastelaria, geladaria, panificação, 
venda de gás butano, saneamento básico, fonnação pré- 
-escolar, escolar e profissional, cultura, exploração mineira 
e florestal, importação e exportação, podendo ainda dedicar- 
-se a qualquer outro ramo de comércio ou indústria em que 
os sócios acordem e que seja pennitido por lei.

§Único: — Mediante a prévia deliberação dos sócios 
fica permitida a participação da sociedade em agrupamento 
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complementares de empresas, bem como sociedades com objectivos diferentes ou exclusivamente como sócia de responsabilidade limitada.
ARTIGO 4.” 

(Capital)O capital social é de Kz: 100.000.00 (cem mil kwanzas), integralmente realizado em dinheiro, dividido e representado por duas (2) quotas assim sendo; uma quota no valor nominal de Kz: 70.000,00 (setenta mil kwanzas), pertencente ao sócio Domingos Caconda Inácio, e outra quota no valor nominal de Kz: 30.000,00 (trinta mil kwanzas), pertencente ao sócio Pedro Mucanda Caconda, respectivamente.1. A sociedade poderá também, mediante deliberação da Assembleia Geral de Sócios participar no capital de outras sociedades e promover constituição de novas empresas.2. O capital poderá ser aumentado por deliberação da Assembleia Geral e o aumento será dividido na proporção das quotas de cada sócio ou na fonna como acordarem.
ARTIGO 5.®

(Prestações suplementares)Os sócios poderão prestar à sociedade os suprimentos de que a mesma venha a carecer, devendo as respectivas condições sei- aprovadas em Assembleia Geral.
ARTIGO 6.® 

(Cessão de quotas)A cessão de quotas entre os sócios é livre, mas quando ê feita a terceiros depende do consentimento da sociedade, à qual é sempre reservado o direito de preferência, deferido aos sócios se aquela dele não quiser fazer o uso.
ARTIGO 7.° 
(Gerência)1. Agerência e administiação da sociedade, em todos os seus actos e conti atos, em juízo e fora dela, activa e passivamente, será exercida pelo sócio Domingos Caconda Inácio, que dispensado de caução fica desde já nomeado geiente, sendo necessária a sua assinatura para obrigai- validamente a sociedade.2. O gerente poderá delegai’ noutro sócio ou mesmo em pessoas estranhas a sociedade, mediante procuração para a prática dos determinados actos ou encargos de actos, conferindo os respectivos mandatos.3. Fica vedado ao gerente obrigara sociedade em actos e conti atos estranhos aos negócios sociais, tais como letras de favor, fianças ou documentos semelhantes.

ARTIGOS.0 
(Fiscalização) Asociedade pode deliberar a eleição de um Fiscal-Único ou de um outro suplente, por períodos de dois anos.
ARTIGO 9.° 

(Assembleias Gerais) 1. As Assembleias Gerais, quando a lei não prescreva outras foimalidades, serão convocadas por meio de cartas dirigidas aos sócios com, pelo menos, 30 dias de antecedência. Se qualquer um dos sócios estivei- ausente do local da sede social, a convocação deverá sei- feita com a dilação suficiente para podei- comparecer ou fazer-se representar.

2. Os sócios podem fazer-sc representar em Assembleia Geral, pelo cônjuge, ascendente, descendente, outro sócio ou advogado, bastando para tal uma simples carta manda- tada.
ARTIGO 10.” 
(Ano sodal)Os anos sociais coincidem com os anos civis, repor- tando-se os balanços anual a 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar-se à 31 deMarço imediato.

ARTIGO 11.®
(Distribuição dos resultados)Os lucros líquidos apurados, depois de deduzidas a percentagem para o fundo dc reserva legal, c quaisquer outras percentagens para fundos ou reservas especiais, criados em Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na proporção das suas quotas e em igual proporção suportadas as perdas se as houver.

ARTIGO 12.°
(Morte ou interdição de sócios)No caso de morte ou interdição de qualquer dos sócios, a sociedade não se dissolverá, prosseguindo com os sobrevivo e capaz e os herdeiros ou representante legal do sócio falecido ou interdito, devendo os herdeiros do sócio falecido escolher, entre si, um que a todos represente na sociedade, enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 13.’ 
(Liquidação)Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios ou nos demais casos legais, todos serão liquidatários e à partilha 

procederão como para ela acordarem; na falta de acordo, e se algum deles o pretender, será o activo social licitado em globo com a obrigação de pagamento do passivo.
ARTIGO 14.°
(Diferendos)Para todas as questões emergentes deste contrato, quer entre sócios e seus herdeiros ou representantes, quer entre eles e a própria sociedade, fica estipulado o Foro da Comarca onde estivei’ situada a sede com expressa renuncia à qualquei’ outro.
ARTIGO 15 °

