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Pipeline Induction Heat Limited

Certifico que, neste Cartório Notarial da Comarca 
de Luanda, se encontra arquivado a pedido da parte em 
10 de Maio de 2012, com o n.° 1 do maço de documentos 
respeitante ao competente Livro n.° 29, a folhas 78, verso, 
do livro 29, relativo ao estatuto da sociedade «Pipeline 
Induction Heat Limited» — sucursal de Angola, cujo teor 

é o seguinte:
The Companies act 1948 to 1976. 
Company Limited by Shares. 
Memorandum of Association of «Pipeline Induction

Heat Limited».
1. The name of the Company is «Pipeline Induction Heat 

Limited».
2. The registered office of the Company will be situated 

in England.
3. The objects for which the Company is established are-

(A)
(i) to carry on within and without the United 

Kingdom all or any of the businesses or trades 
providing for the provision of services and 
advice in connection with civil engineering 
structural engineering, mechanical - engine
ering, electrical engineering and surveying 
electromc engineering, process engineering 
chemical engineering, design and archi- 
tectural drawings and/or construction and 
manufacture of plant machinery, apparatus tools, accessories and other equipment S 

2
of 7’agncultural and other industries 
and m S MC1 <Or l'lat purP°se to ernploy 
polrUnerateStaffforanyofthe^idpur.

(ii) to carry on outside the U. K. all trades or business of the provisio^ °ft|* ''
and advice in supplying technicai ic* - 
rial and engineering stafifboth per^^' - 

on contract basis or to assist in the of suitable personnel. e se'eclios |
(iii) to act outside the U. K. as engineerine f 

design consultants for any or all ofthe h i’ 
trades, businesses or services at fixed fe^ 
by any other method of remuneration ** * I

(iv) to carry on outside the U. K. all or any Ofthe | 
trades or business of manufacturers, desig^ | 
ners, hirers, lessees and lessors, developers S 

contractors for and repairers of and dealere 
in electrical, mechanical and electronic equi- 
pment and apparatus of all descriptions, civil, 
structural, electrical and general engineers 
manufacturers, importers and exporters of 
reinforcement plant, machinery, tools and 
precision instruments, metal founders and 
workers in all kinds of metais and metal ores 
and alloys, smiths, boilermakers, millwri- 
ghts, wheelwrights, woodworkers and timber 
merchants, body makers, spray and other 
painters, machinists, litters, engravers and 

pattern, die and gauge makers.(^) to carry on any other trade or business which 
can> in the opinion of the Board of Directors, be 

advantageously carried on by the Company.
(C) to acquire by purchase, lease, exchange, hire or 

otherwise, hold for any estate or interest, any 
land, buildings, easements, rights,- privileges, 
concessions, patents, patent rights, licences, 
secret processes, machinery, plant, stock-in- 
-trade, and any real or personal property of any 
kmd necessary or convenient for the purposes of 

or m connection with the Companyts business- 
) to erect, alter or maintain any buildings, p'an 

and machinery necessary or convenient for d 
Company>s business and to contribute to orsub 
sidise the erection, construction and rnaint 

nanceofany oftheabove. to acquire by subscription or otherwise and h° ’ 
ell, deal with or dispose of any Shares, St°c 
Debentures, Debenture Stocks, or other Sec^ 
'eS °f any kind whatsoever, guaranteed by a”y 
°mpany constituted or carrying on business m 

7y Part of world and Debentures, Debe-^
teed °tller secur'ties of any kind guara 

ei . y any Govemment or Authority, 
abro»?003' °f otherw'se, whether at hom« 
condii ■’ and t0 subscribe for the same ed 
C°nd,tlona"yor otherwise and to guaranteed
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subscription thereof and to exercisé and enforce 
all rights and powers conferred by the owner- 
ship thereof.

(F) to borrow or receive money on deposit either 
without security or secured by debentures, 
debenture stock (perpetuai or terminable), mor- 
tgage or other security charged on the under- 
taking or on all or any of the assets of the 
Company including uncalled capital, and gene
ral ly to act as bankers.

(G) to guarantee support and/or secure either with 
or without consideration the payment of any 
debentures, debenture stock, bonds, mortgages, 
charges, obligations, interest, dividends, securi- 
ties, monies or shares or the performance of con- 
tracts or engagements of any company or person 
and in particular (but without prejudice to the 
general ity of the foregoing)'of arty company 
which is, for the time being, the Company>s hol- 
ding Company as defined by Section 154 of the 
Companies Act 1948 or another subsidiary, as 
defined by the said section of the Company>s 
holding company or otherwise associated with 
the Company in business and to give indemnities 
and guarantees of all kinds and by way of secu
rity as aforesaid either with or without conside
ration to mortgage and charge the undertaking 
and all or any of the real and personal property 
and assets present or future, to issue debentures 
and debenture stock and collateral or further to 
secure any securities of the Company by a Trust 
Deed or other assurance and to enter into part- 
nership or any joint purse arrangement with any 

person, persons, firm or company.
(H) to lend money with or without security, and to 

invest money of the Company upon such terms 

as the Company may approve, and to guarantee 
the dividends, interest and capital of the shares,- 
-stocks, or securities of any company of or in 
which this Company is a member or is otherwise 

interested, and generally as the Directors think 
fit.

(I) to apply for, purchase or otherwise acquire and

hold or use any patents, licences, concessions, 
cõpyrights and the like, conferring any right to 

use, or publish any secret or other information 
and to use, exercise, develop or grant licences 
in respect of the property, rights, information so 

acquired.
(J) to take part in the formation, management, super-

vision or control of the business or operation of 

any Company or undertaking and for that pur- 

pose to appoint and remunerate any Directors, 
Accountants, Consultants, experts or agents.

(K) to employ experts, consultants and values to 
investigate and examine into the condition, pros- 
pects, value, character, and circumstances of any 
business concems and undertakings and gene- 
rally of any assets, property or rights.

(L) to establish or promote or concur in establishing
or promoting any other company whose objects 
shall include the acquisition or taking over of all 
or any of the assets or liabilities of this Company 
or the promotion of which shall be in any man- 
ner calculated to advance directly or indirectly 
the objects or the interests of this Company and 
to acquire, hold, dispose of shares, stocks or 
securities issued by or any other obligations of 
any such company.

(M) to draw, accept and negotiate promissory notes, 
bills of exchange and other negotiable instru- 
ments.

(N) to invest and deal with the monies of the Com
pany not immediately required for the purposes 
of the business of the Company in or upon such 
investments and in such manner as the Company 
may approve.

(O) to pay for any property or rights acquired by the
Company either in cash or fully or partly paid up 
shares, with or without preferred or deferred or 
special rights or restrictións in respect of divi- 

dend repayment of capital, voting or otherwise, 
or by any securities which the Company has 
power to issue, or partly in one mode and partly 
in another, and generally on such terms as the 
Company may determine.

(P) to accept payment for any property or rights 
sold or otherwise disposed of or dealt with by 
the Company, either in cash, by installments or 
otherwise, or in fully or partly paid-up shares or 

stock of any company or corporation, with or 
without preferred or deferred or special rights 
or restrictións in respect of dividend, repayment 
of capital, voting or otherwise, or in debentures 
or mortgages or other securities of any company 

or corporation or partly in one mode and partly 
in another, and generally on such terms as the 

Company may determine, and to hold, dispose 
of or otherwise deal with any shares, stock or 

securities so acquired.
(Q) to enter into arrangements for joint working in 

business or amalgamate with or enter into any 

partnership or arrangement for sharing profits, 

union of interests, reciprocai concession or co-
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rectly to benefit this Company.
W to purchase or otherw.se acqu ,

P ^orrvinp on any business th

Companyortoadvanceitsinterests,orposses- 
sed of properly suitable for the purposes of the 

Company.
(S) to sell, improve, manage, develop, tum to accoun

exchange, let 011 rent, royalty, share of profits 
or otherwise, grant licenses, easements and other 
rights in or over, and in any other manner deal 
with or dispose of the undertaking and all or any 
of the property and assets for the time being of 
the Company for such consideration as the Com
pany may think fit.

(T) to provide for the welfare of persons employed
or formerly employed by the Company and to 
grant pensions, allowances, gratuities and bonu- 
ses to officers or ex-officers, employees or ex- 
-employees of the Company or its predecessors 
in business or the dependents of such persons 
and to establish and maintainer concur in main- 
taining trusts, funds or schemes, (whether con- 
tributory or non-contributory), with a view to 
providing pensions or other funds for any such 
persons as aforesaid or their dependents.

(U) to subscribe to or otherwise aid the establishment 
and support of, any schools and educational, 
scientific, literary, religious or charitable insti- 
tutions or trade societies, whether such institu- 
tions or societies be solely connected with the 
business carried on by the Company or its pre
decessors in business or not, and to institute and 
maintain any club or other, establishment.

(V) to distribute in specie assets of the Company pro
perly distributable amongst the members, but so 
that no distribution amounting to a reduction of 
capital be made except with the sanction (if any) 
for the time being required by law.

W to the extent that the same is permitted by law 
to give financial assistance directly òr indirec- 
tly for the purpose of the acquisition of shares 
in (he Company or in any company which is for 
the time being lhe Companyis holding company 
(as defined by Section 736 of the Companies Act 
1985) and/or for the purpose of reducing or dis- 
charging a íiability incurred for the purpose of

such an acquisition and to give such assista í 
by means of a gift, loan or guarantee, indemn^ 

the provision of security or otherwise howsoey ’ 
permitted by law.

(X) to do all or any of the things hereinbefore autho-
rised, either alone or in conjunction with others 
or as factors, trustees, or agents for others, or by 
or through factors, trustees or agents.

(Y) to do all such other things as are incidental to or
which the Company may think conducive with 
the above objects or any of them.

The objects set forth in any Sub-Clause of this Clause 
shall not be restrictively construed but the widest inter- 
pretation shall be given thereto, and they shall not, except 
when the context expressly so requires, be in any way limi- 
ted to or restricted by reference to or interference from any 
other object or objects set forth in such Sub-Clause or from 
the terms of any other Sub-Clause or by the name of the 
Company. None of such Sub-Clauses or the object or objects 
therein specified or the powers thereby conferred shall be 
deemed subsidiary or ancillary to the objects or powers men- 
tioned in any other Sub-Clause, but the Company shall have 
fíill power to exercise all or any of the objects conferred by 
and provided in any one or more of the said Sub-Clauses.

3. The liability of the members is limited.
4. The Share Capital of the Company is £200.000,00 

divided into 200.000 shares of £1.00 each. Inserted by 
Special Resolution dated 12 June 1997.

We, the several persons whose names, addresses and des- 
criptions are subscribed, are desirous of being formed into a 
Company, in pursuance ofthis Memorandum of Association, 
and we respectively agree to take the number of shares in the 
capital of the Company set opposite our respective names.

Names, addresses and descriptions of Subscribers < 
Number of shares taken by each Subscriber

Stanley Harold Davis 15-17 City Road
LondonEClY 1A A. One
Company Director
Alan Rutland 15-17 City Road 
LondonEClY 1AA One 
Office Manager
Dated the 2nd day of January 1980 
Witness to the above Signatures: Rita Davies 
15-17 City Road London EC1Y 1A A 
Company Secretary
THECOMPAN1ES ACTS 1985 AND 1989
ad^ANYLIMITEDBYSHARESNEW .é-

INDI ict?ÍxES °F ASS°CIAT1ON of PIPE^E’ 
«on dated 12 JunTl^T^

! Preliminary and interpretation
the sched 6| re(êUl®tions c°ntained in Table A («Table A») 
aV'A » F) ReguWif, 

"“"dcd> .pp!y ,0 Company except «»'

otherw.se


III SÉRIE — N.° 17 — DE 24 DE JANEIRO DE 2014 1149

regulations 1.°, 3.°, 24.°, 35.°, 38.°, 4144.°, 53.°, 60.°, 61.°, 
62.°, 65.° to 69.° (inclusive), 73.° to 77.° (inclusive), 79.°, 
80A 8.°1, 89.°, 93.°, 94.°, 108.°, 111.°, 112.° and 115.° are 
excluded: and regulations 8.°, 31.°, 40.°, 46, 78, 88.° and 
118.° shall apply as varied by these articles).

1.2 In these Articles and in the regulations of Table A 
that apply to the Company:

«the Act» means the Companies Act 1985 as- amen- 

ded,
consolidated or re-enacted from time to time;
«Articles» means these articles of association as amen- 

ded
from time to time;
«Business Day» means a day (other than a Saturday or 

Sunday)
on which banks are open for business in London;
«clear days» means in relation to a period of a notice, 

that period excluding the day when the notice is given or 
deemed to be given and the day for which it is given or on 
which it is to take effect;

«Director» means a director from time to time of the
Company;
«executed» includes any mode of execution;
«holder» means, in relation to a share, the member whose 
name is entered in the register of members as the holder 

. of that share;
«ofifice» means the registered ofifice of the Company 

from
time to time;
«person with mental means a person who is, or may 

be,

Disorder» sufTering from mental disorder and: either:
he is admitted to hospital in pursuance of an application 

for admission for treatment under the Mental Health Act 
1983 or, in Scotland, an application for admission under the 
Mental Health (Scotland) Act 1960; or

an order is made by a court haying jurisdiction (whether 
in the United Kingdom, or elsewhere) in matters conceming 

mental disorder for his detention or for the appointment of 
a receiver, curator bones or other person to exercise powers 
with respect to his property or affairs;

«seal» means the common seal of the Company;

«secretary» means the secretary of the Company or 
any other

person appointed to perform the duties of the secretary of 
the Company, including a joint, assistant or deputy secretary,

«United Kingdom» means Great Britain and Northem 
Ireland.

E3 In these Articles, unless the context otherwise 
requires:-

1-3.1 references to persons include references to natural 
Persons and corporations;

1.3.2 words and expressions defined in the Act shall bear 
the same meanings in these Articles and in the regulations 

of Table A that apply to the Company (but excluding any 
statutory modification of the Act not in force when these 
regulations became binding on the Company and words and 
expressions expressly defined in these Articles);

1.4 In these Articles:-
1.4.1 the headings are included for convenience only and 

do not affect the construction of these Articles;
1.4.2 words denoting the singular include the plural and. 

vice versa; and
1.4.3 words denoting one gender include any other gen- 

der.
1.5 Where an ordinary resolution of the Company is 

expressed to be required for any purpose, a special or extra- 
ordinary resolution is also effective for that purpose and, 
where an extraordinary resolution is expressed to be requi
red for any purpose, a special resolution is also effective for 
that purpose.

2 Private company
The Company is a private company within the mea- 

ning of section 1 of the; Act and accordingly no shares in 
or debentures of the Company shall be offered to the public 
(whether for cash or otherwise) and the Company shall not 
allot or agree to allot

(whether for cash or otherwise) any shares in or debentu
res of the Company with a view to all or any of those shares 
or debentures being offered, for sale to the public.

3 Share capital
3.1 The authorised share capital of the Company at the 

date of adoption of these Articles is £200,000 divided into 
200,000 shares of £1 each.

3.2 Subject to the provisions of the Act and without 
prejudice to Article 3.3 the Company may:-

3.2.1 issue shares which are to be redeemed or are lia- 
ble to be redeemed at the option of the Company or the 
shareholder on such terms and in such manner as may be 
provided by the Articles;

3.2.2 purchase its own shares (including any redee- 
mable shares) or enter into such agreement (contingent or 
otherwise) in relation to the purchase of its own shares on 
such terms and in such manner as may be approved by such 
resolution as is required . by the Act; and

3.2.3 to the extent permitted by section 171 of the Act, 
make a payment in respect of the redemption or purchase 
of any of its shares (including any redeemable shares) 
otherwise than out of distributable profits of the Company 

or the proceeds of a fresh issue of shares.
3.3 The Directors (for the purposes of section 80 of the 

Act) are generally and unconditionally authorised to allot or 
grant rights to subscribe for, or to convert any security into, 
any unissued shares to such persons, on such terms and in 
such manner as they think fit, but subject to any agreement 
binding on the Company. The authority contained in this 
Article shall, unless revoked or varied in accordance with 
section 80 of the Act:-
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5.4.2 is delivered to the Company for r^gistration

a Secured Institution or its nominee in order to perfect^ 

security over the shares; or
5.4.3 is executed by a Secured Institution or its no^i 

nee pursuant to the power of sale or other power under such 

security,
and furthermore notwithstanding anything to the Con. 

trary contained in these Articles no transferor of any shares 
in the Company or proposed transferor of such shares to a 
Secured Institution or its nominee and no Secured Institution 
or its nominee shall be required to ofifer the shares which 
are or are to be the subject of any transfer aforesaid to the 
shareholders for the time being of the Company or any of 
them, and no such shareholder shall have any right under the 
Articles or otherwise howsoever to require such shares to be 
transferred to them whether for consideration or not.

6 Variation of rights
6.1 If at any time the share capital is divided into diffe- 

rent classes of shares, the rights . attached to any class may, 
whether or not the Company is being wound up, be modi- 
fied, varied or abrogated with the consent in writing of the 
holder or holders of not less than three fourths in nominal 
value of the issued shares of that class or with the sanction 
of an extraordinary resolution passed at a separate general 

meeting of the holders of the shares of the class.
6.2 To every such separate general meeting the provi- 

sions of these regulations relating to general meetings shall 

apply, except that the quorum shall be (where all the shares 
of that class are held by one person) that person and (in any 
other case) two persons holding or representing by proxy at 

least one third of the issued shares of the class and that any 
holder of shares of the class present in person or by proxy 

may demand a poli.
6.3 The rights conferred upon the holders of the shares of 

any class issued with preferred
, or other rights shall not, unless otherwise expressly Pr0

3 3 I be limited to a maximum ^n^“ued share

capital of the Company at the da 

Articles; and anniversary of the date of adop-
3.3.2 expire on the fifth t0 any offer or

tion of these Articles but wi which would or
agreement made before tha anni.

might require the exerci of this authority.
versary of their powers in purs 3.3 the

ln exercising tiieir authority ^ard t0 sections 

Directors shall not be requ.red have^eg
89(1) and 90(1) to (6) (inclusive) of the Act wn c 
shall be excluded from applying to the Company.

íhe lien conferred by regulation 8 of Table A shall also 

attach to fiilly paid up shares registered m the name of any 
person indebted or under liability to the Company whether 
he shall be the sole registered holder of such shares or one of 

two or more joint holders.;
5 Transfer and transmission of shares
5.1 The Directors may, in their absolute discretion and

without assigning any reason,
decline to register any transfer of any share, whether or 

not, it is a fully paid share. The Directors may also reffise to 
register a transfer unless:-

5.1.1 it is lodged at the office or at such other place as the 
Directors may appoint and is accompanied by the certificate 
for the shares to which it relates and such other evidence as 
the Directors may reasonably require to show the right of the 
transferor to make the transfer;

5.1.2 it is in respect of only one class of shares; and
5.1.3 it is in favour of not more than four transferees.
5.2 No share shall be transferred to any infant, bankrupt 

or person with mental disorder;
5.3 The Directors may at any time give notice requiring

a person becoming entitled to a share in consequence of the •. . . J r . ” 7’7 ’7" that class, be
, . . , ° M . vided by the terms: of issue of the shares ot tnai vdeath or bankruptcy of a member to elect either to become 

the holder of the share or to have some person nominated by 
him registered as the transferee and if the notice is not com- 
plied with within 90 days the Directors may after such time 
withhold payment of all dividends, bonuses or other monies 
payable in respect of the share until the requirements of the 
notice have been complied with.

Regulation 31 shall be modified accordingly.
5.4 Notwithstanding anything contained in these Articles, 

the Directors shall promptly

register any transfer of shares and may not suspend 
registration thereof where such transfer. -

5.4.1 is to a bank or institution to which such shares have 
been charged by Way of security, whether as agem and/or 
trustee for a group of banks or institutions or otherwise or to 
any nommee or any transferee of such a bank or insti ution 
(a «Secured Institution»); or

ranldne na Vaned by ‘he creation or issue of further shares

,'ngPanpassuwiththem.
7 General meetings

general ineetfr^cilS1^1 J"661'"8 a'ld an extraordi"a0/ 
tive> resolution k °r the passing °f a special or elec- 

nOtice-AH other eXtaraoÍCa"ed by at leaSt 21 cleaF 
led by at least 14 ’nary ^enera* ,T>eetings shall be ca 
may be called hv <,k days> not'ce but a general meeting

7|HntheeaSeo7n°tÍCeÍfÍtÍSSOagreed 
members entitled t annual 8eneral meeting, by all the

’■1 ““ ■ 
number of the i° ot^er meeting by a majority ,n 

»■«- «"d * 

ln nominal value offh h°'dlng not less than 95 per
The notice shall « C S^ares §• v<ng that right. 

ting and the genera| the time and place of the mee' 
alnatUreof the business to betransacted
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and in the case of an annual general meeting, shall specify 
the meeting as such.

Subject to the provisions of the Articles and to any res- 
trictions imposed on any shares, the notice shall be given to 
all the members, to all persons entitled to a share in conse- 
quence of the death or bankruptcy of a member and to the 
Directors and auditors of the Company.

7.2 A poli may be demanded at any general meeting 
by the chairman or by any member present in person or by 
proxy and entitled to vote at the meeting.

7.3 If the Company only has one member, then such 
member, present in person or by proxy or, if a corporate 
member, by its duly authorised representative, shall be a 
quorum.

7.4 If within half an hour after the time appointed for the 
meeting a quorum is not present, or if during a meeting a 
quorum ceases to be present, the meeting:-

7.4.1 If convened upon the requisition of members, shall 
be dissolved; or

7.4.2 If convened otherwise than upon the requisition 
of members, shall stand adjoumed until the same day -in 
the next week at the same time and place or such other day, 
time and place as the Directors may determine, and if at the 
adjourned meeting a quorum is not present or ceases to be 
present then the member or members present shall be a quo
rum'.

7.5 A Director shall, notwithstanding that he is not a 
member, be entitled to receive notices of and attend and 
speak at any general meeting and at any separate meeting of 
the holders of any class of shares in the Company.

7.6 If the Company only has one member and such mem
ber takes any decision which may be taken by the Company 
in general meeting and which has effect as if agreed by 
the Company in general meeting, then such member shall 
(unless that decision is taken by way of a written resolution) 
provide the Company with a written record of that decision.

7.7 In the ease of an equality of votes, whether on a show 
of hands or on a poli, the chairman shall beentitled to a cas- 
ting vote in addition to any other vote he may have:

7.8 A resolution in writing executed by all the members 
of the Company entitled to . receive notice of and to attend 
and vote at a general meeting or by their duly appointed 
proxies or attorrieys:-

7.8.1 shall be as valid and effectual as if it had been pas- 
sed at a general meeting of the Company duly convened and 
held; and.

7.8.2 any such résolution in writing may be contai- 
ned in one. document or in several documents in the same 
terms each executed by one or more of the members or their 

Proxies or attomeys and execution in the case of a body cor- 
Porate which is a member shall be sufficient if made by a 
director of such body corporate or by its duly authorised 

representative.
8 Votes of members

8.1 An instrument appointing a proxy shall be in writing 
executed by or on behalf of the appointer (or, if a corpo
ration, under the hand of a duly authorised officer of the 
corporation) and shall be in such form as the Directors may 
determine or, failing such determination, in any usual form.

3.2The appointment of a proxy shall not be valid and the 
proxy named in the instrument shall not be entitled to vote 
at the meeting unless the instrument appointing the proxy, 
together with any authority under which it is executed or a 
copy of such authority certified notarially or in some other 
way approved by the Direebors:-

8.2.1 is deposited at the oflfice (or such other place within 
the United Kingdom, as is, specified in the notice convening 
the meeting or in any instrument of proxy, sent out by the 
Company in relation to the meeting) not later than 48 hours 
before the time for holding the meeting or adjoumed mee
ting at which the person named in the instrument proposes 
to vote; or

8.2.2 in the case of a poli taken more than 48 hours after 
it is demanded, is deposited as specified in Article 8.2.1 
after the poli has been demanded and not less than 24 hours 
before the time appointed for the taking of the poli; or

8.2.3 Where the poli is not taken forthwith but is taken 
not more than 48 hours after it is demanded is delivered to 
the chairman or to the secretary or to any Director at the 
meeting at which the poli is demanded.

9 Directors
The number of the Directors shall be determined by the 

Company in general meeting but unless arid until so deter
mined there shall be no maximum number of Directors and 
the minimum number of Directors shall be one.

10 Altemate directors
10.1 Any Director may at any time by notice in writing 

deposited at the office, or
delivered at a meeting of the Directors, appoint any per

son (including another Director) to be his altemate director 
and may in like manner at any time terminate such appoint
ment.

10.2 The appointment of an altemate director shall 
determine on the happening of any event which, if he were 
a Director, would cause him to vacate such office or if his 
appointer ceases to be a Director.

10.3 An altemate director shall (except when absent 
from the United Kingdom) be entitled to receive notices of 

meetings of the Directors and of all meetings of committees 
of Directors of which his appointor is a member and shall be 
entitled to attend, speak and vote as a Director at any such 
meeting at which the Director appointing him is not perso- 
nally present and generally at such meeting to perform all 
the functions of his appointor as a Director and for the pur- 
poses of the proceedings at such meeting the provisions of 
these Articles shall apply as if he (instead of his appointor) 
were a Director.
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W;4 If an altemate director shall be himself a D 
„ shall a«ta an, « »" «“ «» "“

ta,«. Dkeelor h,s voting rights —
10.5 lf his appointor is for the time beino

the United Kingdom or temporarily unable to act through 

health or disability, the execution by an alterna e:d, ector 
any resolution in writing of the Directors shall be as effec 

tive as the execution by his appointor.
10.6 An altemate director shall not (save as provi e m 

this Article 10) have power to act as a Director nor shall he 
be deemed to be a Director for the purposes of these Articles, 
but he shall be an officer of the Company, he alone shall be 
responsible for this own acts and defaults and he shall not be 

deemed to be the agent of the Director appointing him.
10.7 An altemate director shall be. entitled to contract 

and be interested in and benefit from contracts or arrange- 
ments or transactions and to be repaid expenses and to be 
indemnified to the same extent, so far as applicable, as if 
he were a Director, but he shall not be entitled to receive 
from the Company in respect of his appointment as altemate 
director any remuneration except only such part (if any) of 
the remuneration otherwise payable to his appointor as such 
appointor may by notice in writing to the Company from 
time to time direct.

10.8 Regulation 88 shall be modified accordingly.
11 . Powers of Directors
11.1 Without prejudice to the powers conferred by 

regulation 70 of Table A, the Directors, may establish and 
maintain, or procure the establishment and maintenance of, 
any pension or superannuation funds (whether contribu- 
tory or otherwise) for the benefit of„ and give or procure 
the giving of donations, gratuities, pensions, allowances and 
emoluments to, any persons (including Directors and other 
officers) who are or were at any time in the employment 
or service of the Company, or of any undertaking which is 
or was a subsidiary undertaking of the Company or allied 
to or associated with the Company or any such subsidiary 
undertaking, or of any of the predecessora in business of the 
Company or of any such other undertaking and the spou- 
ses, widows, widowers, families and dependants of any such 
persons and make payments to, for or towards the insurance

7^ 
rfTableAandX^^^^

1,2 2 trustees of any pension ffind in which emplOyees 
of the Company or of any other such company or subsidiaiy 

undertaking are interested;
including (without prejudice to the generahty Of the 

foreooing) insurance against any liability incurred by such 
persons in respect of any act or omission in the actual or pur. 
ported exercise, execution and/or discharge of their powers 
or duties and/or otherwise in relation to their duties, powers 
of offices in relation to the Company or any other such com- 
pany, subsidiary undertaking or pension fund.

12 Appointment and retirement of Directors
12.1 The Directors of the Company shall not retire by 

rotation, Regulation 78 shall be modified accordingly.
12.2 The Directors may appoint any person or persons, 

who are willing to act, to be Directors of the Company 
either to fill a vacancy or as additional Directors provided 
that the appointment does not cause the number of Directors 
to exceed any number íixed by or in accordance with these 
Articles as the maximum number of Directors.

13 Disqualification and removal of Directors
13.1 The office of a Director shall be vacated if:~
13.1.1 he ceases to be a Director by virtue of any provi- 

sion of the Act or he becomes prohibited by law from being 

a Director; or
13.1.2 he becomes bankrupt or makes any arrangement 

or composition with his creditors generally; or
13.1.3 he is a person with mental disorder; or
13.1.4 he resigns his office by notice in writing to the 

Company; or
13.1.5 he is removed from office under section 303 ofthe 

Act or by extraordinary resolution of the Company; or
13.1.6 he is removed from office by notice in writing 

executed by or on behalf of all the other Directors deposited 
atthe office (which removal shall be deemed to be an actof 

the Company):

13.2 No person shall be disqualified from being or beco 
ming a Director of the Company by reason of his attaining 
having attained the age of 70 years or any other age.

14 Directors> interests
14.1 A Director who is in any way either directly or indi- 

rectly interested in a contract or arrangement or propose 

contract or arrangement with the Company:-
14.1.1 shall declare! the nature of his interest at a me 

ing ofthe Directors in accordance with section 3.17 
Act;

14.1.2 subject to such disclosure, shal 1 be entitled to 

rp eS,PeCt of anV contract or arrangement in which he is,n 

maJh he Sha11 d° so his vote sha11 be counted anrUín
e la en into account in ascertaining whether a Qu° 

,s present.
[^■•oceedingsof01^ .

the Dír 6 qU°rUm’ Por tbe transaction of the busin 
be t^A11’ ^P* °nXrna16

11 -2.1 directors, officers emnl l,me:"
Company orof any other comnanP f aUd‘tOrs of the 
Pany, or in which the Company ^s^^0'^800"1' 

any interest whether direct or ind g C°mpany 
a"y ^y allied to or associated L °r Which « in 
h°ld>ng company, or of any subZdi^ “ SUCh 
Co^anyorofsuchothercompany of

°- A Person who holds office as an alt 
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director shall, if his appointor is not present, be counted in 
the quorum. When one Director only is in office he shall 
have and may exercise all the powers and authorities in 
and over the affairs of the Company as are conferred on the 
Directors by the Articles;

15.2 In the case of an equality of votes, the chairman 
shall have a second or casting vote.

15.3 A resolution in writing executed by all the Directors
(including a sole Director) entitled to receive notice of a 
meeting; of Directors or of a committee of Directors shall 
be as valid and effectual as if it had been passed at a mee
ting of Directors or (as the case may be) a committee of 
Directors duly convened and held and may be contained in 
one document or in several documents in the same terms 
and executed by one or more Directors; buta resolution exe
cuted by an alternate director need not also be executed by 
his appointor and, if it is executed by a Director who has 
appointed an alternate director, it need not be executed by 
the alternate director in that capacity, x

15.4 Provided that due notice of such telephone confe- 
rence call has been given as would be required for notice of 
a meeting of the Directors or (as the case may be) a commit
tee of Directors, a telephone conference call during which 
a quorum of the Directors for the purposes of the business 
intended to be conducted at that meeting participates in the 
call shall be deemed to be a meeting of the Directors or (as 
the case may be) a committee of the Directors so long as all 
those participating can hear and speak to each other throu- 
ghout the call. A resolution passed by the Directors at such a 
meeting shall be as valid as it would have been if passed at 
an actual meeting duly convened and held.

15.5 It shall be necessary to give notice of a meeting 
of Directors to any- Director whosesoever resident and 
Regulation 88 shall be amended accordingly.

16 Execution of documents
Where the Act so permits, any instrument signed by one 

Director and the secretary or by two Directors and expres
sed to be executed by. the Company as a deed shall have the 

same effect as if executed under the seal, provided that no 
instrument shall be so signed which makes it; clear on its 
face that it is intended by the person or persons making it to 
have effect as a deed without the authority of the Directors 

or of a committee authorised by the Directors in that behalf.
17 Dividends
17.1 The Directors may deduct from any dividend paya- 

ble on or in respect of a share all surps of money presently 

Payable by the holder to the Company on any account what- 
soever.

17.2 The payment by the Directors of any unclaimed 
dividend or other monies payable on or in respect of a share 

lr,t° a separate account shall not constitute the Company a 
trustee in respect of such monies. Any dividend unclaimed 
after a period of 12 years from the date when it became due 

for payment shall be forfeited and cease to remain owing by 
the Company.

18Notices
18.1 All notices given to or by any person pursuant to 

the Articles shall be in writing except that notice calling a 
meeting of the Directors need not be in writing. Notice may 
be given personally or by letter.. The address for service 
of the Company shall be the office or such other place as 
the Directors may appoint. The address for service of each 
member shall be his registered address within the United 
Kingdom or such other address within the United Kingdom 
for service as the addressee may fro-m time to time notify to 
the Company for the purposes of this Article. In the absence 
of such address the member shall not be entitled to receive 
from the Company notice of any meeting.

■ 18.2 In the case of joint holders of a share, all notices 
shall be given to the joint holder whose name stands first 
in the register of members in respect of the joint holding 
and notice so given shall be sufficient notice to all the joint 
holders.-

18.3 Notices will be deemed to be received:
18.3.1 if personally delivered, at the time of delivery and, 

in proving service, it shall be sufficient to produce a receipt 
for the notice signed by or on behalf of the addressee; and

18.3.2 if by letter, at noon 2 Business Days after such 
letter was posted and, in proving service, it shall be suffi
cient to prove that the letter was properly stamped first class, 
addressed and delivered to the postal authorities.

19 Indemnity
Subject to the provisions of and so far as may be per- 

mitted by the Act, but without prejudice to any indemnity to 
which a Director may otherwise be entitled, every Director, 
secretary or manager of the Company shall be entitled to be 
indemnified out of the assets of the Company against all lia- 
bilities, costs and expenses incurred or sustained by him in 
the execution and discharge of his duties. Regulation 118 of 
Table A shall be extended accordingly.

Notarial Certificate (Limited Company) (Not under seal) 
Bumley Lancashire, England

On the 19th day of June 2011 before me, Derek Lambert 
of 5-7 Hargreaves Street, Bumley, Lancashire, England, 
Notary Public, duly admitted and swom personally appea- 
red Phillip Michael Bond, Director and Cari James Vincent, 
Sénior Vice President of Pipeline Induction Heat Limited is 
known to me and who acknowledged that they signed their 
names by order of the Board of Directors of said Company.

In witness 1 hereunto set my hand and affix my seal of 
office at Bumley Lancashire, England the day and year first 
above written.

Derek Lambert
Notary Public
LEI DAS SOCIEDADES COMERCIAIS DE 1948 A 

1976
Sociedade de Responsabilidade Limitada por Acções
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PACTO SOCIAL
DA PIPELINEINDUCTION HEAT, LIMITED

. Pipeline Induction Heat, Limited
1 A Sociedade adopta a firma «Pipeline Induction Heat, 

Limited».
2. A sede da sociedade ficará situada na Inglaterra.
3.0s objectos sociais para os quais a Sociedade é consti

tuída são os seguintes:
(A)

(i) exercer dentro ou fora do Reino Unido todas 
e quaisquer actividades ou negócios pelos 
quais realize a prestação de serviços e con
sultoria relacionados com engenharia civil, 
engenharia de estruturas, engenharia mecâ
nica, engenharia electrotécnica e inspecção, 
engenharia electrónica, engenharia de prodir- 
çào, engenharia química, desenho técnico e 
arquitectura e/ou produção e construção de 
maquinaria industrial, aparelhos, ferramen
tas, acessórios e outros equipamentos civis, 
estruturas, para as indústrias da electricidade,’ 

electrónica, aviação, automóvel, agrícola 

entre outras, de qualquer espécie pelas quais 
se empregue e remunere mão-de-obra a res
peito de quaisquer um dos objectos supra ' 
referidos;

(ii) Prosseguir fora do Reino Unido todas e quais

quer actividades ou negócios de prestação de 
serviços ou de consultoria no fornecimento 
pessoal técnico, de gestão e d» a . . 
uuer saí, » g de unharia, 
q seja em permanência quer seja numa 

p-.X 

Çao de mao-de-obra adequada- 

tores de engenharia ou desenhador» 
qualquer uma das áreas de „

m' 2“”' “,or 
neraçâo fixa o,. ™ u edlante rem“- 
-^0deremuXremqUalq—o 

(>v) Prosseguir fora do R’eino ....
quaisquer actividades ou neo U d° e 
tfo, desenho, locacZ en g°C'°S de prod“- 

P-X2ZTl"*"" 

fornecedores eléctri™ ? repara?ào e 
men(0 e apare^hos^electró6^11*005 6 eqU'Pa’ 

‘■Pôs, civis, de estrutura °S deqUa'SqUer 
engenharia em geral, prod ’ °U eléctricos, e 
exportação de instalações X POrtaçâo ® 
naria, ferramentas e instrui maqui- 

metais fundadores e ma Osdeprecisão, 
tizada em todos os tipos d' * eSpecia- 
brutos, ligas metálicas ferrei^13'5 ' melais 

c°nstrutores de moinhos ’CaldeÍreir°. 
Cene,r0>^erciantesdemXX,rpS’rr’ 

e,ra$, pintores

(incluindo a spray), maquinistas a|f. 
gravadores e modeladores, medid ’ a'aies> 
dadores; °Fes e ”iol-

(B) Prosseguir qualquer outro ramo de activid

negócio, que no entender do Conselho de °U 
nistração, seja vantajoso prosseguir pe|a J""' 

dade; °Cle'

(C) Comprar ou adquirir, arrendar, transaccion 

empregar ou despedir, ter propriedade ou Hte 
resse sobre terras, edifícios, possuir sob qualq^ 

título terras, edifícios, servidões, direitos, pritf 

légios, concessões, patentes, direitos patentea

dos, licenças, posses confidenciais, maquinaria, 

instalações, existências e quaisquer outros direi

tos reais ou pessoais de qualquer natureza, 

necessários ou convenientes para efeitos ou refe

rentes à actividade da Sociedade;
(D) Erguer, remodelar ou conservar quaisquer edifí

cios, instalações e maquinaria que sejam neces

sários à actividade da Sociedade e contribuir 

para ou subsidiar o seu levantamento, constru
ção e manutenção;

(E) Subscrever, tomar, comprar ou de alguma forma 

adquirir, manter, vender, negociar e dispor, colo

car e subscrever Acções, Valores, Obrigações, 
Acções Privilegiadas, ou outros valores mobi
liários emitidos ou garantidos por outra socie

dade constituída ou que exerça actividade em 

qualquer parte do mundo, assim como obriga
ções, acções privilegiadas, obrigações e outros 
valores mobiliários, emitidos ou garantidos pelo 

governo, qualquer autoridade municipal, local 
0U s’mdar, no país ou no estrangeiro, e subscre

ver os mesmos quer seja sob condição ou não e 
garantir a sua subscrição e exercer ou fazer cum- 
Pnr todos os direitos e poderes derivados da titu- 
laridade dos mesmos;

ter empréstimos ou receber dinheiro por depó- 

> quer seja sem garantias quer seja com garan- 
de obrigações, acções preferenciais (com 

P zo ou sem prazo), hipoteca ou outra garan- 

,a vigida na contratação sobre a totalidade ou 
P dos activos da Sociedade, incluindo capi' 

ao realizado, e em geral actuar como ban
queiro;

Suportar e/ou garantir com ou sem contrapartida 

nrfc £ament0 de quaisquer obrigações, acções 
enca ncia*s’ títulos de crédito, hipotecas, 

mobi?08’ °brigações’ Juros, dividendos, valores 

o cumn °S’qUanlias ou participações sociais ou 
de quak],nient0 Contratos °u compromissos 

qL,er socledade ou pessoa singular e em
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particular (mas sem prejuízo do que em geral se 
exporá mais adiante) de qualquer sociedade que 
seja, à data, detentora da Sociedade, conforme o 
disposto no artigo 154.° da Lei das Sociedades 
Comerciais de 1948 ou subsidiária, conforme 
definido no referido artigo da sociedade deten
tora da Sociedade, ou entidade associada na sua 
actividade e indemnizar e garantir por todos os 
meios por meio de garantia, conforme estabele
cido acima, com ou sem contrapartida para hipo
tecar e onerar o negócio ou a totalidade ou parte 
dos direitos reais e activos presentes ou futu
ros, emitir obrigações, acções preferenciais, ou 
assegurar complementar ou suplementarmente 
quaisquer garantias da Sociedade através de 
Escritura ou outro meio, e celebrar parcerias ou 
qualquer acordo conjunto com quaisquer pes
soas, empresa ou a Sociedade;

(H) Emprestar dinheiro com ou sem garantia, bem 
como investir dinheiro da Sociedade, mediante 
aprovação, e garantir dividendos, juros, capital 
social, acções, valores ou valores mobiliários 
de qualquer sociedade participada ou na qual a 
Sociedade tenha interesse, na medida em que os 
Administradores considerarem adequado;

(!) Requerer, comprar ou adquirir por quaisquer 
outros meios e deter ou usar quaisquer patentes, 
licenças, concessões, direitos de autor ou simi
lares que concedam quaisquer direitos de uso, 
ou de divulgação de segredos ou outras infor
mações e usar, exercer, desenvolver ou conceder 

licenças relativas à propriedade, direitos e infor

mação protegida adquirida;
(J) Participar na formação, gestão, supervisão ou con

trolo do negócio ou operação de qualquer socie
dade ou empreendimento, e nomear e remunerar 

Administradores, Contabilistas, Consultores, 
peritos ou agentes;

(K) Contratar peritos, consultores e avaliadores para

averiguar, examinar as condições, perspectivas, 
valor, características e circunstâncias de quais

quer negócios e empreendimento ou activos em 
geral, propriedade ou direitos;

(L) Constituir ou promover ou concorrer para a cons

tituir ou promover qualquer sociedade cujo 

objecto deva incluir a aquisição ou a assunção 
da totalidade ou parte do activo ou passivo da 
Sociedade, ou cuja promoção deva ser calculada 

de forma a antecipar directa ou indirectamente 

os fins ou interesses da Sociedade, e adquirir, 
deter, dispor de acções, valores ou valores mobi
liários;

(M) Sacar, aceitar e negociar livranças, letras de câm
bio e outros instrumentos negociáveis;

(N) Investir e lidar com quantias da Sociedade que 
não sejam necessárias no imediato na actividade 
desta, para ou no âmbito de investimentos, nos 
termos em que forem aprovados pela Sociedade;

(O) Pagar bens ou direitos adquiridos pela Socie
dade em dinheiro ou com a realização parcial 
ou integral de acções, com ou sem direitos pre
ferenciais potenciais ou especiais ou restrições 
respeitantes a dividendos, reembolso de capital, 
direito de voto ou outras, ou com a emissão de 
garantias que a Sociedade tenha o poder de emi
tir, ou através da combinação das formas supra- 
-referidas, consoante a Sociedade determinar;

(P) Aceitar pagar bens ou direitos vendidos, postos à
disposição acessíveis à Sociedade, em dinheiro, 
por prestações ou não, com a realização de par
cial ou integral de acções ou valores de quais
quer sociedades ou pessoa colectiva, com ou 
sem direitos preferenciais, potenciais ou espe
ciais, ou restrições respeitantes a dividendos, 
reembolso de capital, direitos de voto ou outras, 
ou o pagamento através de obrigações ou hipote
cas ou outras garantias de sociedades ou pessoas 
colectivas ou através da combinação das formas 
supra referidas, consoante a Sociedade determi
nar, é deter, dispor ou transaccionar acções valo
res ou valores mobiliários adquiridos;

(Q) Celebrar acordos para negócios comuns ou de 
fusão ou estabelecer parcerias ou acordos de 
para partilha de resultados, interesses, conces
sões recíprocas ou de cooperação com socieda
des, empresas ou pessoas que prossigam ou que 
se proponha prosseguir uma actividade relacio
nada com os objectos da presente.