(Casos omissos)No omisso, regularão as deliberações sociais, as disposições da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, que é a Lei das Sociedades Comerciais, e demais legislação aplicável (16-3253-L02)
Conservatória do Registo Comercial de LuandaCERTIDÃO

Bela da Costa

a) Que a cópia apensa a esta certidão está confonneo originar,
b) Que foi requerida sob Apresaitação n° 0009.140808;
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c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Bela da Costa, com o 

NIF 2401395598, registada sob o n.° 2014.10410;

d) Que ocupa as folhas rubricada (s) p or mim, leva(m) 

o selo branco desta Conservatória;

Matricula — Averbamentos — Anotações

Bela da Costa;

Identificação Fiscal: 2401395598;

AP.6/2014-08-08 Matrícula;

Bela da Costa, solteira, maior, residente em Luanda, 

na Rua Rainha Ginga n.° 49 3.°, 31, Distrito Urbano da 

Ingombota, de nacionalidade angolana, que usa a firma o seu 

nome completo, exerce actividade de comércio a retalho de 

têxteis e de vestuário, tem escritório e estabelecimento deno

minado «Aluqueba — Comeicial», situados na Rua Amílcar 

Cabral, n.° 14, Baino e Distrito Urbano da Maianga, nesta 

cidade.
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda, aos 8 de 

Agosto de 2014. —A Ajudante Principal, Joana Miguel.

(16-3293-L01)

Conservatória do Registo Comercial da 2.a Secção 
do Guiché Único da Empresa

CERTIDÃO

---------------------------------------- -- ------------------------ --------------------------------- .

Conservatória do Registo Comercia» doHw
SIAC 1

CERTIDÃO

Ana Maria Francisco Cruz
■

a) Que a cópia apensa a esta certidão está
o original; |

b) Que foi requerida sob apresentação n? 000112^
c) Que foi extraída dos registos respeitai^

sociedade comercial denominada Ana 
Francisco Cruz, com a Identificação^ 
2121041893; |

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) pormiinjevtí
o selo branco desta Conservatória; I

Matrícula Inscrições—Averbamentos—Anotações | 

Ana Maria Francisco Cruz
Identificação Fiscal: 2121041893; 
AP.3/2012-07-10 Matrícula |

Ana Maria Francisco Cruz, solteira, maior, residenin 
habitualmente nesta cidade do Huambo, Largo WassanjucU 
n.° 1. Cidade Alta, exerce a actividade de venda a grossot ■ 
a retalho de produtos diversos, usa a sua firma comUcw: 
minação do seu próprio nome acima identificado,temosa: 
estabelecimento comei cial e escritório localizado no Bainh 

de Santo António, desta cidade do Huambo. >
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois • 

de revista e consertada assino. !
Consavatória do Registo Comercial do Huambo-» 

SIAC, aos 10 de Julho de 2012. — O Conservador-Adjunlo, 
Alfredo Feio Sachiliva. (16-3361-LB)

Aurora Catarina Manuel Domingos

Bárbara Celeste Ferreira Gamboa, Conservadora de 
3/ Classe do Registo Comercial de Luanda, 2/ Secção do 
Guiché Único da Empresa.

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre

sentada sob o n.° 24, do livro-diário de 10 de Março do 

corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória

Certifico que sob o n.° 5.827, se acha matriculada a 
comerciante em nome individual, Aurora Catarina Manuel 
Domingos, solteira, maior, residente em Luanda, Município 

dc Cazaiga, Bain o Mabor, casa san número, Zona 18, que 
usa a finna o seu nome, exerce a actividade de comércio 
a retalho em estabelecimentos não especificados, com pre
dominância de produtos alimentares, bebidas ou tabaco não 

especificado, tem escritório c estabelecimento denominados 
«Aurora Catarina Manuel Domingos», situado, em Luanda, 
Município de Cazenga, Baino Mabor — Sonef, Rua da 
Pracinha, casa sem número, Zona 18.

Por sa 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 da Empresa, aos 10 de Março de 2016. — 

A conservadora de 3/ classe, ilegível.
(16-3355-L02)

Conservatória do Registo Comercial do Huambo 
SIAC

CERTIDÃO

Edson Fernando Kanequetela
á) Que a cópia apensa a esta certidão está confonne ; 

o original;
b) Que foi requerida sob Apresentação n° 0001.160129 

em 29 de Janeiro de 2016:
c; Que foi extraída dos registos respeitantes à socie

dade comercial denominada Edson Fernando 
Kanequetela — (Kaneqsistem), com a Identifi

cação Fiscal n.° 2125002230;
d) Que ocupa asfolhas nibricada(s) por mim, leva(m) 