Os objectos fixados em cada uma das alíneas desta 
Cláusula não devem ser interpretados de forma restritiva, 
mas outrossim de forma ampla, nem essa interpretação 
deve ser feita de forma a limitar ou restringir ou interfe
rir com outro objecto fixado na alínea em questão, ou do 
clausulado de uma outra alínea ou do nome da Sociedade, 
excepto quando o contexto o exija. Nenhuma das alíneas 
ou objecto(s) aí descrito(s) ou direitos aí concedidos devem 
ser considerados subsidiários ou acessórios de outros objec
tos ou direitos referidos noutra alínea, embora a Sociedade 
tenha total liberdade de exercer a totalidade ou parte dos 
objectos previstos nalguma dessas alíneas.

3. Os sócios têm responsabilidade limitada.
4. O capital Social da Sociedade é de £200.000,00 divi

didas em 200.000 acções de £1 cada.
Nós, as pessoas cujos nomes, moradas e dados cons

tam da constituição, tencionamos formar uma Sociedade,
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mental ou que tenha dado entrada em hospital em cumpri. 
mento de indicação para internamento ao abrigo a Lei Sobre 
Perturbações Mentais de 1983 ou, se for na Escócia, indica- 
eão para internamento ao abrigo da Lei de Saúde Mental de 
(Escócia) de 1960; ou por ordem judicial competente (quer 
seja no Reino Unido quer seja de noutro local) com compe
tência para matérias de detenção por perturbação mental ou 
para a nomeação de um curador ou representante ou outras 
pessoas para exercerem direitos relativos aos seus bens e 

assuntos;
«Selo» — significa o selo normal da Sociedade;

«Secretário» — significa o secretário da Sociedade ou 

qualquer terceiro designado para cumprir as obrigações de 

secretário da Sociedade, incluindo um co-secretário, um 

secretário assistente ou um vice-secretário;

«Reino Unido» — significa Grã-Bretanha e Irlanda do 

Norte.
1.3. Salvo se o contexto exigir interpretação diversa, nos 

presentes Estatutos:

1.3.1. Referências a pessoas abrangem pessoas singula

res e pessoas colectivas.

1.3.2. As palavras e expressões utilizadas nestes Estatutos 
devem conservar o mesmo significado que apresentam na 

Lei e nas disposições da Tabela A que sejam aplicáveis à 

Sociedade (com exclusão de modificações imperativas da 

Lei que não estejam em vigor quando essas disposições se 

tomem vinculativas para a Sociedade e as palavras ou as 
palavras ou expressões definidas expressamente excluídas 

pelos Estatutos);

1.4. Nestes Estatutos:

1.4.1. As epígrafes são utilizadas meramente por conve
niência e não afectam a criação dos Estatutos.

1.4.2. As palavras no singular abrangem o plural e vice- 

-versa; e

1.4.3. As palavras relativas a um género incluem o outro 

género.

1.5. Quando uma deliberação ordinária da Sociedade é

tomada expressamente com uma determinada finalidade, a 
adopção de uma deliberação especial ou extraordinária com 
a --- z» .. |

------------ JJ1UUUZ, U1C1LVÔ V, Vjv»v».— 
e ^eraÇão extraordinária é tomada expressamente com 

a ^^ade, a adopção de uma deliberação especial com 

sa mesma finalidade produz igualménte efeitos.
2-Sociedade de direito privado

ociedade é uma sociedade de direito privado 11 

Ohri A J a~iê° l‘° da Le’ e Como ta*’ aS SUaS aCÇ°eS .r0 
gaç es não são disponibilizadas ao público (em din^’ 

as ac «°Utra f°rma^ nem esta distrit>ui ou aceita distn u 
tida ne 7 °brÍêaÇÕeS da Sociedade (mediante C°ntraPÍ 
Xe o k™ °U °Ulra) COm vista a a d6S

u 0 ngações sejam colocadas à venda ao públlC

nos tennos do presente Pacto-Social e~expressamos^ndb
acordo à subscrição do número de acções da oci

cado diante dos nossos nomes.
Nome, moradas e dados dos Sócios fundadores
Número de acções subscritas pelo sócio
Stanley Harold Davis
15-17 City Road Uma
Londres EC1Y 1AA
Administrador da Sociedade Alan Rutland
15-17 City Road Uma
Londres EC1Y 1AA
Director Administrativo Datado de 2 de Janeiro de
Testemunhas das assinaturas supra referidas.- Rita

Davies
15-17 City Road Londres ECY 1AA Secretário da

Sociedade
Lei das Sociedades Comerciais 1985 e 1989.
Sociedade limitada por acções.
NOVOS ESTATUTOS DA PIPELINE INDUCTION

HEAT LIMITED Deliberação especial tomada a 12 de
Junho de 1997

1. Disposições preliminares e interpretação.
1.1. As regras contidas na Tabela A («Tabela A») do 

Regulamento de 1985 (alterado) na parte respeitante às 
Sociedades (Tabelas A a F) aplicam-se à Sociedade excepto 
os artigos, l.°, 3.°, 24.°, 35.°, 38.°, 41.°, 44.°, 53,°, 60.°, 61.°, 
62.°, 65.° a 69.° (inclusive), 73.° a 77.° (inclusive), 79.°, 80.°, 
81.°, 89.°, 93.°, 94.°, 108.°, 111.°, 112.° e 115.° que estão 
excluídos e os artigos 8.°, 3L°, 40.°, 46.°, 78.°, 88.° e 118.° 
que se aplicam de acordo com as variações decorrentes des
tes Estatutos.

1.2. Nos termos dos presentes Estatutos e das disposi
ções da Tabela A aplicáveis à Sociedade:

«a Lei» — significa a Lei das Sociedades de 1985, alte
rada, consolidada ou republicada ao longo do tempo;

«Estatutos» — significa estes Estatutos, alterados ao
longo do tempo;

«Dia Útil» — significa os restantes dias em que não é 
sábado ou domingo, durante os quais os bancos estão aber- 
tos ao público em Londres;

«Dias efectivos» - significa nos prazos de notificação 
o período util de notificação em que se exclui o dia em que à - ---------------------
notificação é feita ou dada como feita e o dia em que esta é * meSma finalidade também produz efeitos e, quando uma 
recebida ou inicia os seus efeitos; Jo,:k------

«Administrador» -significa o administrador em exerci 
cio ao longo do tempo; erc “

ta» de

«Titular»—significa o sócio cuio n». c 

de sócios como titular da participação social"° 
«Sede» — significa a sede da socied^l 

longo do tempo; ade 9ue exista ao

«Pessoa com perturbação mental»-_sbnifi 
soaqueestejaoupassaaestarasofrA.a , 8 UmaPes‘ 

dalguma perturbação
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3. Capital social
3.1. O capital social da Sociedade à data destes Estatutos 

é de £200.000,00 divididos em 200.000 acções de £1,00 

cada.
3.2. Sem prejuízo das disposições da Lei e do artigo 3.3 

a Sociedade pode:
3.2.1. emitir acções remíveis ou susceptíveis de serem 

remíveis, consoante opção da Sociedade ou do accionista, 
nos termos e de acordo com o procedimento previsto nos 
Estatutos;

3.2.2. Comprar acções próprias (incluindo acções remí
veis) ou celebrar acordos (de contingência ou não) de 
compra de acções próprias, conforme tiver sido aprovado 
por deliberação, tal como previsto na Lei; e

3.2.3. Na medida em que for permitido pelo artigo 171.° 
da Lei, fazer o pagamento relativo à remissão ou compra das 
suas acções (incluindo acções remíveis) para além de resul
tados da Sociedade distribuíveis ou receitas provenientes da 
emissão de acções.

3.3. Os administradores (para efeitos do artigo 80.° da 
Lei) autorizados para, em geral e sem condicionamentos 
autorizarem a distribuição ou concederem o direito a subs
crever ou a converter valores mobiliários ou acções não 
emitidas a terceiros, conforme acharem mais adequado, 
desde que haja acordo da Sociedade nesse sentido que a vin
cule. Salvo em caso de revogação ou alteração nos termos 
do artigo 80.° da Lei, o poder previsto neste artigo deve:

3.3.1. estar limitado a um montante nominal máximo de 
acções igual ao montante de capital da Sociedade não emi
tido autorizado à data destes Estatutos: e

3.3.2. expirar no quinto ano após a adopção dos presen
tes Estatutos, sem prejuízo de ofertas ou acordos anteriores 
a essa data, que impliquem ou possam implicar o exercício 
do direito por parte dos Administradores após aquela data 
conforme lhes compete.

No exercício desta competência prevista no presente 
artigo 3.3 os Administradores não estão sujeitos aos arti
gos 89(1) e 90(1) e (6) (inclusive) da Lei cuja aplicação à 
Sociedade está excluída.

4. Penhor
O penhor constituído ao abrigo da Tabela A deve constar 

das acções integralmente realizadas, registadas em nome do 
devedor ou à responsabilidade da Sociedade, consoante se 
trate de um único sócio ou de um entre vários co-titulares 
das acções em causa.

5. Transmissão de acções
5.1. Os Administradores podem, de forma discricionária 

e sem necessidade de fundamentação, recusar registar uma 
transmissão de acções, estejam ou não integralmente reali
zadas. Os Administradores podem igualmente recusar-se a 

registar uma transmissão, salvo:
5-1.1. a mesma seja realizada no escritório ou noutro 

gar indicado pelos Administradores, acompanhada de cer- 
cado das acções objecto de transmissão e qualquer outra 

prova que os Administradores possam razoavelmente solici
tar que demonstre o direito de transmissão do transmitente.

5.1.2. esta seja respeitante a uma única categoria de 
acções; e

5.1.3. esta implique não mais do que 4 compradores.
5.2. não sejam transmitidas acções a menores, insolven

tes ou pessoas com perturbações mentais.
5.3. Os Administradores podem em qualquer momento 

notificar a pessoa que se tome titular de uma participa
ção social, em consequência da morte ou falência de um 
sócio, para optar pela assunção da titularidade ou nomear 
um terceiro por si designado como transmissário, e caso 
esta não cumpra a notificação num prazo de 90 dias os 
Administradores podem após esse período reter o paga
mento de quaisquer dividendos, prémios ou outras quantias 
vencidas provenientes da participação social, até que as con
dições da notificação tenham sido cumpridas.

O artigo 31.° deve ser modificado em conformidade.
5.4 Não obstante, nenhuma disposição destes Estatutos 

impedirá que os Administradores registem a transmissão de 
acções e estes não podem suspender o registo da mesma, 

quando esta:
5.4.1. seja a favor de um banco ou instituição a favor de 

quem as acções tenham sido oneradas como garantia, quer 
na qualidade de agente e/ou entidade fiduciária de um grupo 
de bancos ou instituições ou outras entidades, ou a favor de 
um terceiro nomeado ou qualquer transmissário proveniente 
do referido banco ou instituição («Instituição Garantida»); 
ou

5.4.2. seja apresentada a registo à Sociedade por uma 
Instituição Garantida ou terceiro nomeado por esta de modo 
a efectivar o seu direito de garantia através das acções; ou

5.4.3. seja celebrada por uma Instituição Garantida 
ou terceiro nomeado por esta dé acordo com o direito de 
transmissão ao abrigo da garantia subjacente, e, não obs
tante quaisquer disposições destes Estatutos que em sentido 
diverso, nenhum transmitente ou potencial transmitente de 
acções da Sociedade a uma Instituição Garantida ou terceiro 
nomeado por esta, bem como nenhuma Instituição Garantida 
ou terceiro nomeado por esta, estarão obrigados a transmitir 
tais acções aos sócios da Sociedade à data, e os sócios não 
beneficiam de qualquer direito de, nos termos dos Estatutos 
de exigir que de alguma forma tais acções lhe sejam trans- 
mitidas/quer seja de forma onerosa ou não.

6. Modificação de direitos
6.1. Caso as participações sociais sejam divididas em 

diferentes categorias de acções, os direitos associados a cada 
uma das classes podem ser modificados, transformados ou 
extintos com o consentimento escrito do(s) detentores) de 

pelos menos três quartos do valor nominal das acções ou de 
determinada categoria, ou mediante a autorização através de 

uma deliberação extraordinária votada em Assembleia Geral 

autónoma dos sócios titulares das acções da classe.
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6.2. São aplicáveis às assembleias autónomas suprarefe- 

ridas as disposições relativas às assembleias gerais, excep
a parte segundo a qual o quórum deve ser uma pessoa (se 
as acções de determinada categoria forem detidas por uma 
mesma pessoa) e (nos demais casos) duas pessoas que dete
nham ou representem por instrumento de procuração pelo 
menos um terço das acções de determinada categoria e que 
qualquer sócio titular das acções da categoria em questão e 
nenhum sócio pode, pessoalmente ou por meio de procura

ção solicitar uma votação.
6.3. Os direitos concedidos aos titulares de acções de 

quaisquer categorias, emitidas com direitos preferenciais ou 
quaisquer outros, não devem ser considerados alterados pela 
criação ou subscrição de mais acções equiparadas, salvo o 
expressamente disposto em contrário em sentido contrário 
nas condições da emissão de acções dessa categoria.

7. Assembleias Gerais
7.1. Uma Assembleia Geral Anual e uma assembleia 

extraordinária convocada para adopção de deliberação espe
cial ou electiva convocada com pelo menos 21 dias efectivos 
de antecedência. Todas as demais assembleias extraordiná
rias devem ser convocadas através de convocatória enviada 

com a antecedência de 14 dias efectivos, ao passo que uma 
Assembleia Geral pode ser convocada através de notificação 

com prazo mais reduzido, se assim tiver sido acordado:
7.1.1. por todos os sócios com direito de participação 

e de voto na assembleia, no caso de uma se tratar de uma 
Assembleia Geral; e

. 7.1.2. pela maioria dos sócios com direito de participa
ção e de voto, caso a maioria no seu todo seja titular de pelo 
menos 95% do valor nominal das acções que concedem tal

A convocatória deve especificar a hora e o local da 
emlil de ■ ■

Sem prejuízo das disposições destes Estatuto, 

quaisquer restrições impostas a determina 
sociais, a convocatória deve ser X

socio, bem como aos
quência de morte ou falência de um 
Administradores e auditores.

7-2 A votação pode ser levada 
Assembleia Geral, conduzida pelo 

admm>stração ou por accionista 

«esteja presente pessoalmente
7.3. Nos casos c—

a cabo em qualquer 
Presidente do conselho 

retenha direito de voto 
Ou se faça representar

D1AR|O PA REPÚr,,^

sido cumprido, ou caso deixe de haver quórum em detern). 

nada assembleia, esta:
7.4.1. deve ser dissolvida se tiver sido convocada

solicitação dos sócios; ou Por

7.4.2. se tiver sido convocada por qualquer outra forni 

deverá ser objecto de nova marcação para o mesmo dia dà 
semana seguinte, à mesma hora e no mesmo local, Ou em 
dia, hora e local que os Administradores venham a determi 

nar, e caso nesse dia não haja ou deixe de haver quórum o(s) 

membro(s) presentes passam a constituir o quórum.

7.5. O Administrador tem o direito de receber convoca
tórias, apesar de não ser sócio, assim como de participar e 

intervir em Assembleia Geral ou assembleia autónoma de 

sócios titulares de participações sociais de quaisquer cate

gorias.
7.6. Caso a Sociedade só tenha um sócio, e este tome 

uma decisão que poderia ter sido tomada pela Sociedade 
em Assembleia Geral, e que produz efeitos como se tivesse 
sido aprovada em Assembleia Geral, este deverá (salvo se 
a decisão tiver sido tomada através de deliberação escrita) 
fornecer à Sociedade uma declaração escrita a comprovar 

aquela decisão.
7.7. Em caso de igualdade de votos, quer seja na decor

rência de votação por braço no ar ou por voto secreto, o 
Presidente do Conselho de Administração é titular do voto 
de desempate, para além de quaisquer direitos de voto de 

que possa ser titular.
7.8. As deliberações por escrito assinadas por todos os 

sócios da Sociedade com direito a receberem convocatória, 
de participação e de voto em Assembleia Geral ou fazerem- 

se representar por procuradores ou representantes.
7.8.1. Goza da mesma validade e eficácia que as deli

berações adoptadas em Assembleia Geral devidamente 

convocadas e realizadas; e
7.8.2. As deliberações por escrito podem constar de um 

ou mais documentos, assinados por um ou mais sócios ou
e de Procuradores ou representantes e caso se trate de um órgão 

de um sócio, a assinatura deste é suficiente se tiver 

o rea izada por um administrador ou representante devi
damente autorizado.

8-Direito de voto dos sócios

rador d S 'nStrumentos de representação a designar procU' 

em nom d” SPde’tos a forma escrita, assinados por °u 
social de d° repreSentad0 (ou por um membro de um órgão 

soa colécf autorizado quando se trate de uma P«s' 
Administrado’ deVem Seguir a forma determinada P«'oS 

deverão seguirTf6 CaS° de omissão dessa determina?3 ’

8.2. A d ■ °™a ®era*mente permitida por lei- 
curador designid3930 de procurador não é válida e ° prd°6 

voto nas assemhi° 03 procuraÇa° nâo disporá de d're*t0 
Çãoe original ou T’ Se ° instI™to de represe"'' 

aprovada pe|os Ad P'a n°tanal (ou sob qualquer outra for
P l°SAdm|n'stradores) do instrumento que a'este
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a existência de competência ao abrigo do qual aquele é cele

brado:
8.2.1. for depositado na sede (ou noutro local do Reino 

Unido, conforme indicado na convocatória da assembleia 
ou em instrumento de representação emitido pela Sociedade 
relativamente a uma assembleia) até 48 horas antes da data 
de realização da assembleia ou de segunda data de convoca
tória para realização desta, na qual o representante designado 
se proponha votar; ou

8.2.2. caso a votação seja realizada após mais de 48 horas 
da data prevista, se o instrumento for depositado nos termos 
do artigo 8.2.1 em data posterior àquela data prevista, mas 
nunca em com menos de 24 horas de antecedência em rela
ção à data em que a votação veio a ter lugar.

8.2.3. caso a votação não ocorra na data prevista, mas 
seja realizada dentro das 48 horas posteriores à data prevista, 
seja entregue ao Presidente do Conselho de Administração 
ou ao secretário ou a qualquer administrador durante a 
assembleia onde decorreu a votação.

9. Administradores
O número de Administradores deve ser determinado em 

Assembleia Geral de sócios, e salvo até que seja determi
nado, não haverá número máximo de Administradores e o 
número mínimo será um.

10. Administradores suplentes
10.1. A qualquer momento, os Administradores podem 

nomear ou revogar a nomeação de terceiros (incluindo 
outros administradores) como administradores suplentes, 
mediante apresentação de comunicação escrita depositada 
na sede.

10.2. Os efeitos ou eventos decorrentes da condição de 
Administrador são extensíveis ao administrador suplente, 
assim como cessa a sua nomeação se o Administrador dei
xar o seu cargo.

10.3. Os Administradores suplentes têm o direito 
(excepto quando se encontre fora do Reino Unido) a receber 

convocatórias para os conselhos de administração ou para 
quaisquer reuniões ou comités de administração do qual o 
Administrador representado faça parte ou tenha o direito a 
assistir, participar e votar enquanto Administrador, quando 
este não possa estar presente, incluindo o desempenho de 
quaisquer funções do Administrador representado, assim 
como as regras de procedimento em assembleia lhe são apli
cáveis como se se tratasse do Administrador representado.

10.4. Caso o administrador suplente' seja um dos 
Administradores, ou caso este seja administrador suplente 
dc mais do que um Administrador, os direitos de voto são 

cumulativos.
10.5. Caso o Administrador representado esteja ausente 

do Reino Unido ou se encontre temporariamente indisponí- 

vel por motivos de saúde ou incapacidade, a assinatura de 
quaisquer deliberações por voto escrito dispõe da mesma 
eficácia que teriam se fossem assinadas pelo Administrador 

apresentado.

10.6. Sem prejuízo do disposto neste artigo 10.°, o admi
nistrador suplente não tem poderes para ser equiparável 
ao Administrador representado nem deve ser considerado 
como tal para efeitos destes Estatutos, mas é considerado 
um membro de .um órgão social da Social e como tal deve 
ser responsabilizado pelos seus próprios actos e omissões e 
não devem ser considerado agente do Administrador que o 
nomeou.

10.7. O Administrador suplente pode contratar mani
festar interesse ou beneficiar de contratos, acordos ou 
transacções, ser reembolsado de despesas e ser indemnizado, 
nos mesmos termos e com as mesmas condições aplicáveis a 
um Administrador, mas não tem o direito a qualquer remu
neração, excepto aquela que advenha da remuneração que 
caiba ao Administrador representado, consoante as indica
ções dadas por este por escrito à Sociedade.

10.8. Artigo 88.° deve ser modificado em conformidade.
11. Competência dos Administradores
Sem prejuízo das competências previstas no artigo 70.° 

da Tabela A, os Administradores podem estabelecer e man
ter, ou procurar estabelecer e manter pensões ou quantias 
plurianuais (contributivas ou não), e conceder ou procurar 
conceder doações, liberalidades, pensões, ajudas de custo 
e subsídios a pessoas (incluindo Administradores e outros 
membros de órgãos sociais) que trabalhem ou tenha tra
balhado, ou prestem serviço à Sociedade ou a qualquer 
empreendimento, do qual a Sociedade faça parte, como 
parceiro, parte ou associado, ou de qualquer antecessor da 
Sociedade na actividade desta, incluindo os cônjuges, viúvo 
ou viúva, familiares e dependentes e parentes, bem como 
realizar pagamentos a, ao abrigo de, ou provenientes de 
seguros ou conceder outros benefícios a essas pessoas.

11.2. Sem prejuízo do artigo 70.° da Tabela A e do artigo 
19.°, e sem prejuízo das

disposições da Lei, os Administradores têm o poder de 
contratar e manter seguros suportados pela Sociedade a 
favor e em benefício de quaisquer das seguintes pessoas:

11.2.1. Administradores, membros de órgãos sociais, tra
balhadores ou auditores da Sociedade e de qualquer outra 
sociedade que detenha a Sociedade ou que seja detida por 
esta, ou na qual a Sociedade ou sociedade que a detenha pos
suam interesse directo ou indirecto, ou que seja parceira ou 
associada da Sociedade ou de sociedade que detenha, ou de 
qualquer empreendimento da Sociedade ou de outra socie
dade;

11.2.2. Entidade fiduciária de fundos de pensões no qual 
os trabalhadores da Sociedade ou de qualquer uma das enti
dades supraindicadas estejam interessados;

Incluindo (sem prejuízo do que em geral esteja disposto 
mais adiante) seguros de cobertura de quaisquer responsabi
lidades respeitante a actos ou omissões actuais ou potenciais, 
assinatura e/ou cobertura de responsabilidade referente a 
direitos e deveres e/ou em relação a quaisquer outros deve
res, competências advenientes dos seus cargos, em relação à 
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Sociedade ou quaisquer uma das entidades acima re en 

empreendimentos ou fundos de pensões.
12. Nomeação e saída de Administradores
12.1 Os Administradores não cessam funções por rota 

ção. O artigo 78.° é assim alterado em conformidade.
12.2. Os Administradores podem nomear quaisquer pes 

soas, que tencionem ser Administradores da Socie a e, 
quer seja para substituição de um administrador, quer seja 
em virtude do alargamento do número de administradores, 
contanto que a nomeação não faça com que o número e 
Administradores exceda o número limite de administradores 

fixado nos termos dos Estatutos.
13. Destituição e renúncia de Administradores 
13.1.0 cargo de Administrador cessa no caso de:
13.1.1. este deixe de ser Administrador por força da Lei

ou fique proibido por lei a exercer o cargo de Administrador;

ou
13.1.2. seja insolvente ou entre em acordo de pagamento 

e cobrança com credores; ou
13.1.3. sofra de perturbação mental; ou
13.1.4. renuncie ao cargo através de comunicação escrita 

dirigida à Sociedade; ou
13.1.5. seja destituído do cargo ao abrigo do artigo 303.° 

da Lei por força de Assembleia Geral Extraordinária; ou
13.1.6. seja destituído do cargo através de comunicação 

escrita assinada pelos Administradores ou em nome destes, 
depositada na sede (situação em que a destituição é conside
rada como tendo sido praticada pela Sociedade).

13.2. A idade de 70 anos ou qualquer outra não é motivo 
de destituição ou para não poder ser Administrador.

14. Interesses dos Administradores
14.1. Um Administrador que tenha interesse directo ou 

indirecto em contrato ou negócio ou proposta contratual ou 
de negócio da Sociedade:

14. J. 1. deve declarar a natureza desse interesse em con
selho de administração, de acordo com o artigo 317.° da Lei-

14.1.2. sem prejuízo dessa revelação, este tem direito dè 
voto em deliberação relativa a quaisquer contratos ou nego-' 
c.os no qual este esteja interessado, e caso vote, o seu voto 
d°adXeeZ ” COntórá fonnaÇâ0 d°

15. Funcionamento da Administração
15.1. O quórum de funcionamento é de dois adminí.» 

dores, excepto quando haja administrador único Ane
de administrador suplente conta n,r A presen<?a 
-C»otaj.JlnlX“taP”XS'SSOd0* 

cargo com todas as competências enoda d eXercer 0 

buídos a um Conselho de Administração.^ Seriam 

^onse^° d^ACdamOin^MraçTÓ^goa<deeVOÍ°S’ ° do 

voto de desempate. um se8undo direito de
15.3. As deliberações por escrim

de Administrador- 

íinico) com direito a receberem convocatoria do Conselho 
de Administração ou de quaisquer com.tés de administra
ção são válidas e eficazes como se tivessem sido aprovadas 
em conselho de administração ou (consoante o caso) eni 
comité de Administradores, devidamente convocados e rea
lizados e estas podem constar de um único ou de vários 
documentos com o mesmo conteúdo, assinados por um 
ou mais Administradores; embora a deliberação assinada 
por um administrador suplente não careça de ser assinada 
pelo Administrador representado e, caso seja assinado por 
Administrador que tenha nomeado administrador suplente, 
esta não tem que ser assinada pelo administrador suplente.

15.4. É possível a realização de reuniões do Conselho 
de Administração ou de comité de administração (conso
ante o caso) por conferência telefónica, contanto que seja 
enviada comunicação a informar desse facto, e nesse caso, 
o quórum constituído através dos participantes nà conferên
cia telefónica é equiparado ao das reuniões do Conselho de 
Administração ou de comité de administração (consoante o 
caso), desde que os participantes se possam ouvir e fazer 
ouvir mutuamente, através da ligação telefónica. As delibe
rações tomadas nessas condições gozam da mesma validade 
daquelas que forem tomadas em Conselho de Administração 

normal e presencial, sujeito à convocatória.
15.5. Os Administradores devem ser notificados pelas 

convocatórias em onde quer que estes residam e como tal, o 

artigo 88.° deve ser alterado em conformidade.
16. Assinatura de documentos
Sempre que a Lei o permita, quaisquer instrumentos 

assinados por um Administrador ou pelo secretário, ou por 
dois administradores e que devam ser expressamente assi
nados pela Sociedade como escritura têm o mesmo efeito 

como se fossem assinados através de selo, contanto que esse 
instrumento contenha menção onde claramente se disponha 
que é intenção dos intervenientes que este produza os efeitos 
de uma escritura sem a assinatura dos Administradores ou de 

comité autorizado pelos Administradores.
17. Dividendos
17.1. Os Administradores podem deduzir dos dividendos 

vencidos quaisquer quantias vencidas à data, devidas Pei0 
titular da participação social à Sociedade seja a que títul 
for.

17.2.0 pagamento de dividendos não reclamados ou 
quaisquer quantias vencidas, ou respeitantes à participaça 
social, transferidos para uma conta autónoma, não fa2 

ociedade uma entidade fiduciária dessas quantias. O d’rel 

3 qU,a'SCIuer div‘dendos não reclamados caduca e deixam 
Ser deVldos Pela Sociedade, uma vez decorridos 12 meses 

partlr da data do seu vencimento.
18. Comunicações 

nor'! l’|QUa'SqUer comunicações dirigidas a ou em|llda 

obedec TJ PeSS°a n0S termos destes EstatUt<* ^reu

nião dof3 fOrma eSCr'ta’ excePt0 a convocatória Para
30 d° Conselh° Administração, que não necess^ 
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estar sujeita à forma escrita. A notificação pode ser pessoal 
ou por carta. A morada comercial da Sociedade corres
ponde à da sua sede ou de qualquer outro lugar indicado 
pelos Administradores. A morada comercial de cada um 
dos sócios deverá ser a da respectiva sede, dentro do Reino 
Unido ou em qualquer outra morada dentro do Reino Unido, 
conforme indicação do destinatário dada à Sociedade ao 
longo do tempo, para efeitos deste artigo. Em caso de ine
xistência de morada o sócio deixa de ter o direito a receber 
quaisquer convocatórias.

18.2. No caso de contitularidade de uma participação 
social, as comunicações devem ser dirigidas ao contitular 
cujo nome figure em primeiro lugar no registo de sócios e 
a comunicação que lhe for dirigida é extensível aos demais 
contitulares.

18.3. As comunicações consideram-se recebidas:
18.3.1. se tiverem sido entregues pessoalmente, à data 

da entrega e, para efeitos de prova, deve ser suficiente a 
existência de recibo que assinado pelo destinatário ou por 
terceiro em seu nome; e

18.3.2. se forem realizadas através de carta, dois (2) dias 
úteis após esta ter sido remetida por correio e, como prova, 
é suficiente a prova em como a carta foi devidamente selada 
em primeira classe, com a morada de destino correcta e 
entregue no serviço de correios.

19. Indemnizações
Sem prejuízo das disposições da Lei, ou de qualquer 

indemnização a que um Administrador possa ter direito, 
todos os Administradores, secretário ou gestor da Sociedade 
têm direito a ser indemnizados através de activos da 
Sociedade, por responsabilidades, custos e despesas por si 
incorridas no cumprimento ou liberação dos seus deveres. 
O artigo 118.° da Tabela A deve ser adaptado em conformi
dade.

Philip Michael Bond, Director da Sociedade
Cari James Vincent, Vice-Presidente Sénior.

Certificado Notarial (Sociedade Limitada) (sem selo) 
Bumley, Lancashire, Inglaterra.
No dia 19 de Junho de 2011, perante mim, Derek 

Lambert, com domicílio em 5-7 Hargreaves Street, Bumley, 
Lancashire, Inglaterra, Notário Público, devidamente cre
denciado, atesta que compareceu pessoalmente Phillip 
Michael Bond, Director da Sociedade e Cari Vincent, Vice- 
Presidente Sénior da Sociedade «Pipeline Induction Heat 
Limited e que assinou o seu nome através de investidura do 
Conselho de Administração da referida Sociedade.

Em testemunho do que, na data suprareferida, aqui 
aponho a minha assinatura e selo profissional de Burnley, 
Lancashire, Inglaterra.

Derek Lambert
Notário Público
Burnley - Colne - Nelson
Lancashire

Reino Unido
Está conforme.
Luanda, aos 20 de Janeiro do ano de 2013. — A Ajudante 

de Notário, Isabel Neto Lúcio. (13-02900-L01)

Constituição da Propriedade Horizontal

Certifica-se que, a ficha da fracção 3-B, do Prédio n.° 615, . 
Ingombota em anexo, são respectivamente os teores das des
crições e das inscrições de titularidade e dos encargos em 
vigor. ■ .

Descrição — Averbamentos — Anotações
Urbano
Área Total: 1.063,5900 m2;

Situado em: Luanda;
Gaveto das Ruas Fernão de Magalhães e Lopes de Lima 

actual (Samuel Bernardo, n.° 11).
Valor Venal: 15.777.750,00 Esc.
Matriz: 3457 do l.° Bairro Fiscal.
Número do livro: B-l3.
Número da folha: 107.
Número da descrição em livro: 2795.
Número da descrição em ficha: 140 - l.a Secção.
Outras menções: Prédio composto de cave, r/c com 

galeria e 5 andares. É constituído por fracções autónomas 

identificadas da seguinte forma:
Cave, r/c e galeria letras A, B, C, D, E;
1. ° andar, letras A, A’, B, C, D;
2. ° andar, letras A, A’, B, C, D;
3. ° andar, letras A, A’, B, C, D;
4. ° andar, letras A, A’, B, C, D;
5. ° andar, letras A, A’,B, C, D.

Na galeria situa-se a habitação do porteiro e é constituída 
por 1 sala, wc e 1 copa.

Extracto actualizado da descrição e respectivos averba
mentos.

Inscrições — Averbamentos — Anotações
G-Ap. n.° 9, 17 de Julho de 1971-Aquisição.
Causa: compra;
Outras menções: extracto da inscrição n.° 24.475, a 

folhas 15, verso, do G-25. sujeito(s) activo(s):
«CONOL— Construções Nogueira S. A. R. L», socie

dade anónima de responsabilidade limitada.
Morada: com sede na Rua Francisco Nevvton.
Localidade: Luanda.
sujeito(s) passivo(s):
Joaquim André
F-Ap. n.° 10 - 15 de Março de 1972 — Constituição da 

Propriedade Horizontal
Fracção: 1 — A Percentagem: 2,028000
Fracção: 1 — AA Percentagem: 2,028000
Fracção: 1 — B Percentagem: 3,875000
Fracção: 1 —C Percentagem: 2,028000
Fracção: 1 — D Percentagem: 3,600000
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! Fracção: 2 - A Percentagem: 2,028000 ° 
Fracção: 2 — AA Percentagem^ , 
Fraccão: 2 — B Percentagem: 3,875000 
Fracção- 2 — C Percentagem: 2,028000 
Fracção: 2-D Percentagem 3,600000 
Fracção: 3 -A Percentagem: 2,028000 
Fracção: 3—AA Percentagem: 2,0000 
pracção: 3-B Percentagem: 3 8750OT 
Fracção: 3 - C Percentagem: 2,028000 
Fracção: 3 — D Percentagem: 3,600000 
Fracção: 4 - A Percentagem: 2,028000 
Fracção: 4 - AA Percentagem: 2,028000 
Fracção: 4 — B Percentagem: 3,875000 
Fracção: 4 — C Percentagem: 2,028000 
Fracção: 4 — D Percentagem: 3,600000 
Fracção: 5 — A Percentagem: 2,028000 
Fracção: 5 — AA Percentagem: 2,028000 
Fracção: 5 — B Percentagem: 3,875000 
Fracção: 5 — C Percentagem: 2,028000 
Fracção: 5 — D Percentagem: 3,600000 
Fracção: Cave-RC-Galeria-A Percentagem: 5,149000 
Fracção: Cave-RC-Galeria-AA Percentagem: 2,028000 
Fracção: Cave-RC-Galeria-B Percentagem: 4,017000 
Fracção: Cave-RC-Galeria-C Percentagem: 3,625000 
Fracção: Cave-RC-Galeria-D Percentagem: 12,442000 
Fracção: Cave-RC-Galeria-E Percentagem: 6,972000 
G-Ap. n.°9-15 de Julho de 1996 Aquisição.
Disposição legal: Diário da República n.° 131, l.a série, 

de 5 de Junho de 1982, conjugado com o Diário República 
n.° 35,1 .a série, de 1 de Setembro de 1995.

Causa: confisco 
sujeito(s) activo(s): 
Estado
Localidade: Luanda. 
sujeito(s) passivo(s): 
«CONOL — Construções Nogueira, S. A. R. L». 
Descrição — Averbamentos—Anotações.
Valor venal: 611.250,00 ESC 
Composição:
3.° andar letra B, Apartamento constituído por sala 

comum, três quartos, hall, uma varanda, casa de banho, cozi
nha e lavandaria. Tem a área de 121,96m2.

Inscrições—Averbamentos—Anotações F - Ap. n.° 10, 
15 de Abril 1972, Constituição da Propriedade Horizontal 

G-Ap. n.° 5,9 de Dezembro de 1974-Aquisíção 
Causa: compra.
O Conservador-Adjunto em exercício, Ndjizas João 

Chiquete Sabino.
Outras menções: extracto da inscrição n.» 31.902, a 

folhas 71, verso, do G-34. sujeito(s) activo(s):
«Simobam Imobiliária S A R i .

uaud a. a. k. L», sociedade anónima de responsabilidade limitada».
Morada: com sede na Avenida Paulo Dias de

Novais, n 0 179 ? ° . ... u,as de
2. andar Localidade: Luanda

Nogueira, S. A. R. U.

Chiqnete Sabino- 

Kavetuhole, Limitada

... rnmnosta de 2 folhas, que está conforme o ori- 
““86 ■ "X ““

• e diversas deste Cartório n.° 1 -A, 2012."caX Notarial da Loja dos Registos e Notariado do 

Namibe, aos 9 de Dezembro de 2013. - O notano-adjunto, 
instituição da sociedade « Kavetuhole, Limitada».

Aos 9 de Dezembro de 2013, nesta Cidade e no Cartono 
Notarial da Loja dos Registos do Namibe, a cargo de Carlos 
Njanji Barros Lopes, Notário-Adjunto do referido Cartono, 
compareceram como outorgantes:

Pieira- - Luísa Celina Gilberta Ty.pmge Alme.da, 
casadaem regime de comunhão de bens adquiridos com Sérgio Xo Martins Almeida, natural do « 

Huíla, titular do Bilhete de Identidade n. 000^823 ;
emitido pelo Arquivo de Identificação Central de: Luandai 
24/01/2012, residente no Lubango Bairro da Tc avo , 
n0 558*

' Segunda: - Teresa das Dores Francisca Gomes, soL 

teira, natural de Caconda, Província da Huíla, ti u 
Bilhete de Identidade n.° 001734913HA032, emiti 
Arquivo de Identificação Central de Luanda aos 
Fevereiro de 2011, residente no Bairro Comandante 
Boy, no Lubango, casa sem número, ambas devi a 
representadas por Emanuel Azmall Chitunda da Conce 
casado, natural de Benguela, Província de Bengue a, 
lar do Bilhete de Identidade n.° 002519680BA039, ern1^ 
pelo Arquivo de Identificação Central de Luanda, aos & 
Dezembro de 2013, residente habitualmente na Pr0V1sern 
da Huíla, cidade do Lubango Bairro Comercial casa 
número. ~ jaS

Verifiquei a identidade das outorgantes pela ex^^a<^eri. 
referidas cópias dos seus bilhetes de identidade, ten 0 
ficado a qualidade e suficiência de poderes para o aC^ 
procuração.

E por elas foi dito: . unia
Que pela presente escritura, constituem entre si, 

sociedade comercial por quotas de responsabilidade 
tada, denominada «Kavetuhole, Limitada», com se ,^| 
Município do Lubango, Província da Huíla, com 0 
social de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), integra^^ 
realizado em dinheiro, dividido e representado por duas 
tas iguais, no valor nominal de Kz: 50.000,00 (cinquenta 
kwanzas), para cada sócia, representativo de 50% ca a’efta 
capital social, pertencentes às sócias Luísa Celina Gi 
Tyipinge Almeida e Teresa das Dores Francisca, perfaze 
integralmente 100% do capital social.
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Que a sociedade tem por objecto social o previsto no 

artigo 3.° do seu estatuto e reger-se-á pelos artigos constantes 
do mesmo, que é um documento complementar, elaborado 

nos termos do n.° 2 do artigo 55.° da Lei da Simplificação 
e Modernização dos Registos Predial, Comercial e Serviço 

Notarial, que fica a fazer parte integrante desta escritura, 

cujo conteúdo eles outorgantes declaram ter pleno conheci
mento, pelo que fica dispensada a sua leitura.

Assim o outorgaram.

arquivo:
a) Documento complementar a que atrás se faz alu

são;
b) Certificado de admissibilidade emitido pelo

Ficheiro Central de Denominações Sociais, em 

Luanda, aos 6 de Setembro de 2013;

c) Procuração emitida aos 3 de Dezembro de 2013.

Esta escritura foi lida aos outorgantes e aos mesmos 

explicado o seu conteúdo, bem como a advertência da obri

gatoriedade do registo deste acto, no prazo de 90 dias.

Liquidado neste acto o imposto de selo, no montante de 

Kz: 2.000,00.

Conta conferida e registada sob o n.° 20234/13. — O 

Notário-adjunto, Carlos Njanji Barros Lopes.