o selo branco desta Conservatória
Matrícula Inscrições —Averbamentos —Anotações
Edson Fernando Kanequetela — (Kaneqsistem);
Identificação Fiscal: 2125002230;
AP. 1/2016-01-29 Matricula
Edson Fernando Kanequetela, solteiro, maior, residente 

habitualmente no Huambo, Cidade Baixa, Rua Garcia da 
Orta, exerce as actividades de comércio misto a retalho não 
especificados e prestação de serviços na área de telecomu
nicações e infonnática, usa a sua finna com o seu próprio 
norne acima identificado.
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Tem o seu principal escritório c estabelecimento comercial denominados «KANEQSISTEM — de Edson Fernando Kanequetela», localizados no Município e Província do Huambo, Baino Cidade Baixa, Rua Garcia da Oita.Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois de revista e consertada assino.Conseivatória Registo Comercial do Huambo — SIAC, no Huambo, aos 29 de Janeiro de 2016. — O Conservador- -Adjunto, Feio Sachiliva (16-33 77-L13)
Conservatória do Registo Comercial do Huambo — 

SIACCERTIDÃO
Mariana Domingas Angelo Tchiweyenguea) Que a cópia apensa a esta certidão está confonneo original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 0003.160208;
c) Que foi extraída dos registos respeitantes à sociedade comercial denominada «Mariana Domingas Ângelo Tchiweyengue», com a Identificação Fiscal 2125002256;
d) Que ocupa as folhas rubricada (s) por mim, leva(m) o selo branco desta Conseivatória;Matrícula — Inscrições —Averbamentos —AnotaçõesMariana Domingas Ângelo TchiweyensueIdentificação Fiscal: 2125002256;AP.3/2016-02-08 MatrículaMariana Domingas Ângelo Tchiweyengue, solteira, maior, de nacionalidade angolana, residente liabitualmente nesta Cidade do Huambo, Baiiro de Fátima, exerce a actividade de comércio misto a retalho n.e, salão de beleza e prestação de seiviços, usa a sua finna com o seu próprio nome acima identificado e o estabelecimento comercial com a denominação de«Mariana-Cabelereiros».Tem o seu principal escritório e estabelecimento comercial, localizado na Cidade Baixa, Rua 3, nesta Província do Huambo.Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois de revista e consertada assino.Consavatória do Registo Comercial do Huambo — SIAC, no Huambo, aos 8 de Fevereiro de 2016. — O Conseivador-Adjunto, Alfredo Feio Sachiliva.(16-33 91-LI 3)

Conservatória do Registo Comercial do Huambo — 
SIACCERTIDÃO

Carlos Henrique Walter Sacanhina

d) Que a cópia apensa a esta certidão está confonne o original;
b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 0001.160212 em 12 de Feveieiro de 2016;

c) Que foi extraída dos registos respeitantes ã sociedadecomercial denominada Carlos Henrique Walter Sacanhina, com a Identificação Fiscal n° 2121062718;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, lcva(m)o selo branco desta ConservatóriaMatrícula Inscrições —Averbamentos —Anotações Carlos Henrique Walter Sacanhina;Identificação Fiscal: 2121062718;AP. 1/2016-02-12 MatrículaCarlos Henrique Walter Sacanhina, solteiro, inaior, de nacionalidade angolana residente habituaímente no Huambo, Bairro Cidade Alta, Rua Mando Almorim, Casa n? 75, Zona 9, ecerce as actividades de comércio misto a retalho, serviços de hotelaria c prestação dc serviços, usa a sua finna com o seu próprio nome acima identificado.Tem o seu principal escritório e estabelecimento comercial, denominado «Quiosk Hha Branca—de Carlos Henrique Walter Sacanhina», localizado na Província e Município do Huambo, Bairro de Fátima, Rua 51, casa sem número.Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois de revista e consertada assino.Conseivatória do Registo Comercial do Huambo — SIAC, no Huambo, aos 12 de Feveieiro de 2016. — O Conseivador-Adjunto, Alfredo Feio Sachiliva(16-3371-L13)

Conservatória do Registo Comercial do HuamboCERTIDÃO
Salem HMeyti

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conformeo original;
b) Que foi requerida sob Apresentação n.0 0003.160211em 11 de Feveieiro de 2016;
c) Que foi extraída dos registos respeitantes á sociedade comercial denominada Salem HMeyti (TAHA, N-S — Comercial), com «Identificação Fiscal n.° 2128002958;
d) Que ocupa as folhas rubrica da(s) por mim, leva(m)o selo branco desta ConseivatóriaMatrícula Inscrições —Averbamentos —Anotações Salem H Meyti (TAHA. N-S — Comercial); Identificação Fiscal: 2128002958;AP. 2/2016-02-11 MatrículaSalem H'Meyti, casado de nacionalidade inaurilaniana, residente habituaímente em Luanda, Distrito Urbano da Maianga, exerce as actividades de comércio misto a retalho de bens alimentares, venda de materiais de constmção, padaria, importação & exportação, usa a sua finna como seu próprio nome acima identificado.Tem o seu principal escritório e estabelecimento comercial, denominados «TAHA. N-S, de Salem HMeyti», localizados nesta Piovíncia do Huambo, Baino Cidade Alta, Avenida da Independência.
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Por scr verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Consavatória Registo Comercial do Huambo — SIAC, 
no Huambo, aos 11 de Fevereiro de 2016. —O Conseivador- 
-Adjunto. do Feio Sachiliva.