ESTATUTO DA SOCIEDADE 
KAVETUHOLE, LIMITADA

ARTIGO l.°

A sociedade adopta a denominação de «Kavetuhole, 
Limitada», com sede na Mapunda, Município do Lubango, 
Província da Huíla, podendo abrir filiais, agências, sucur
sais, ou qualquer outra forma de representação dentro do 
território nacional, angolano, onde e quando convier aos 
negócios da sociedade.

ARTIGO 2.°
É constituída por tempo indeterminado, mas juridica

mente a sua existência conta-se a partir de hoje.

ARTIGO 3.°

O seu objecto social é construção civil e obras públi
cas, fiscalização de obras públicas, prestação de serviços, 
hotelaria e turismo, comércio geral, indústria, exploração 

agro-pecuária, gestão de projectos, mediação e imobiliária, 
avaliação imóveis, exploração turística, transitórias, explo
ração mineira, sondagem, venda de veículos de todo tipo, 
rent-a-car, camionagem, realização de eventos culturais, 
actividade de limpeza, formação profissional, serviços de 
jardinagem, promoção de evento infantil, educação e ensino, 
Jardim infantil, comércio a grosso e a retalho, indústria, 
transportes, importação e exportação, pesca, podendo ainda 
dedicar-se a qualquer outra actividade industrial e comercial 
desde que seja acordado pelos sócios e permitido por lei.

ARTIGO 4.°

O capital social é da quantia de Kz: 100.000,00 (cem mil 
kwanzas) integralmente realizado em dinheiro, representado 
e dividido por duas quotas da seguinte maneira: uma quota 
no valor nominal de Kz: 50.000,00 (cinquenta mil kwan
zas), pertencente à sócia Luisa Celina Gilberta Tyipingue 
Almeida e outra quota de Kz: 50.000,00 (cinquenta mil 
kwanzas), pertencente respectivamente à sócia Teresa das 
Dores Francisca Gomes.

ARTIGO 5.°

A cessão de quotas entre os sócios é livre, mas quando 
feita a estranhos, fica dependente do consentimento da 
sociedade, à qual é sempre reservado o direito de prefe
rência, deferido aos outros sócios se aquela dele não quiser 
fazer uso.

ARTIGO 6.°

A gerência e administração da sociedade em todos os 
seus actos e contratos, bem como a sua representação em 
juízo e fora dele activa e passivamente, será exercida pelas 
sócias Luisa Celina Gilberta Tyipinge Almeida e Teresa das 
Dores Francisca Gomes, que desde já fica nomeado gerente 
com despensa de caução, sendo necessária uma assinatura, 
para obrigar validamente a sociedade.

1. As sócias-gerentes nas suas ausências ou impedimen
tos, poderão no todo ou em parte delegar os seus poderes de 
gerência em pessoas estranhas à sociedade, devendo para o 
efeito, outorgar o respectivo instrumento de mandato.

2. Fica expressamente proibido aos sócios obrigar a 
sociedade em actos e contratos estranhos aos negócios da 
sociedade, tais como letras de favor, fianças abonações ou 
documentos semelhantes.

ARTIGO 7.°

A sociedade nunca se dissolverá por morte ou interdi
ção de qualquer um dos sócios, devendo continuar a sua 
existência jurídica cornos sócios sobrevivos ou capazes e 
os herdeiros do sócio falecido ou interdito devendo estes 
nomearem um que a todos represente, enquanto a quota se 
mantiver indivisa.

ARTIGO 8.°

As Assembleias Gerais, quando a lei não prescre
ver outras formalidades, serão convocadas por meio de 
cartas registadas e dirigidas aos sócios com pelo menos 
15 (quinze) dias de antecedência. Se qualquer um dos 
sócios estiver ausente da sede social, a convocação 
deverá ser feita com a dilação suficiente para permitir a 
sua comparência.

ARTIGO 9.°

Os anos sociais serão os civis e em cada ano social, 
far-se-á um balanço que deverá estar encerrado e datado 
reportadamente até 31 de Dezembro do ano a que disser res
peito.

ARTIGO 10.°

Os lucros líquidos que serão apurados em cada balanço, 
depois de deduzida a percentagem de 5% e outras percen-
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tagens para o fundo de reserva legal que for criado em 

Assembleia Geral, serão repartidos pelos sócios na propor
ção de suas quotas. Na mesma proporção serão suportados 

os prejuízos quando os houver.
ARTIGO Il.°

Para resolverem todas as questões emergentes e atinentes 

ao presente contrato, estipulam o Foro do Juízo da Comarca 

de Luanda, com expressa renúncia a qualquer outro.

ARTIGO 12.°

No omisso, regularão as deliberações da Lei n.° 1/04, de

13 de Fevereiro e demais disposições aplicáveis, vigentes e 

a vigorar no País.
(13-21432-L01) 

—Comércio Geral e Prestação 
de Serviço, Limitada

Certifico que, por escritura de 17 de Dezembro de 2013, 
lavrada com início a folhas 78, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 180-A, do Cartório Notarial do Guiché 
Único da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires 
da Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:

Primeiro: — Márcio César dos Reis e Almeida, solteiro, 
maior, natural da Maianga, Província de Luanda, onde reside 
habitualmente, no Distrito Urbano e Bairro da Maianga, Rua 
Marien Ngouabi, n.° 142,2.7203;

Segundo: — Marta Solange António Saraiva, solteira, 
ihaior, natural da Maianga, Província de Luanda, onde reside 
habitualmente, no Distrito Urbano e Bairro da Samba, Casa 
n.°54;

Uma sociedade comercial por quotas de responsabi- °
lidade limitada, que se regerá no5 termos constantes dos 7^° n°mead°Spor quotas de responsabi- 

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

Luanda, 17 de Dezembro de 2013. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTO DA SOCIEDADE
MM&M’S — COMÉRCIO GERAL E PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇO, LIMITADA

2. °

A duração da sociedade é por tempo indeterminado, COn 
tando-se o início da sua actividade, para todos os efeit^ 
legais, a partir da data da celebração da presente escritura. *

3. °

A sociedade tem como objecto social o comércio geral 
prestação de serviços, importação e exportação, podendo 
ainda dedicar-se a qualquer outro ramo do comércio ou 
indústria em que os sócios acordem e seja permitido por lei.

4. °

1. O capital social é de 100 000,00 (cem mil kwanzas), 
integralmente realizado em dinheiro e dividido em duas 
quotas iguais, sendo uma no valor nominal de Kz: 50.000,00 
(cinquenta mil kwanzas) cada uma, pertencentes aos sócios 
Márcio César dos Reis e Almeida e Marta Solange António 
Saraiva, respectivamente.

2. Sempre que for deliberado em Assembleia Geral o 
aumento de capital social, deverá respeitar as proporções de 
participação no capital de cada um dos sócios.

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

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

6. °
a A Serencia e a administração da sociedade, em todos os 
eus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passiva- 
ente, será exercida pelos sócios Márcio César dos Reis e 

^meida e Marta Solange António Saraiva, que dispensados 
> gerentes, sendo necessárias as 

turas dos 2 (dois) gerentes para obrigar validamente 
a sociedade.

sócios-gerentes poderão delegar entre si ou em 
P ssoa estranha à soc.edade, gerên_

2 ermdo para o efeito o respectivo mandato.
sociedad 3 eXpressarnente vedado aos gerentes obrigar a 
como leLsVf108 6 COntratos aos negócios sociais, tais 
semelhantes. fianÇaS’ abonaÇ°es ou outros aCt°S

A sociedade adopta a denominação de «MM&M’S — 
Comércio Geral e Prestação de Serviço, Limitada», com 
sede em Luanda, na Zona Verde, Rua 47, s/n.°, Município de 
Belas, podendo instalar filiais e agências de representações 
comerciais em qualquer parte do território nacional, sem
pre que convier aos interesses sociais, por deliberação da 
Assembleia Geral.

formalidades s '~S ^era's’ guando a lei não prescreva outras 
das aos sócíck COnvocadas por cartas registadas, dirig’" 

C°m’ pel° menos, 30 dias de antecedência.

O 8 °
«"lagem es4i “Purados, depois de deduzida a pee 

de reserva legal, quando 
mente criados por dXrCenla8ens Para fundos especifica-, 

del'beraçã0 da Assemb|eja Gera)> serão 
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no fim de cada exercício divididos pelos sócios na proporção 
das suas quotas, assim como as perdas se as houver.

9. °

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

10. °

1. A sociedade somente se dissolve nos termos da lei.
2. Dissolvida a sociedade, todos os sócios serão liquida

tários e à liquidação e partilha procederão como acordarem. 
Na falta de acordo e se algum dos sócios o pretender, o 
activo social será licitado em globo, com a obrigação do 
pagamento do passivo e adjudicado ao sócio que melhor 
preço oferecer em igualdade de condições.

11. °

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

12. °

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

13. °

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

14. °

No omisso regularão as deliberações sociais da 
Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, e demais legislação apli
cável.

(13-21497-L02)

SILOÉ ATALAIA— Prestação de Serviços (SU), 
Limitada

Bárbara Celeste Ferreira Gamboa, Conservadora- 
-Adjunta da Conservatória do Registo Comercial de Luanda,
2.a Secção do Guiché Único da Empresa.

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre
sentada sob o n.° 10, do livro-diário de 19 de Dezembro do 
corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.

Certifico que Adérito Angelino Armando Cavala, casado 
c°m Sandra Maria Francisco Cavala, sob o regime de comu- 
nhão de adquiridos, natural do Lubango, Província da 
^mla, residente habitualmente em Luanda, Bairro Patriota, 

Município de Belas, Casa 634, Rua 66, constituiu uma socie
dade unipessoal por quotas denominada, «SILOÉ ATALAIA 

— Prestação de Serviços (SU), Limitada», registada sob o 

n.° 4150, que se vai reger pelo seguinte.

Está conforme.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 

2.3 Secção do Guiché Único da Empresa, em Luanda, 19 de 

Dezembro de 2013. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTO DA SOCIEDADE 
SILOÉ ATALAIA — PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS (SU), LIMITADA

ARTIGO l.° 
(Denominação e sede)

A sociedade adopta a denominação de «SILOÉ 

ATALAIA — Prestação de Serviços (SU), Limitada», com 

sede social na Província de Luanda, Rua n.° 66, Casa 634, 

Bairro Patriota, Município de Belas, podendo transferi-la 

livremente para qualquer outro local do território nacional, 

bem como abrir filiais, sucursais, agências ou outras formas 

de representação dentro e fora do País.

ARTIGO 2.° 
(Duração)

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

do respectivo registo.

ARTIGO 3.°
(Objecto)

A sociedade tem como objecto social a prestação de ser

viços, hotelaria e turismo e restauração, construção civil 

e obras públicas, fiscalização de obras, telecomunicações, 

comércio a retalho, indústria, pescas, agro-pecuária, infor

mática, saneamento básico, compra e venda de móveis e 

imóveis, modas e confecções, transportes, marítimo, aéreo 

e terrestres de passageiros ou de mercadorias, transitários, 
oficina auto, assistência técnica, comercialização de petró

leo e lubrificantes, exploração de bombas de combustíveis 

farmácia, centro médico, perfumaria, agenciamento de via

gens, promoção e mediação imobiliária, relações públicas, 
pastelaria e panificação, exploração de parques de diversões, 

realização de espectáculos culturais, recreativos e despor

tivos, exploração mineira e florestal, estação de serviços, 

representações comerciais, serralharia, carpintaria, venda de 
alumínio, cultura e ensino geral, segurança de bens patrimo

niais, telecomunicações, instalação e manutenção de redes 

eléctricas e de telecomunicações, serviços de informática, 

importação e exportação, podendo ainda dedicar-se a qual

quer outro ramo do comércio ou indústria em que os sócios 
acordem e seja permitido por lei.
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ARTIGO 4.” 
(Capital)

. , . . |/7. >00 000,00 (cem mil kwan-

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição aprç 
S7 nb o n0 9, do livro-diario de 20 de Dezembro d0 

sentada so • fica arquivada nesta Conservatória. 
COITrnrtifico’que, Osvaldo da Costa Vaz da Conceição, S0|.

• Lior natural do Huambo, Província do Huambo, 
te,fLte habitualmente em Luanda, Rua Augusto T. Basto, 
reS o 96 4° B Bairro Maianga, Município de Luanda 
Xi uma sociedade unipessoal por quotas denominada 
n vc _ Consultoria e Projectos (SU), Lnmtada», regis. 

2a sob o n.° 4.171, que se vai reger pelo seguinte.
Está conforme. .
Conservatória do Registo Comerctal de Luanda, 

2 3 Secção do Guiché Único da Empresa, em Luanda, 20 de 
Dezembro de 2013. - O ajudante, ilegível.

Armando Cavala.
ARTIGO 5.° 

(Cessão de quotas)

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

ARTIGO 6.° 
(Gerência)

A gerência e administração da sociedade, em todos os 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passiva
mente, incumbem ao sócio-único, bastando a sua assinatura 

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

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

2.0 sócio-único poderá nomear pessoa estranha a socie

dade para assumir as funções de gerência.

ARTIGO 7.° 
(Decisões)

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

ARTIGO 8.°
(Dissolução)

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedi
mento do sócio-único, continuando a sua existência com o 
sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou 
interdito, devendo estes nomear um que a todos represente, 
enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 9.° 
(Liquidação)

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

ARTIGO 10.° 
(Balanços)

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

ARTIGO 11.° 
(Omisso)

No omisso regularão as deliberações sociais, as disposi- 
^sdaUn.»19/12,de)ldeJunhoeaindaasdisposiçõesda 
Lei das Sociedades Comerciais, n.» 1/04, de 13 deFevereiro. 

___________ (13-21533-L02)

O.V.C. — Consultoria e Projectos (SU), Limitada

Bárbara Celeste Ferreira Gamboa, Conservadora- 
Adjunta da Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 
2? Secção do Guiché Único da Empresa.

ESTATUTO DA SOCIEDADE
O.V.C. — CONSULTORIA E PROJECTOS

(SU), LIMITADA
ARTIGO L°

(Denominação c sede)

A sociedade adoptaa denominação de «O.V.C.—Consultoria 
Projectos (SU), Limitada», com sede social na Província 

de Luanda, Rua Augusto T. Basto, Casa n.° 96, 4.° B, Bairro 
aianga, Município de Luanda, Distrito Urbano da Maianga, 

po endo transferi-la livremente para qualquer outro local do ter- 
ono nacional, bem como abrir filiais, sucursais, agências ou 

outras formas de representação dentro e fora do País.
ARTIGO 2.°
(Duração)

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

do respectivo registo.
ARTIGO 3.°

(Objecto) 
vicos h tem COrno otyecto social prestação de ser- 
Descaq ° 6 6 tUrismo’ cornércio a retalho, indústria,
constrnesaêr°'P.eCUárÍa’ infomiatica, telecomunicações, 
saneamentoCbZice0°braS PÚb‘ÍCaS’ fiscaliza9ão de °braS’ 
veis modo ’ Compra e venda de móveis e imó- 
terrèstres de 6 C°nfecç8es> transportes, marítimo, aéreo e 
oficna auto ÍXT'™8 -°U de mercadorias’ transitários, 
leo e lubrifica técn,ca> comercialização de petro- 
farmácia, cent1 eX^Oração de bombas de combustíveis, 
gens, promocão médlC°’ Perí?umaria, agenciamento de via- 
Pastelariaenanifi6 m!dlação ,m°biliária, relações públicas, 
realização de es CaÇã°’ exP^oraÇão de parques de diversões, 
tivos, exploracãPeCtáCU,°S cu*turais> recreativos e despor" 
representações con?"16"^3 6 florestal> estação de serviços, 
alumínio, cultura e erCW S’ serralharia, carpintaria, venda de 
n’a*s, importação enSln° £eral> segurança de bens patrim0' 
malquer outro ra^T^0’ podendo ainda dedicar-se a 
sócios acordem e <.„° Ê cornércio ou indústria em que °s 

eme «ja permitido por lei.
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ARTIGO 4.°
(Capital)

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

zas), integral mente realizado em dinheiro, representado por 
uma (1) quota no valor nominal de Kz: 100.000,00 (cem mil 

kwanzas), pertencente ao sócio único Osvaldo da Costa Vaz 

da Conceição.

ARTIGO 5.°
(Cessão dc quotas)

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

ARTIGO 6.°
(Gerência)

A gerência e administração da sociedade, em todos os 

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

mente, incumbem ao sócio único, bastando a sua assinatura 
para obrigar validamente a sociedade.

1. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos 

e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 

como letras de favor, fianças, abonações ou actos seme

lhantes.

2. O sócio único poderá nomear pessoa estranha à socie

dade para assumir as funções de gerência.

ARTIGO 7.°
(Decisões)

As decisões do sócio único de natureza igual às delibera

ções da Assembleia Geral deverão ser registadas em acta por 
ele assinadas e mantidas em livro de actas.

ARTIGO 8.°
(Dissolução)

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedi

mento do sócio único, continuando a sua existência com o 
sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou 

interdito, devendo estes nomear um que a todos represente, 

enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 9.°
(Liquidação)

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

ARTIGO I0.°
(Balanços)

Os anos sociais serão os civis e os balanços serão dados 

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

ARTIGO 11.°
(Omisso)

Mo omisso regularão as deliberações sociais, as disposi- 
?ões da Lei n.° 19/12, de 11 de Junho e ainda as disposições 

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

. (13-21563-L02)

Freepath, Limitada

Certifico que, por escritura de 19 de Dezembro de 2013, 
lavrada com início a folhas 36, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 337, do Cartório Notarial do Guiché Único 

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

Vera Lúcia Mendes Machado Saraiva, solteira, maior, 
natural da Maianga, Província de Luanda, onde reside habi
tualmente, no Município de Luanda, Distrito Urbano da 
Maianga, Bairro Maianga, Rua João Seca, n.° 8, que outorga 
neste acto por si individualmente e em representação de seu 
filho menor Sandro Miguel Saraiva da Silva de 12 (doze) 
anos de idade e consigo convivente;

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

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

Luanda, aos 20 de Dezembro de 2013. — O ajudante, ile
gível.

ESTATUTO DA SOCIEDADE 
FREEPATH, LIMITADA

ARTIGO l.°

A sociedade adopta a denominação social de «Freepath, 
Limitada», com sede social na Província de Luanda, na Rua 
João Seca, Casa n.° 8, Zona 5, Município da Maianga, Bairro 
Maianga, podendo transferi-la livremente para qualquer 
outro local do território nacional, bem como abrir filiais, 
sucursais, agências ou outras formas de representação den
tro e fora do País.

ARTIGO 2.°

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

ARTIGO 3.°

A sociedade tem como objecto social, o comércio geral, 
misto, a grosso e a retalho, prestação de serviços, serralha
ria, caixilharia de alumínios, agricultura e agro-pecuária, 
indústria, pesca, hotelaria e turismo, informática, teleco
municações, publicidade, construção civil e obras públicas 
consultoria, exploração mineira e florestal, comercializa
ção de telefones e seus acessórios, transporte marítimo, 
camionagem, agente despachante e transitários, cabotagem, 

rent-a-car, compra e venda de viaturas, novas ou usadas e 
seus acessórios, aluguer de viaturas, com ou sem condutor, 

venda e reparação de veículos automóveis, concessionária 
de material e peças separadas de transporte, fabricação de 
blocos e vigotas, comercialização de combustíveis e lubri
ficantes, exploração de bombas de combustíveis e estação 

de serviço, comercialização de medicamentos, material
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cirúrgico, gastável e hospitalar, produtos químicos e a 
cêuticos, centro médico, clínica, perfumaria, plasti Ç 
de documentos, venda de material de escritório e esc 
decorações, serigrafia, impressões, salão de cabeleireiro, 

boutique, agência de viagens, gestão, promoção e m 
ção imobiliária, perfumaria, relações públicas, pastelara, 

padaria, geladaria, panificação, representações comerciais 
e industriais, venda de gás de cozinha, desporto e recrea 
ção, vídeo clube, discoteca, meios industriais, realizações 
de actividades culturais e desportivas, manutenção de espa
ços verdes, segurança de bens patrimoniais, colégio, creche, 

educação e cultura, escola de condução, ensino, saneamento 
básico, jardinagem, limpeza, desinfestação, fabncaçao 
e venda de gelo, cyòer-café, electricidade, importação e 

exportação, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo 
do comércio ou indústria em que os sócios acordem e seja 

permitido por lei.
ARTIGO 4.°

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas) 
integralmente realizado em dinheiro, dividido e representado 
por 2 (duas) quotas iguais no valor nominal de Kz: 50.000,00 
(cinquenta mil kwanzas) cada uma, pertencentes aos sócios 
Vera Lúcia Mendes Machado Saraiva e Sandro Miguel 
Saraiva da Silva, respectivamente.

ARTIGO 5.°

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

ARTIGO 6.°

A gerência e administração da sociedade, em todos os 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e pas
sivamente, incumbe à sócia Vera Lúcia Mendes Machado 
Saraiva, que fica desdejá nomeada gerente, com dispensa de 
caução, bastando a assinatura da gerente para obrigar valida
mente 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.

ARTIGO 7.°
As Assembleias Gerais serão convocadas por simnles 

cartas registadas, dirigidas aos sócios com pelo meno 
30 (tnnta) dias de antecedência, isto quando a lei não pres

r”fti-

ARTIGO 8.°
Os lucros líquidos apurados, depois de ded 4 

centagem para fundos ou destinos « deduzida a Per- 
Assembleia Geral, serão divididos peloTT'5 Cnad°S em 
ção das suas quotas, e em igual nn/ SÓC'°S na propor‘ 
as perdas se as houver. P°rçâo serâo suPortadas

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento 
de oualquer dos sócios, continuando a sua existência com Os 
sobrevivos e herdeiros ou representantes do sócio falecido 

interdito devendo estes nomear um que a todos repre- 
sente, enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 10.°

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

dade de condições.
ARTIGO 11.°

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

providência cautelar.

ARTIGO 12.°

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

outro.

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

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

Março imediato.

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

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

(13-21564-L02)

BALTAMIRA — Comércio Geral, Limitada

Certifico que, por escritura de 19 de Dezembro de 2013, 
lavrada com início a folhas 44, do livro de notas para escri

turas diversas n.° 181-A, do Cartório Notarial do Guiché 

Unico da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto PireS 

da Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre: 

rimeiro. Baptista Manuel, solteiro, maior, natural d 

aquela do Zombo, Província do Uíge, residente habitua 

mente em Luanda, no Distrito Urbano do Kilamba Kia*'- 
Ba'troGolfIl,Casan.“5;

nai f 'a^° Pel’zardo David Manuel, solteiro, nia' 
t "a a Samba, Província de Luanda, onde reside ha 

Casa n^s- Mun‘CÍpio do Kilamba Kiaxi, Bairro Gol

hí* 
comercial por quotas de resporlS^ 

se regerá nos termos constantes

Uma sociedade 
lldade limitada, 

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

Luanda, aos 20 de Dezembro de 2013. — O ajudante, ile

gível.

ESTATUTO DA SOCIEDADE
BALTAMIRA — COMÉRCIO GERAL, LIMITADA

ARTIGO l.°

A sociedade adopta a denominação social de 
«BALTAMIRA — Comércio Geral, Limitada» com sede 
social na Província de Luanda, rua sem número, (pró
ximo à Igreja Sagrada Família do Kilamba Kiaxi), Casa 
n.° 5, Quarteirão 4, Sector 20, Bairro Golf II, Município do 
Kilamba Kiaxi, podendo transferi-la livremente para qual
quer outro local do território nacional, bem como abrir 
filiais, sucursais, agências ou outras formas de representa
ção dentro e fora do País.

ARTIGO 2.°

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

ARTIGO 3.°

A sociedade tem como objecto social, o comércio geral 
a grosso e a retalho, prestação de serviços, serralharia, cai
xilharia de alumínios, agricultura e agro-pecuária, indústria, 
pesca, hotelaria e turismo, informática, telecomunicações, 
publicidade, construção civil e obras públicas, consultoria, 
exploração mineira e florestal, comercialização de telefo
nes e seus acessórios, transporte marítimo, camionagem, 
agente despachante e transitários, cabotagem, rent-a-car, 
compra e venda de viaturas, novas ou usadas e seus aces
sórios, aluguer de viaturas, com ou sem condutor, venda e 
reparação de veículos automóveis, concessionária de mate
rial e peças separadas de transporte, fabricação de blocos 
e vigotas, comercialização de combustíveis e lubrificantes, 
exploração de bombas de combustíveis e estação de serviço, 
medicamentos, material cirúrgico, gastável e hospitalar, 
produtos químicos e farmacêuticos, centro médico, clínica, 
perfumaria, plastificação de documentos, venda de material 
de escritório e escolar, decorações, serigrafia, impressões, 
salão de cabeleireiro, boutique, agência de viagens, promo
ção e mediação imobiliária, perfumaria, relações públicas, 
pastelaria, padaria, geladaria, panificação, representações 
comerciais e industriais, venda de gás de cozinha, desporto 
e recreação, vídeo clube, discoteca, meios industriais, reali- 
zaÇÕes de actividades culturais e desportivas, manutenção 
dc espaços verdes, segurança de bens patrimoniais, colé

gio, creche, educação e cultura, escola de condução, ensino, 
,mPortação e exportação, saneamento básico, fabricação 
e venda de gelo, cyúer-café, electricidade, podendo ainda 
dedicar-se a qualquer outro ramo do comércio ou indústria 

ern que os sócios acordem e seja permitido por lei.

ARTIGO 4.°

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), 
integralmente realizado em dinheiro, dividido e representado 
por 2 (duas) quotas, sendo 1 (uma) quota no valor nomi
nal de Kz: 80.000,00 (oitenta mil kwanzas), pertencente ao 
sócio Baptista Manuel e outra quota no valor nominal de 
Kz: 20.000,00 (vinte mil kwanzas), pertencente ao sócio 

Felizardo David Manuel, 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 juízp e fora dele, activa e passiva

mente, incumbem ao sócio Baptista Manuel, 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 num dos sócios ou mesmo 

em pessoa estranha à sociedade parte dos seus poderes de 

gerência, conferindo para o efeito, o respectivo mandato.

2. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos 

e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 

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

ARTIGO 7.°

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

ARTIGO 8.°

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

ARTIGO 9.°

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

ARTIGO io.°

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

A sociedade reserva-se o direito de hora ou
qualquer sócio, quando sobre ela recaia arresto, 

providência cautelar.
artigo 12.®

Para todas as questões emergentes do presente contra o, 

quer entre os sócios, seus herdeiros ou repre^tantesj 

entre eles e a própria sociedade, fica estipu a o o 
Comarca de Luanda, com expressa renúncia a quaq 

outro.
ARTIGO 13.°

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

(13-21565-L02)

Soivca (SU), Limitada

Israel Carlos de Sousa Nambi, Licenciado em Direito, 
Conservador-Adjunto da Conservatória do Registo 
Comercial de Luanda, 2? Secção do Guiché Único da 
Empresa.

Certifico que José Augusto Tomás Rodrigues, casado 
com Mariana Ganga Domingos Rodrigues, sob o regime 
de comunhão de bens adquiridos, residente em Luanda, 
Município de Belas, Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi 
Bairro Camama, Casa n.° 20, Rua n.° 3, constituiu uma 
sociedade unipessoal por quotas denominada, «Soivca (SU) 
Limitada», registada sob o n.» 4.174/13, que se vai reger 
pelo disposto no documento em anexo. &

Está conforme.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda

2. Secção do Guiché Unico da Empresa em I 
2odeDe„brodeai3._0,ju;™it-'i

ESTATUTO DA SOCIEDADE
SOIVCA (SU), LIMITADA

artigo I.»
(Denominação e sede)

Rua 3, Casa n.° 20, Bairro de Camama. ir"0'3 Luanda> 
Kilamba Kiaxi, Município de Belas JStnt° Urbano do 
livremente para qualquer outro local dJ. ,ransídri-la 

bem como abrir filiais, sucursais, agência® naci°nal 
de representação dentro e fora do País °U °Ulras formas 

artigo 2.° 
(Duração)

Asua duração é por tempo indeterminado, contando s 
início da sua actividade, para todos os efeitos legais> a 
do respectivo registo.

ARTIGO 3.° 
(Objecto)

A sociedade tem como objecto social a prestação de 
serviços, hotelaria e turismo, comércio geral a retalho e a 
grosso, indústria, pescas, agro-pecuária, informática, teleco- . 
municações, construção civil e obras públicas, fiscalização 
de obras, saneamento básico, compra e venda de móveis e 
imóveis, modas e confecções, transportes, marítimo, aéreo 
e terrestres de passageiros ou de mercadorias, transitários, 
oficina auto, assistência técnica, comercialização de petró
leo e lubrificantes, exploração de bombas de combustíveis, 
farmácia, centro médico, perfumaria, agenciamento de via
gens, promoção e mediação imobiliária, relações públicas, 
pastelaria e panificação, exploração de parques de diversões, 
realização de espectáculos culturais, recreativos e despor
tivos, exploração mineira e florestal, estação de serviços, 
representações comerciais, serralharia, carpintaria, venda de 
alumínio, cultura e ensino geral, segurança de bens patrimo
niais, importação e exportação, podendo ainda dedicar-se a 
qualquer outro ramo do comércio ou indústria em que os 
sócios acordem e seja permitido por lei.

ARTIGO 4.° 
(Capital)

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwan
zas), integralmente realizado em dinheiro, representado p°r 
1 (uma) quota no valor nominal de Kz: 100.000,00 (cem mil 
kwanzas), pertencente ao sócio-único, José Augusto Tomás 
Rodrigues.

ARTIGO 5.°
(Cessão de quotas)

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

ARTIGO 6.°
(Gerência)

A gerência e administração da sociedade, em toC^0 
s actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e PaS 

ente’ ’ncumbem ao sócio-único, bastando a sua ass,na
1 OpF^ar validamente a sociedade. aCtOs

e m '♦ 1Ca Ve^ado ao gerente obrigar a sociedade em 
eomJa!°S estranhos aos negócios sociais da socieda eS>

2 etras de favor, fiança, abonações ou actq? semel 
dade Sóc’°'único poderá nomear pessoa estranha a

a assumir as funções de gerência.

ARTIGO 7.°
. (Decisões) 1‘bC^

Ções da .C'SÕes sdcio-único de natureza igual às d 
ele assin ^Sembleia Geral deverão ser registadas em 

as e mantidas em livro de actas.
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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.°
(Liquidaçãp)

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

ARTIGO 10.°
(Balanços)

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

ARTIGO 11.°
(Omisso)

No omisso regularão as deliberações sociais, as disposi
ções da Lei n.° 19/12, de 11 de Junho e ainda as disposições 
da Lei das Sociedades Comerciais, n.° 1/04, de 13 de 
Fevereiro. (13-21569-L02)

Mota, Tavares & Barros, S. A.

Certifico que, por escritura de 20 de Dezembro de 2013, 
lavrada com início a folhas 50, do livro de notas para escritu
ras diversas n.° 181 - A, do Cartório Notarial do Guiché Único 

da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires da 
Costa, cujo texto integral fica depositado nesta Conservatória 
nos termos dos n.“ 3, 4 e 5, do artigo 169.° da Lei n.° 1/97, 
foi constituída uma sociedade anónima denominada, «Mota, 
Tavares & Barros, S. A.», com sede em Luanda, Município 
de Luanda, Distrito Urbano da Ingombota, Bairro Largo do 
Kinaxixi, Casa n.° 16, que tem por objecto e capital social 
o estipulado nos artigos 3.° e 4.° do seu estatuto, que esta 
sociedade se vai reger pelo documento complementar elabo
rado nos termos do artigo 8.° do Código do Notariado, que 
fica a fazer parte integrante desta escritura e cujo conteúdo é 
perfeitamente conhecido de todos os outorgantes.

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

Luanda, aos 20 de Dezembro de 2013. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTO DA SOCIEDADE 
MOTA, TAVARES & BARROS, S. A.

CAPÍTULO I
Da Firma, Tipo, Sede, Duração e Objecto Social

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

LA sociedade adopta o tipo de sociedade anónima com 
a denominação social de «Mota, Tavares & Barros, S. A.».

2. A sociedade durará por tempo indeterminado e com 
início para todos os efeitos legais a partir da celebração da 

escritura pública.

ARTIGO 2.° 
(Sede social)

1. A sociedade tem a sede no Município de Luanda, 
Casa n.° 16, Bairro Largo do Kinaxixi e Distrito Urbano da 
Ingombota, na Província de Luanda, República de Angola.

2. O Conselho de Administração poderá deliberar sobre 
a transferência ou deslocação da sede social dentro do País, 
estabelecer delegações, filiais, sucursais, agências ou outras 
formas de representação no interior e exterior do país, nos 
termos da legislação vigente.

ARTIGO 3.°
(Objecto)

1. A sociedade tem por objecto social o desenvolvi

mento, promoção e exploração de jogos, casinos, casas 
lotéricas, bingos, totoloto, totobola, venda ambulante de 

jogos de sorte e azar, podendo em geral dedicar-se a outras 

actividades no domínio comercial e industrial, por si ou atra

vés da associação ou participação em sociedades, nos termos 

e amplitude permitidos por lei e mediante deliberação da 

Assembleia Geral.
2. A sociedade pode participar em agrupamentos com

plementares de empresas e, bem assim, adquirir originária 

ou subsequentemente, acções ou quotas em sociedade de 

responsabilidade limitada, que seja o objecto destas.

CAPÍTULO II
Capital Social, Acções e Obrigações

ARTIGO 4.°
(Capital social e constituição)

1. O capital social, integralmente subscrito e realizado 
é de Kz: 2.000.000,00 (dois milhões de kwanzas), dividido 
em 1.000 (mil) acções com o valor nominal de Kz: 2.000,00 
(dois mil kwanzas) cada uma.

2. O capital social poderá ser elevado uma ou mais 
vezes, por deliberação da Assembleia Geral, obtido o pare
cer favorável do Conselho Fiscal, fixando aquele nos termos 
legais, as condições de subscrição, as categorias de acções 
e os direitos de preferência na subscrição das novas acções.

ARTIGO 5.°
(Aumento do capital social)

1. Os aumentos de capital social que de futuro se tome 
necessários à equilibrada expansão e gestão das actividades 
da sociedade serão deliberados em Assembleia Geral.

2. Sempre que os aumentos de capital sejam realizados 
por entradas em dinheiro, os accionistas terão direito de pre
ferência na subscrição de novas acções, na proporção das 
que ao tempo possuírem, salvo se a Assembleia Geral pela 
maioria exigida no n.° 4 do artigo 15.° do presente estatuto 
deliberar limitar ou suprimir aquele direito, desde que o inte
resse social o justifique.
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ARTIGO6-'

(Reprts«tJÇio<ioCÍ|’I'a social sã°
1 Todas as acções e nos

nominativas, podendo M fonna escriturai,
obrigatoriamente, no h"»

^X^obramento ou a concentrai dos 

títulos são assinados poreis Admínistradra. 
podendo as assinaturas ser por chancela, po q 
"'Ta, top*. * »■’«“"« «»■ ” *

desdobramento ou concentração de títulos correm por conta 
dos accionistas que queiram tais actos.

ARTIGO 7?
(Categoria de acções)

1. Quando permitido por lei e sob proposta do Conselho 
de Administração, a Assembleia Geral pode autorizar a 
sociedade a emitir acções preferenciais sem voto e, bem 
assim, acções remíveis, com ou sem voto definindo a forma 
de determinação do respectivo dividendo prioritário.

2. Nos aumentos de capital por incorporação de reser
vas poderão, quando permitido por lei e por deliberação da 
Assembleia Geral, ser emitidas acções preferenciais sem 
voto, proporcionais às acções desta categoria já existentes, a 
distribuir exclusivamente pelos titulares destas.

3. Quando permitido por lei as acções preferenciais sem 
voto podem, na sua emissão, ficar sujeitos a remissão na data 
ou prazo que for deliberado pela Assembleia Geral.

4. As acções remíveis sê-lo-ão pelo valor nominal ou 
com o prémio que for fixado pela Assembleia Geral.

artigo 8?
(Acções próprias)

A sociedade pode adquirir acções próprias, nas condi- 
ções e dentro dos limites autorizados por lei.

ARTIGO 9.° 
(Obrigações)

I. A sociedade poderá emitir qualquer tipo de obrigações 
convertíveis em acções quando autorizada por delibera 

”b-»c—0 *

2. Por deliberação do Conselho de Administrai 
soc^ade pode emitir obrigações não convertíveis^

3. As obrigações emitidas pela sociedade podem ra .
quer modalidade de juro ou reembolso perm^osXlT

CAPÍTULO III 
Órgãos Sociais

artigo 10?
(Enumeração e mandatos)

1. São órgãos da sociedade:

aí Assembleia Geral;
b) Conselho de Administração;

( c) Conselho Fiscal.
; SECÇÃO I

ARTIGO ll.°
' (Assembleia Geral)

1. A Assembleia Geral é constituída por todos os ac • 
nistas com direito a voto, que satisfaçam as condi^ 
referidas no número seguinte.

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

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

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

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

ARTIGO 12?
(Representação na Assembleia Geral)

1. Os accionistas que pretendem fazer-se representar nas 
Assembleias Gerais poderão fazê-lo mediante simples carta 
assinada e dirigida ao Presidente da Mesa e por este recebida 
com cinco dias de antecedência em relação ao dia designado 
para a reunião respectiva, contando que o representante seja 
membro do Conselho de Administração, cônjuges, ascen 
dentes, descendente ou outro accionista com direito a voto.

2. Dentro do prazo fixado no número anterior pelamestna 
forma, as pessoas colectivas devem indicar, ao Presidente 
Mesa, quem as representará.

O Presidente da Mesa pode, contudo, admitir aP^ 
ticipação na assembleia dos representantes não indica 
dentro dos prazos fixados nos números anteriores, quan 
venfica que isso prejudica os trabalhos da assembleia.

ARTIGO 13.° 
(Voto e unidade de voto) 

1 • A cada grupo de 100 acções corresponde um vot
2- Os accionistas que não possuam o número de a 

cessarias a terem direito a voto poderão agmpar 
foma a perfazê-lo, devendo designar, por acordo, um 60 

es para os representar na Assembleia Geral-

ARTIGO 14.° 
(Convocação da Assembleia Geral) 

Geral a $ Convocatórias para as reuniões da Asse* . 
peZ ir"1 Ser feitas com antecedência mínima de .0 

lares deX P?-*1”20 do disP°sto no número anterior os^ 
convocados°Xrn0m'natÍVaS residentes n0 eSlranSe'n°de^0 
que, exnrpc Carla re§,stada expedida para o .0 à 
sociedade, auT^ eSSe efeit0’ tiverenl 
da Mesa da A de Carta reê’slada dirigida ao P1^ 

ssembleia Geral.



III SÉRIE — N.° 17 —DE 24 DE JANEIRO DE 2014 1173

ARTIGO 15.° 
(Quórum c maiorias)

1. Em primeira data de convocação a Assembleia Geral 
não pode reunir sem estarem presentes ou representados 
accionistas titulares de acções representativas de 50% de 
capital social sejam quais forem os assuntos da ordem de 
trabalhos.

2. Em segunda convocação, a Assembleia Geral pode 
deliberar independentemente do número de accionistas pre
sentes ou representados e o capital por eles representado.

3. A Assembleia Geral delibera por maioria dos votos 
emitidos, salvo o disposto no número seguinte.

4. As deliberações sobre a alteração do contrato de socie
dade, fusão, cisão, transformação, dissolução da sociedade, 
ou outros assuntos para os quais a lei exige a maioria quali
ficada, sem especificar devem ser aprovadas por dois terços 
dos votos emitidos, quer a assembleia reúna em primeira 
quer em segunda convocação sem prejuízo do cumprimento 
de outros requisitos impostos pela legislação aplicável.

ARTIGO 16.°
(Mesa da Assembleia Geral)

1. A Mesa da Assembleia Geral é composta por um pre
sidente, um vice-presidente e por um secretário eleito pela 
Assembleia Geral e que poderão ser accionistas.

2. Os membros da Mesa são eleitos por período de 4 anos 
sendo permitido a sua reeleição.

3. Os membros da Mesa mantêm-se em efectividade de 
funções até a posse dos membros que substituirão.

ARTIGO 17.°
(Competência da Assembleia Geral)

Compete à Assembleia Geral, designadamente:
a) Eleger os membros da Mesa da Assembleia Geral,

do Conselho de Administração e do Conselho 
Fiscal e designar os respectivos presidentes.

b) Apreciar o relatório do Conselho de Adminis

tração, discutir e votar o balanço e contas, e o 
parecer do Conselho Fiscal e deliberar sobre a 
aplicação do resultado do exercício.

c) Deliberar sobre quaisquer alterações dos estatutos
inclusive aumentos do capital social.

ARTIGO 18°
(Reuniões da Assembleia Geral)

A Assembleia Geral reúne ordinariamente até 31 de 
Março de cada ano e extraordinariamente a pedido de um 
dos outros órgãos sociais, ou dos accionistas que represen
tem pelo menos 5% do capital social.

SECÇÃO II
Conselho de Administração

ARTIGO 19.°
* (Natureza e composição)

É A administração da sociedade é exercida por um 
Conselho de Administração, eleito pela Assembleia Geral, 

c°nstituída por um número impar de membros, num mínimo 
de 3 e num máximo de 7 administradores dentre os accionis- 

tas ou estranhos.

2. A Assembleia Geral fixará o número de administrado
res; na falta de deliberação expressa considera-se fixado o 
número de Administradores eleitos.

3. O mandato dos administradores designados é de

4 anos sendo permitida a sua reeleição.
4. Na falta ou impedimento definitivo de qualquer admi

nistrador proceder-se-á a cooptação de um substituto. O 
mandato do novo administrador terminará no fim do período 
para o qual o administrador substituído tenha sido eleito.