Conservatória Registo Comercial do Huambo

CERTIDÃO 

Jeremias Justino
a) Que a cópia apensa a esta certidão está conform 

o original;
b) Que foi requerida sób Apresentação n.° 0002.151007;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Jeremias Justino, 
com o NIF: 2121044540, registada sob o 
n.° 2011.1190;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 

o selo branco desta Conservatória.Matricula —Averbamentos —Anotações
Jeremias Justino
Identificação Fiscal: 2121044540,
AP.7/2011-10-13 Matricula
Jeremias Justino, solteiro maior, de nacionalidade ango

lana, residente no Município do Huambo, usa a sua finna o 
seu próprio nome acima identificado, exerce a actividade dc 
indústria, hotelaria e turismo, tem o seu escritório e estabe
lecimento comercial situados na Rua Norton de Matos, 
Município da Caála, Província do Huambo.

Anotação 5-10-07/11:44:21
Extratação do Livro B-3 Folhas n.° 201 vaso.
Matráculan.01190.
Por scr verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comeicial do Huambo, aos 7 de 

Outubro de 2015. — O Conservador de 1/ Classe’ Marcial 
Miguel Samalinha. ~~

Coi .. maioria do Registo Comercial do Huamb 

CERTIDÃO
Balbina Esperança Cangombo

d) Que a cópia apensa a esta certidão está confonne 

o original;
b) Que foi requerida sób Apresentação n.° 0003.160129,
c) Que foi extraída do registo respeitante a comer

ciante em nome individual Balbina Esperança

0

:°bA
Cangombo, com o NIF: 21280(w> 
sob o n.° 2016.2159;

d) Que ocupa asfolhas rubricada(s)porrnil |

o selo branco desta Consavatória. 1Matrícula —Averbamentos — Anotações (

Balbina Esperança Cangombo, 1
Identificação Fiscal: 2128002923; I
AP. 1/2016-01-29 Matrícula l
Balbina Esperança Cangombo, solteira, maior, 

nalidade angolana, residente no Município doHuàmbo,y 
Bié, usa a sua finna o seu próprio nome acima identifkaJ 
exerce a actividade de comércio a retalho de bensalj 
tares, tem o escritório e estabelecimento situados na M 
Teixeira da Silva, desta Cidade do Huambo. 

Pôr sei' verdade se passa a presente certidão, quedai 
de revista e consertada assino. |

Consavatória Registo Comercial de Huanbo, 
Huambo, aos 29 de Janeiro de 2016. - O Conm^i| 
1? Classe, Marcial Mguel SamaMa.

Conservatória dos Registos da Comarca do Bié 

CERTIDÃO 
Mário Calma Nanjokila Sachambula

Aníbal Baptista Cirilo Lumati, Conservador da Conseivatórii 
dos Registos da Comarca do Bié.

Satisfazendo ao que me foi requerido em 
saitada sob o n.° 2, do livro-diário de 22 de Janeiro - 
qual fica arquivada nesta Conservatória.

Certifico que sob o n.° 1.346, folhas 113, do livro 
acha matriculado o comerciante em nome indivi u J1O 
Calma Nanjokila Sachambula, solteiro, 
Baino Económico, casa sem número. Município 
Província do Bié, que usa a finna o seu nome, exer gçá0
dade de comércio geral misto a grosso e a reta 
de serviço mercantil, venda de gás, venda de..cot 
venda de alumínio, indústria ligeira, hotelau3 medi' 
boutique, agro-pecuária, obras públicas, íann iinpOrtaÇã° 
camentos, produtos químicos e farmacêuticos, ^oinin* i 
e exportação. Tem escritório e estabelecimento RU* , 
dos «M.C.N. Sachambula — Comercial», SI i .oVÍnCia i 
Feliciano Domingos, Município do Andu o, <
Bié. ~ j

Registado sob o n.° 2/2016. aSga a Pff
Por ser verdade e me ta sido solicitado, se 

sente certidão, que depois de revista e conserta a, ^^fia. 
autenticada com o selo branco em uso nesta ^uito. | 

Consavatória dos Registos da Comarca do 1 ’ djun^ j 
aos 3 de Fevereiro de 2016. — A ConserVí 6.3372'^ !

Luzia Gunza Miguel.

no

201o