5. Os administradores designados estão dispensados de 
prestar caução nos termos da lei.

ARTIGO 20.°
(Atribuições do Conselho de Administração)

1. Ao Conselho de Administração compete, sem prejuízo 
das demais atribuições que lhe sejam atribuídas por Lei ou 
pelos presentes estatutos:

a) Gerir os negócios sociais praticando todos os actos
e operações conforme o seu objecto social;

b) Nomear a Direcção;
c) Elaborar os documentos provisionais da actividade

da sociedade e os correspondentes relatórios de 
execução;

d) Adquirir, onerar ou alienar quaisquer bens e direi
tos móveis ou imóveis sempre que o entenda 
conveniente para sociedade;

e) Decidir sobre a participação no capital de outras
sociedades;

f) Estabelecer a organização interna da sociedade e
as normas de funcionamento interno, contratar 
empregados, fixar os seus vencimentos, regalias 
sociais e outras prestações pecuniárias e exercer 
o correspondente poder directivo e disciplinar;

g) Representar a sociedade em juízo e fora dela activa
e passivamente, podendo contrair obrigações, 
propor e seguir pleitos, desistir ou transigir em 

processos, comprometer-se em arbítrio, assinar 
termos de responsabilidade, cabendo-lhe os mais 
amplos poderes de gerência assim como delibe
rar sobre quaisquer assuntos da sociedade que 
não caibam na competência de outros órgãos;

h) Constituir mandatários para o exercício de actos
determinados e delegar os poderes nos seus 

membros, nos termos estatuários;
i) Exercer as demais competências que lhe sejam atri

buídas pela Assembleia Geral.
2. O Conselho de Administração estabelecerá as resras 

do seu funcionamento, por regulamento, incluindo a forma 
de suprir os impedimentos do seu presidente.

ARTIGO 21.°
(Presidente do Conselho de Administração)

Compete especialmente ao Presidente do Conselho de 
Administração:

a) Representar o Conselho de Administração;
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Conselho Fiscal

ordi-

dade;
C) Exercer o voto de qualidade. 

ARTIGO 22.” 
(Reunião e deliberação)

10 Conselho de Administração reunirá em sessão 

nária pelo menos uma vez em dois.meses-
9 o Conselho de Administração reunira extraoi 

”Pt

tomadas pela maioria dos administradores presentes e devem 

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

o substituir terá voto de qualidade.

ARTIGO 23.°
(Delegação de poderes e mandatários)

1. 0 Conselho de Administração poderá delegar numa 
comissão executiva, poderes e competências de gestão cor
rente e de representação social, exercendo este órgão com 
necessárias adaptações as atribuições do artigo 20.° do pre
sente estatuto.

2. O Conselho de Administração poderá conferir man
datos com ou sem a faculdade de substabelecimento mesmo 
para pessoas estranhas à sociedade para o exercício dos 
poderes ou tarefas que julgue conveniente atribuir-lhes.

ARTIGO 24.°
(Forma de obrigar a sociedade)

A sociedade fica obrigada:
a) Pelo Presidente do Conselho de Administração

juntamente com qualquer dos administradores;
b) Pela assinatura de um só administrador e de um

procurador ou pela assinatura de dois procurado
res dentro dos limites da procuração conferida;

c) Pela assinatura de um só administrador agindo
dentro dos poderes que lhe tenham sido conferi
dos por deliberação do Conselho de Administra
ção consignado em acta;

Pela assinatura de um procurador constituído 

prática de acto certo e determinado;
e) Nos actos de mero expediente é suficiente a „al. 

natura dos membros do Conselho de Adminis
tração a que tenham sido delegados poderes e 
competências de gestão corrente e de represen
tação social ou de um procurador devidamente 
autorizado para o efeito.

ARTIGO 25.°
(Remunerações)

As remunerações e outras prestações ou benefícios com 
plementares, dos membros dos órgãos sociais, serão fixados 

po uma comissão de remunerações, constituída nor ar • 
mstas designados pela Assembleia Geral. P

ARTIGO 26.°
(Fiscalização da sociedade)

1 A fiscalização dos negócios sociais é exercida por um 
Conselho Fiscal composto por 3 membros sendo um deles o 
presidente, ou por um Fiscal-Unico no caso de ser uma pes. 

soa colectiva.
2 Os membros do Conselho Fiscal podem ser ou não

accionistas. ~ j •
3 Os membros do Conselho Fiscal serão designados 

pela Assembleia Geral por um período de 4 anos, podendo 
ser reeleitos. A Assembleia Geral deverá designar dentre os 
membros eleitos, o presidente do órgão.

4. Um dos membros efectivos terá de ser necessaria
mente técnico de contas ou revisor oficial de contas ou 
sociedade de revisores oficiais de contas.

5. O Conselho Fiscal exerce as funções que por lei lhe 

são acometidas.

ARTIGO 27.°
(Reunião)

1. O Conselho Fiscal reúne ordinariamente nos prazos 

estabelecidos por lei e extraordinariamente sempre que con
vocado pelo seu presidente, pela maioria dos seus membros 

ou pelo Conselho de Administração. •
2. As deliberações do Conselho Fiscal serão tomadas por 

maioria de votos e com a presença de mais metade dos mem

bros em exercício.
3. No caso de empate nas votações, o presidente tem 

voto de qualidade.
4. Os membros do Conselho Fiscal, sempre que o jul

guem conveniente, poderão assistir às reuniões do Conselho 

de Administração sem direito de voto.

CAPÍTULO IV

Disposições Gerais e Transitórias

ARTIGO 28.°
(Ano social)

O ano social coincide com o ano civil.

ARTIGO 29.°
(Aplicação de resultados)

1 • Os lucros líquidos apurados em cada exercício terão aPara 1. Os lucros líquidos apurados em cada exercício ter* & 

aplicação que a Assembleia Geral determinar, deduzi a 
a assi- ,Ção oureV"18 q^e P°r le‘tenham de destinar-se à constitui- 

2 CoTLÇ° de ™ legal e de garantia. 

3-’ Gratífir3-de «ios "res.
caso segundo*9068 3 atnbuir aos trabalhadores, se disso for 

4 ReXr:nterÍ° a definir em Assembleia Geral.
Lei ou pâraE° ref°rÇ0 de reservas "ã° impostas pof 
rado em Assembleia Geral 3CCÍOn'StaS conforme for dehb6’

ARTIGO 30.°
ÍLHÍgioseforo competente) 

caso de litmino '
n,stas, seus herdar ^Ue opon^a,n a sociedade aos acci° 

os ou representantes, emergentes ou não
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destes estatutos, fica estipulado, para sua resolução, o Foro 
da Comarca da Sede com expressa renúncia a qualquer 

outro.
ARTIGO 31.°
(Dissolução)

A sociedade dissolve-se mediante deliberação tomada 
em Assembleia Geral por maioria representativa de 75% do 
seu capital social, observados que sejam os condicionalis
mos legais aplicáveis.

ARTIGO 32.°
(Liquidação)

Dissolvida a sociedade, será ela liquidada em conformi
dade com as respectivas disposições legais.

ARTIGO 33.°
(Remuneração percentagem dos lucros)

A remuneração fixa dos membros do Conselho de 
Administração poderá acrescer uma percentagem global 
dos lucros da sociedade, a deliberar pela Assembleia Geral. 
A percentagem global destinada aos Administradores não 
poderá exceder 2% dos lucros líquidos de exercício.

ARTIGO 34.°
(Exercício dos cargos sociais)

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

2. Os eleitos consideram-se empossados logo após a sua 
eleição, sem dependência de quaisquer outras formalidades, 
e permanecerão no exercício das suas funções até a eleição 
de quem deva substitui-los.

(13-21570-L02)

AngoPro, Limitada

Certifico que, por escritura de 19 de Dezembro de 2013, 
lavrada com início a folhas 41, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 181-A, do Cartório Notarial do Guiché 
Único da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires 

da Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:
Primeiro: — Roxanne Vanessa Oyema Guerin, sol

teiro, maior, natural de Libreville-Gabão, de nacionalidade 
Francesa, residente habitualmente em Luanda, no Distrito 
Urbano da Ingombota, Bairro Ilha do Cabo, Rua Murtala 
Mohamed, Casa n.° 286;

Segundo: — Thierry Raoul Patrick Guerin, solteiro, 
maior, natural de França, de nacionalidade angolana, resi
dente habitualmente em Luanda, no Distrito Urbano da 
ingombota, Bairro Cruzeiro;

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

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

Luanda, aos 20 de Dezembro de 2013. — O ajudante, ile
gível.

ESTATUTO DA SOCIEDADE 
ANGO’PRO, LIMITADA

ARTIGO l.°
A sociedade adopta a denominação social de «Ango’ Pro, 

Limitada», com sede social na Província de Luanda, Rua 
Lourenço Mendes da Conceição, Bairro Vila Alice, Distrito 
Urbano do Rangel, Casa n.° 106, Município de Luanda, 
podendo transferi-la livremente para qualquer outro local do 
território nacional, bem como abrir filiais, sucursais, agên
cias ou outras formas de representação dentro e fora do País.

ARTIGO 2.°

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

da data da celebração da presente escritura.

ARTIGO 3.°

A sociedade tem como objecto social, prestação de ser
viços para particulares e empresas vocacionada nas áreas 
de transportes e entregas de materiais diversos, consulto
ria e acessória jurídica, económica, financeira e comercial, 
promoção mobiliaria e imobiliária, serviços de logística, 
recrutamento de pessoal para empresas ou particulares, rent- 
-a-car, catering, take away, hotelaria e turismo, entrega de 
alimentação, serviços express, desenvolvimento e propostas 
dos produtos associados às actividades em todos os domí
nios conexas ou anexas, comércio geral a grosso e a retalho, 
representações comerciais, gestão de empreendimentos, 
importação e exportação, podendo ainda dedicar-se a qual
quer outro ramo do comércio ou indústria em que os sócios 
acordem e seja permitido por lei.

ARTIGO 4.°

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas) 
integralmente realizado em dinheiro, dividido e representado 
por 2 (duas) quotas, sendo l (uma) quota no valor nominal 
de Kz: 90.000,00 (noventa mil kwanzas) pertencente à sócia 
Roxanne Vanessa Oyema Guerin e outra quota no valor 
nominal de Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas), pertencente 

' ao sócio Thierry Raoul Patrick Guerin, 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, incumbe à sócia Roxanne Vanessa Oyema Guerin, 
que fica desde já nomeada gerente, com dispensa de caução, 
bastando a assinatura da gerente, para obrigar validamente 
a sociedade.

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

contratos estranhos aos negoci os semelhantes.
como letras de favor, fiança, abonaçoes ou actos

ARTIGO V .
As Assembleias Gerais serão convocadas por simp

ser feita com tempo suficiente para que possa comparecer. 

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

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

as perdas se as houver.
ARTIGO 9.°

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

ARTIGO 10.°

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 14.®
No omisso regularão as deliberações sociais a. 

sições da Lei n.» 1/04, de 13 de Fevereiro, que é a U T 
Sociedades Comerciais, e demais legislação aplicâvÍ

ú 3-21574-L02)

Promestre (SU), Limitada

Leandra Augusto Sumbo de Almeida Gomes, 
Conservadora de 3.a Classe da Conservatória do Registo

Comercial de Luanda, 2.» Secção do Guiché único 

^Satisfazendo ao que me foi requerido em petiÇã0 

untada sob o n0 4, do livro-diário de 23 de Dezembro do 
te ano a qual fica arquivada nesta conservatória.

'^Certifico que Mauro Edson Carrasqueiro Rangel, solteiro, 

maiOr natural do Cuito, Província do Bié, residente habitu- 
Lente em Luanda, no Distrito Urbano, da Ingombota, 

Bairro Ingombota, no Largo do Ambiente, n.» 21, 
constituiu uma sociedade unipessoal por quotas denomi- 
nada, «Promestre (SU), Limitada», registada sob o 
n » 4.180/13, que se vai reger pelo seguinte.

Está conforme. .
Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 

2 ’ Secção do Guiché Único da Empresa, em Luanda, 
aos 23 de Dezembro de 2013. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTO DA SOCIEDADE
PROMESTRE (SU), LIMITADA

ARTIGO I.0
(Denominação e sede)

A sociedade adopta a denominação de «Promestre (SU), 
Limitada» com sede social na Província de Luanda, no Largo 
I ^nte’Casa n-° 21, Bairro Ingombota, Município de 
livm 1Str*t0 ^r^ano da ingombota, podendo transferi-la 
hom ^ua^uer outro local do território nacional,
de ren m° 3 r’r^^a’s> sucursais, agências ou outras formas 

representação dentro e fora do País.
ARTIGO 2.°.
(Duração)

início da UraÇã° é por temP° indeterminado, contando-se o 
do resn?rf & aCt’Vldade» Para todos os efeitos legais, a partir

v 'espectivo registo.

artigo 3.°
(Objecto)

serviços, hotelaritem C°m° °bJect0 social a Prestai?ã0 de 
cas, fiscalização^6 tUF*Srn°’ construção civil e obras públi- 
retalho, indústria ° te,ecomunicações, comércio a 
mento básico c ’ PeSCaS’ aêro“Pecuária, informática, sanea- 
e eonfecções’ e Venda de móveis e imóveis, modas 
Passageiros ou d SPOrteS rnantimo, aéreo e terrestres de 
assistência técnic 6 mercador,as» transitários, oficina auto, 
tes> exploração d a’COrnerc’afização de petróleo e lubrifica11' 
médico, perfumar’ Oni^aS Combustíveis, farmácia, centro 
mediação imobiliá3' agenc,arnent° de viagens, promoção 6 
fieação, exploraçã Felações Plicas, pastelaria e parli' 
espectáculos cultu Parc^ues de diversões, realização de 
ção mineira e floresTi reCreativos e desportivos, expl<>ra' 
c°merciais, serralh CStaçao de serviços, representaçõeS 
Cu,tura e ensino Kera|na’ Carpintaria’ venda de alumí"1'0’ 

c°municações, instai/ ^gUrança de bens patrimoniais,
’nsta'aÇãoemanutençâoderedese|éctricaSe
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de telecomunicações, serviços de informática, importação e 
exportação, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo 
do comércio ou indústria em que os sócios acordem e seja 
permitido por lei.

ARTIGO 4.°
(Capital)

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwan
zas), integralmente realizado em dinheiro, representado por 
1 (uma) quota no valor nominal de Kz: 100.000,00 (cem 
mil kwanzas), pertencente ao sócio-único Mauro Edson 
Carrasqueiro Rangel.

ARTIGO 5.°
(Cessão de quotas)

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

ARTIGO 6.°
(Gerência)

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

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

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

ARTIGO 7.°
(Decisões)

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

ARTIGO 8.°
(Dissolução)

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedi
mento do sócio-único, continuando a sua existência com o 
sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou 
interdito, devendo estes nomear um que a todos represente, 

enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 9.°
(Liquidação)

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

ARTIGO 10.°
(Balanços)

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

ARTIGO 11.°
(Omisso)

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

(13-21575-L02)

Kristal Nermil, Limitada

Certifico que, por escritura de 13 de Dezembro de 2013, 
lavrada com início a folhas 32, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 180-A, do Cartório Notarial do Guiché 
Único da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires 
da Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:

Primeiro: — Pedro Agostinho de Neri, solteiro, maior, 
residente em Luanda, no Distrito Urbano da Samba, Bairro 

Benfica, casa sem número;
Segundo: — Raquel Milú Gomes da Silva Forte 

Nascimento, casada com Carlos Eduardo dos Santos 
Nascimento, sob o regime de separação de bens, residente 
em Luanda, no Distrito Urbano da Ingombota, Bairro 
Ingombota, Rua Cirilo da Conceição Silva, Prédio 

n.° 22, 2.° andar, Apartamento n.°7;
Uma sociedade comercial por quotas de responsabi

lidade limitada, que se regerá nos termos constantes dos 

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

Luanda, aos 23 de Dezembro de 2013. — O ajudante, z/e- 
gível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
KRISTALNERMIL, LIMITADA

1. °

A sociedade adopta a denominação de «Kristal Nermil, 
Limitada». Sendo juridicamente uma sociedade por quotas 
de responsabilidade limitada.

2. °

A sociedade tem a sua sede na Província de Luanda, 
Rua da Liga Africana, n.° 47, Bairro do Maculusso, Distrito 
Urbano da Ingombota, Município de Luanda, podendo 
mudá-la para qualquer outro lugar da Cidade de Luanda, ou 
abrir e encerrar sucursais, filiais ou qualquer outra forma de 
representação em território nacional ou no estrangeiro.

3. °

A sua duração é por tempo indeterminado e o seu início 
contar-se-á para todos os efeitos legais a partir da data da 
presente escritura.

4. °

O seu objectivo social consiste no comércio de cristais, 
vidros, brindes, canetas e artigos de decoração e utilidades 
domésticas, bijutaria e perfumaria, telecomunicações, pres
tação de serviços, consultoria e tratamento de documentação 
diversa, agência de viagens, importação e exportação, bem 
como o exercício de outras actividades comerciais permiti
das por lei, desde que aprovadas por deliberação dos sócios 
reunidos em Assembleia Geral.
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6.°
1. A gerência e administração da sociedade em todos 

os actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passiva
mente, serão exercidas pela sócia Raquel Milú Gomes da 

Silva Forte Nascimento, que desdejá fica nomeada gerente.
2. Para obrigar validamente a sociedade é obrigató

ria 2 (duas) assinaturas dos sócios-gerentes, sendo uma do 

sócio Pedro Agostinho de Neri e outra da sócia Raquel Milú 

Gomes da Silva Forte Nascimento.
3. Os sócios poderão delegar em pessoa mesmo estra

nha à sociedade parte dos seus poderes mediante acordo dos 

sócios.4. À gerente e aos sócios fica vedado obrigar a socie- 

dade em actos e contratos estranhos aos negócios sociais, 

tais como letras de favor, fianças, abonações ou outros doeu- 

mentos semelhantes.

7.°

Não serão exigíveis prestações suplementares de caoital mas os somos poderão fazer à socieda^ ™ P ’ 
que ela carecer, mediante os juros e «,0^07^"“ 
ser acordados em Assembleia Geral ? Venham aseus 

sivai 
Sara 
cauç 
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8.°

A cessão de quotas entre os sócios é livre, mas quando 
feita a estranhos, fica dependendo do consentimento da 
sociedade, à qual é sempre reservada o direito de preferência 
que fica deferido aos sócios se aquela não quiser fazer uso.

9.°

As Assembleias Gerais de sócios serão convocadas, 
quando a lei não prescreva outras formalidades, por meio de 
carta registada, ou correio electrónico dirigidos aos sócios 

ou seus representantes com antecedência mínima de 30 dias 
contando a indicação expressa dos assuntos a tratar, dia 
local e hora da reunião. ’

(
cent
Assi 
ção 
aspi

10.°
Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per

centagem para fundos especiais criados em Assembleia 
Geral, serão repartidos entre os sócios na proporção das suas 
quotas, bem como as perdas se as houver.

11.°

A sociedade não se dissolverá por morte 
de qualquer dos sócios, continuando a sua o sobrevivente e os herdeiros ou representr^0'^ 

falecido ou interdito, devendo estes nomear 
represente, enquanto a quota se mantiver indivi

12.°

Dissolvida a sociedade, por acordo entre os demais casos legais, todos os sócios serão liquida^0^': 

cedendo à liquidação e partilha nos termm

acordarem.Na falta de acordo e se algum dos sócios pretende ' 
o activo social licitado em globo, com obrigaçãode mento do passivo, e adjudicando ao sócio que melhor pX ‘ 

e condições de pagamento oferecer.

13.°
Os anos sociais serão os anos civis, devendo os balanços 

serem encerrados a 31 de Dezembro de cada ano, e serem apro- i 
vados em Assembleia Geral até 31 de Março do ano seguinte. I

14.°
Para todas as questões inerentes deste contrato de socie

dade, quer entre os sócios, seus herdeiros ou representantes, 
quer entre eles e a própria sociedade, fica estipulado como ■ 
competente o Foro da Comarca de Luanda, com expressa : 

renúncia a qualquer outro.

15.°
No omisso, regularão as disposições aa uv.13 de Fevereiro, as deliberações da sociedade, tomadas 

forma legal e demais legislação aplicável. (13-2157? f

da bei n- l/ .

*****
Instituto Superior Técnico São Tiago de M ;

I.S.T.S.M., Limitada |

Certifico que, por escritura de 20 de Dez ^aSpara^sC<' | 

lavrada com início a folhas 45, do livro de n ^jclté^ | 
turas diversas n.° 337, do Cartório Notarial » pires | 
da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio |
Costa, Licenciado em Direito, foi constitui a ^ofcis I

Primeiro.- - Joaquim Manuel Men^rte, 
natural do Cazengo, Província do Kwanza jngpi’1'’ I
habitualmente em Luanda, no Distrito Urbano |
Bairro Azul, Rua João de Castro, n.° 77, Z011^^, !

Segundo: — Domingos Manuel Ginga, .^pte 
natural de Kalandula, Província de Malanje> ing0’1' J; 
tualmente em Luanda, no Distrito Urbano 

airro lngombota, Rua Gamai Abdel Nasser, pi^
Terceiro.- — José Osvaldo Mununga, .jgpte'^.^i 

nalural de Luacano, Província do Moxico, 
mente em Luanda, no Distrito Urbano do' off,

a|rroNova Vida, Rua 45, Edifício n.° 78,
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Quarto: — Manuel Agostinho Domingos, casado com 
Isabel Fortunato Cristóvão Domingos, sob o regime de 
comunhão de adquiridos, natural de Viana, Província de 
Luanda, onde reside habitualmente no Município de Viana, 
Bairro Km 12, Casa n.° 504;

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

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

Luanda, aos 23 de Dezembro de 2013. — O auxiliar, ilegível

ESTATUTO DA SOCIEDADE
INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO SÃO TIAGO

DE MATAMBA— I.S.T.S.M., LIMITADA

ARTIGO l.°

A sociedade adopta o tipo de sociedade por quotas e a 

denominação «Instituto Superior Técnico São Tiago de 

Matamba — I.S.T.S.M., Limitada», com sede social na 

Província de Benguela, Município de Benguela, Bairro 

Uche, rua, sem número, casa sem número, podendo trans

feri-la livremente para qualquer outro local do território 

nacional, bem como abrir filiais, sucursais, agências ou 

outras formas de representação dentro e fora do País.

ARTIGO 2.°

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

ARTIGO 3.°

A sociedade tem como objecto a prestação de serviço 

na educação de ensino superior privado, tecnológico e ciên
cias, centro de investigação científica, aquisição de material 

didáctico, podendo dedicar-se a qualquer outro ramo do 

comércio ou indústria em que os sócios acordem e seja per
mitido 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 quatro quotas, uma quota no valor nominal de 
Kz: 30.000,00 (trinta mil kwanzas), pertencente ao sócio 

Joaquim Manuel Mendes, outra de Kz: 30.000,00 (trinta mil 
kwanzas), pertencente ao sócio Domingos Manuel Ginga e 

2 (duas) quotas iguais no valor nominal de Kz: 20.000,00 
(vinte mil kwanzas), cada uma, pertencentes aos sócios, José 

Osvaldo Mununga e Manuel Agostinho Domingos.

t 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 
fiuiser fazer uso.

ARTIGO 6.°

1. A administração e representação da sociedade, em 
todos os seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa 
e passivamente, incumbem aos sócios Joaquim Manuel 

Mendes e José Osvaldo Mununga, que ficam desde já nome
ados gerentes, com dispensa de caução, bastando a assinatura 
dos 2 (dois) gerentes para obrigar validamente a sociedade.

2. Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade em actos 
e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 

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

ARTIGO 7.°

A Assembleia Geral será convocada por simples cartas 
registadas, dirigidas aos sócios com pelo menos 30 (trinta) 

dias de antecedência, isto quando a lei não prescreva forma
lidades especiais de comunicação. Se qualquer dos sócios 
estiver ausente da sede social a comunicação deverá ser feita 

com tempo suficiente para que possa comparecer.

ARTIGO 8.°

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per

centagem para o fundo de reserva legal para fúndo ou 

destinos especiais criados em Assembleia Geral, serão divi

didos pelos sócios 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 dos sócios, continuando a sua existência com 

os sócios sobrevivos e herdeiros ou representantes do sócio 

falecido ou interdito, devendo estes nomear um que a todos 

representantes, enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 10.°

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

ARTIGO ll.°

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

ARTIGO 12.°

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

ARTIGO 13?

Os anos sociais serão os civis e os balanços serão dados 
a 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar a 31 de 
Março imediato.
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ARTIGO I4.°
No omisso se aplicarão as deliberações sociais, as dispo

sições da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro Lei das Sociedades 
Comerciais, e demais legislação aplicável. (13-21579-L02)

Paulo Juliana & Filhos, Limitada

Certifico que, por escritura de 20 de Dezembro de 2013, 

lavrada com início a folhas 56, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 181-A, do Cartório Notarial do Guiché 
Único da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires 

da Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre.
Primeiro: — Paulo da Cruz Capingala, casado com 

Juliana Nakulila Capingala, sob o regime de comunhão 
de adquiridos, natural do Huambo, Província do Huambo, 
residente habitualmente em Luanda, no Distrito Urbano do 
Rangel, Bairro dos CTT, Casa n.os 49-50, Zona 14;

Segundo: — Juliana Nakulila Capingala, casada com 
Paulo da Cruz Capingala, sob o regime de comunhão de 
adquiridos, natural do Huambo, Província do Huambo, 
residente habitualmente em Luanda, no Distrito Urbano do 
Rangel, Bairro dos CTT, Km 7, Casa n.° 50, Zona 14;

Terceiro: — Ângela da Cruz Capingala, solteira, maior, 

natural da Maianga, Província de Luanda, onde reside habi
tualmente, no Distrito Urbano da Maianga, Bairro Prenda, 
Rua da Lama, Casa n.° 46;

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

Está conforme.
Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa em 

Luanda, 23 de Dezembro de 2013. - O ajudante, í/egzW.

mática, telecomunicações, construção civil e obras D'k ■ 
fiscalização de obras, saneamento básico, compn  ̂
de móveis e imóveis, modas e confecções, transporte Venda 
timo, aéreo e terrestre de passageiros ou de mercad^'" 
transitários, oficina auto, salão de cabeleireira, bote°riaS’ 
assistência técnica, comercialização de petróleo è lubrifi1""1’ 
tes, exploração de bombas de combustíveis, farmácia ' 
médico, clínica geral, perfumaria, agência de viagens^^0 
moção e mediação imobiliária, relações públicas, pastel^ 
epanificação, exploração de parques de diversões, realiz a~a 

de espectáculos culturais, recreativos e desportivos, expiou 
ção mineira e florestal estação de serviços, representações 
comerciais, serralharia, carpintaria, venda de alumínio e sua 
utilização, cultura e ensino geral, segurança de bens patri
moniais, importação e exportação, podendo ainda dedicar-se 
a qualquer outro ramo do comércio ou indústria em que os 
sócios acordem e seja permitido por lei.

ARTIGO 4.°
(Capital)

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), 
integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen
tado por 3 (três) quotas, sendo uma (1) no valor nominal 

de Kz. 40.000,00 (quarenta mil kwanzas), pertencente ao 
sócio Paulo da Cruz Capingala, outra no valor nominal 

de Kz. 35.000,00 (trinta e cinco mil kwanzas), pertencente 
à sócia Juliana Nakulila Capingala, e a última no valor 

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

tencente à sócia Ângela da Cruz Capingala.

ARTIGO 5.°
(Cessão de quotas)

A cessão de quotas a estranhos fica dependente do con
de da s°ciedade, à qual é sempre reservado o direito

P e erência, deferido aos sócios se a sociedade dele não 

quiser fazer uso.

ARTIGO 6.°
(Gerência)

seus ~nc'a 6 admÍnistraÇão da sociedade, em todos os 
vamentA •6 COntratos’ em juízo e fora dele, activa e passi- 

ficadesd à sócia Ângela da Cruz Capingala, que 
tando a nOínea^a Serente, com dispensa de caução, bas- 

1. Fica& aS^lnatura para obrigar validamente a sociedade, 

contratos eX^0 3 Serente obrigar a sociedade em actos e 

como letras de favor T negÓC'°S S0CÍaÍS da sociedade’
2 .a . . r’nança,abonaçõesouactossemelhantes, 

estranhas à / &erente podera delegar mesmo a pessoas 
conferindo para 6 Parte d°S SeuS Poderes de gerênC'a’ 

efeito o respectivo mandato.

ARTIGO 7.°
As (Assembleia)

cartas regisJda^T Gerais serão convocadas por simples 
(30) dias de an/ "?g'das aos sócios com pelo menos trinta 
formalidades eso^ enC'a’ *St° quando a lei não PrescreVa 
sócios estiver aiK»Cl.a'j de comunicação. Se qualquer d°® 

ser feita com temnn 6 c S0CÍal’a comunicação dever 

P° Suflcien‘e para que possa comparecer-

ESTATUTO DA SOCIEDADE - 
PAULO JULIANA & FILHOS, LIMITADA

ARTIGO 1."
(Denominação e sede)

A sociedade adopta a denominação de «Paulo Juliana & 
Filhos, Limitada», com sede social na Província de Luanda, 
Casa n.° 49, Bairro CTT, Município de Luanda, podendo 
transferi-la livremente para qualquer outro local do territó
rio nacional, bem como abrir filiais, sucursais, agências ou 
outras formas de representação dentro e fora do País.

ARTIGO 2.°
(Duração)

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

ARTIGO 3.°
(Objecto)

A sociedade tem como objecto social a prestação de 
serviços, hotelaria e turismo, comércio geral a grosso e a 
retalho, indústria, pescas, agro-pecuária, agricultura, infor
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ARTIGO 8.°
(Divisão dos lucros)

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per
centagem para fundos ou destinos especiais criados em 
Assembleia Gerai, serão 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 dissolverá por morte ou impedimento 
de qualquer dos sócios, continuando a sua existência com os 
sobrevivos e herdeiros ou representantes do sócio falecido 
ou interdito, devendo estes nomear um que a todos repre
sente, enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 10.° 
(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 social 
licitado em bloco com obrigação do pagamento do passivo 
e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em igual
dade de condições.

ARTIGO ll.°
(Preferência na amortização)

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

ARTIGO I2.°
(Foro competente)

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

ARTIGO 13.° 
(Balanços)

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

ARTIGO 14.° 
(Omisso)

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

(13-21581-L02)

Cupplus, Limitada

Certifico que, por escritura de 19 de Dezembro de 2013, 
lavrada com início a folhas 29, do livro de notas para escri- 

turas diversas n.° 181-A, do Cartório Notarial do Guiché 
Cnico da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires 

da Costa, Licenciado em Direito, compareceram como 
outorgantes:

Primeiro: — Telma Joice Vipanda, solteira, maior, 
natural do Lubango, Província da Huíla, onde reside habi
tualmente, no Município do Lubango, Bairro Mitcha, Rua e 
casa sem número;

Segundo: — Antónia Ivanusa Vipanda Chavana, sol
teira, maior, natural do Namibe, Província do Namibe, onde 
reside habitualmente, no Município e Bairro do Namibe, 
Rua Ginga Mbande, casa sem número;

Terceiro: — Nsilu Miranda Quimbangala Ferreira, sol
teiro, maior, natural da Ingombota, Província de Luanda, 
onde reside habitualmente, no Distrito Urbano da Ingombota, 
Bairro Maculusso, Avenida Lenine, Casa n.° 61, Zona 8.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos mencio
nados documentos de identificação;

Declaram os mesmos:
Que, o primeiro e segundo outorgantes, são as únicas 

e actuais sócias da sociedade comercial por quotas, deno
minada «Cupplus, Limitada», com sede em Luanda, no 
Município de Belas, Bairro Benfica, Vila Clemência, Casa 
n.° 9, constituída por escritura datada de 20 de Fevereiro de 
2013, lavrada com início a folha 9 verso 10, do livro de notas 
para escrituras diversas deste Cartório Notarial, n.° 133-A, 
registada na Conservatória do Registo Comercial de Luanda,
2.a Secção Guiché Único da Empresa, sob o n.° 542-13, com 

o capital social de Kjz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), inte
gralmente realizado em dinheiro, dividido e representado 
por duas quotas iguais, no valor nominal de Kz: 50.000,00 
(cinquenta mil kwanzas), cada uma, pertencentes às sócias 
Telma Joice Vipanda e Antónia Ivanusa Vipanda Chavana, 
respectivamente;

Que, pela presente escritura e conforme deliberado em 
Assembleia da Sociedade datada de 12 de Dezembro de 
2013, a primeira outorgante cede a totalidade da sua quota 
no valor nominal de Kz: 50.000,00 (cinquenta mil kwanzas), 
ao terceiro outorgante, pelo seu respectivo valor nominal, 
valor este já recebido pela cedente que aqui lhe dá a res
pectiva quitação, afastando-se completamente da sociedade 
nada mais tendo dela a reclamar;

Que, o terceiro outorgante aceita a quota cedida a si, nos 
precisos termos exarados, livres de quaisquer ónus ou encar
gos;

Que, a sociedade e o segundo outorgante prescindem dos 
seus direitos de preferência nos termos do artigo 5.° do pacto 
social, e admitem o terceiro outorgante como novo sócio da 
sociedade;

Que, em consequência dos actos praticados, altera-se 
a redacção do artigo 4.° do pacto social, que passa a ser a 
seguinte:

ARTIGO 4.°

O capital social da sociedade é 
de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), integral
mente realizado em dinheiro, representado por duas 
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quotas iguais no valor nominal de Kz: 50.000,00 

(cinquenta mil kwanzas) cada uma, pertencentes 
aos sócios Antónia Ivanusa Vipanda Chavana e 
Nsilu Mikanda Quimbangala Ferreira, respectiva

mente.Declaram ainda os outorgantes que mantêm-se firmes e 
válidas todas as demais disposições do pacto social não alte

radas pela presente escritura.
Assim o disseram e outorgaram.

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

Luanda, aos 23 de Dezembro de 2013. — O ajudante, ilegí- 
vel- (13-21582-L02)

pertencente à sócia Telma Agnes de Carvalho Vicente 

Pedro, respectivamente,
Oue pela presente escritura e conforme deliberação unâ. 

nime por escrito dos sócios, datada de 12 de Dezembro de 
7013 os outorgantes alteram tão somente a denominação 
da sociedade de «Carron Offshore Angola, Limitada», para 

«Stena Offshore Angola, Limitada».
Que em fimção do acto praticado, altera-se a redacção 

do artigo 1.° do pacto social que passa a ser a seguinte:

ARTIGO 1°

A sociedade adopta a forma de sociedade por 
quotas e afirma «Sténa Offshore Angola, Limitada»'.

Declaram ainda os mesmos que mantém-se firmes e váli
das todas as demais disposições não alteradas pela presente

escritura.
Assim o disseram e outorgaram.

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

Luanda, aos 23 de Dezembro de 2013. — O ajudante, Uegí- 
(13-21583-L02)

Stena Offshore Angola, Limitada

Certifico que, por escritura de 19 de Dezembro de 2013, 

lavrada com inicio a folhas 34, do livro de notas para escri
turas diversas n.» 181-A, do Cartório Notarial do Gmche 

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

da Costa, Licenciado em Direito, compareceram como 

outorgantes:
Primeiro: — Henrique Jorge Pires dos Santos Neto, 

casado com Cátia Karina Gomes Nunes Neto, sob o regime 
de comunhão de adquiridos, natural de Caconda, Província 
da Huíla, residente habitualmente em Luanda, no Distrito 
Urbano da ingombota, Bairro Ilha do Cabo, Sector Lello, 
Casa n.° 1;

Segundo: — Telma Agnes de Carvalho Vicente Pedro, 
casada com João Cláudio Pedro, sob o regime de comunhão 
de adquiridos, natural da Maianga, Província de Luanda, 
onde reside habitualmente, no Município e Bairro do 
Cazenga, Condomínio Villas de Luanda, Edifício Cabinda, 
7.° andar, Apartamento n.° 708; Verifiquei a identidade dos 
outorgantes pelo mencionado documento de identificação.

Declaram os mesmos:
Que, são os únicos e actuais sócios da sociedade comer

cial por quotas denominada «Carron Offshore Angola, 
Limitada», com sede em Luanda, no Município de Luanda, 
Distrito Urbano da Maianga, Bairro Alvalade, Rua Garcia de 
Resende, Casa n.° 66-C, rés-do-chão, constituída por escri
tura pública datada de 3 de Dezembro de 2013, lavrada com 
inicio a folha 77, verso a folha 78, do livro de notas para 
escrituras diversas n.° 178-A, deste Cartório Notarial, regis
tada na Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 2.a 
Secção do Guiché Único da Empresa, sob o n.° 3975-13 

titular do Número de Identificação Fiscal 5417256404, com 
o capital social de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), inte
gralmente realizado em dinheiro, dividido e representado 
por duas quotas, sendo uma no valor nominal de 
Kz: 51.000,00 (cinquenta e um mil kwanzas), pertencente 
ao sócio Henrique Jorge Pires dos Santos Neto e outra no 
valor nominal de Kz: 49.000,00 (quarenta e nove mil kwan-

VEFRA-r-Representações, Limitada

Aumento do objecto e alteração parcial do pacto social 

da sociedade «VEFRA— Representações, Limitada».
Certifico que, por escritura de 18 de Dezembro de 2013, 

lavrada com início a folhas 99, do livro de notas para escri
turas diversas n. 336, do Cartório Notarial do Guiché Único 

a Empresa, a cargo da Notária, Isabel Tormenta dos Santos, 

menciada em Direito, compareceu como outorgante: 
enâncio Coelho, solteiro, maior, natural de Chipindo, 

°v,nc’a da Huíla, residente habitualmente em Luanda, 
no Município e Bairro do Cacuaco, no Complexo 4 de 

n‘° 97“B’ titu,ar do Bi,hete de Identidade 
80HA°34’ emitido Pe,a Direcção Nacional de 

aco íaÇã0’ a°S 19 de Abril de 2006> <Iue outorga neSte 
suafilh S1 ln^,v’dua^mente e como representante legal de 

de idad3 men°r’Annett Lanise Baptista Coelho, de sete anos 
lidade A na^ral de Pretór,a> África do Suí, mas de naciona- 

Vert anaeC°nSÍgoconvivente.

documente idÍXX.d°

Declara o outorgante:
sócios da sn/ d T representada> sao os únicos e actuais 
dade limitad;// ° COmercial Por quotas de responsabih- 

Limitada», com sede <<VEFRA ~ RePresentaÇÕeS’ 
Bairro 4 de Fe m Buanda’ no Município de Cacuaco, 
n.° 145-a co reir0’ Rua Complexo 4 de Fevereiro, Casa 
de 2012 èn^nStltU'da P°r escrilura datada de 21 de Junho 

de notas para"1'010 3 f°lhaS 68, verso a folhas 69> do livr° 
Conservatória do^"11™8 d‘Versas n ° 265> matriculada na 
Guiché Único snh e8ISt° Comercial de Luanda, 2.“ Secção 
titular do Número d m l670'l2> aos 21 de Junho de 2012, 

0 de Identificação Fiscal 5417165069, com
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0 capital social de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), inte
gralmente realizado em dinheiro, dividido e representado 
por duas quotas, sendo uma no valor nominal de 
Kz: 90.000,00 (noventa mil kwanzas), pertencente ao sócio, 
Venâncio Coelho e outra quota no valor nominal 
de Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas), pertencente à sócia, 
Annett Lanise Baptista Coelho;

Que, pela presente escritura e conforme a acta avulsa 
da Assembleia Geral, datada de 19 de Novembro de 2013, 
o sócio emancipado decide aumentar o objecto social da 

sociedade;
Nesta ordem de ideia e conforme deliberado, o sócio 

altera o'artigo 3.° do pacto social, que passa a ter a seguinte 
nova redacção:

ARTIGO 3.°

A sociedade tem como objecto social, cons
trução civil e obras públicas, indústria petrolífera, 
exploração mineira, contabilidade, auditoria, estu
dos de impacto ambiental, elaboração de projectos, 
exploração petrolífera, exploração de madeira, 
agricultura, pescas, representações comerciais, 
segurança de bens patrimoniais, agência de viagens, 
formação profissional e técnica, transportes marí
timos, aéreos e terrestres, consultoria, comércio 
geral, indústria, prestação de serviços, importação 
e exportação, podendo ainda dedicar-se a qualquer 
outro ramo do comércio ou indústria em que os 
sócios acordem e seja permitido por lei.

Declara ainda o outorgante, que mantém-se firmes e váli
das todas as demais disposições não alteradas pela presente 
escritura.

Assim o disse e outorgou.
Está conforme.
Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, em 

Luanda, aos 23 de Dezembro de 2013. — O ajudante, ilegí- 
veí- (13-21584-L02)

Grupo L. M. S. A., Limitada

Certifico que, por escritura de 23 de Dezembro de 2013, 
lavrada com início a folhas 66, do livro de notas para escri- 

úiras diversas n.° 337, do Cartório Notarial do Guiché Único 
^a Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires da 
Costa, Licenciado em Direito, fofconstituída entre:

Primeiro: — Serafim Fortunato Mafuana, solteiro, 
maiOr> residente em Luanda, no Município do Cazenga, 
Eairro Hoji-ya-Henda, casa s/n.°, Zona 17;

Segundo: — Lucas Gomes Tchiamba, solteiro, maior, 
^sidente em Luanda, no Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi, 

a’rr° Camama, casa s/n.°, Zona 20;
Cma sociedade comercial por quotas de responsabi- 

a e limitada, que se regerá nos termos constantes dos 
artigos seguintes.

Está conforme.
Cartório Notaria! do Guiché Único da Empresa, em 

Luanda, 23 de Dezembro de 2013. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTO DA SOCIEDADE 
GRUPO L. M. S. A, LIMITADA

ARTIGO l.° 
(Denominação e sede)

A sociedade adopta a denominação de «Grupo L. M. 
S. A., Limitada», com sede social na Província de Luanda, 
Rua n.° 1, Casa n.° 62, Bairro do S. K, Município de Belas, 
podendo transferi-la livremente para qualquer outro local do 
território nacional, bem como abrir filiais, sucursais, agên
cias ou outras fornias de representação dentro e fora do País.

ARTIGO 2.°
(Duração)

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

ARTIGO 3.°
(Objecto)

A sociedade tem como objecto social o comércio geral 
a grosso e a retalho, importação e exportação, prestação de 
serviços, venda de móveis e imóveis, indústria, construção 
civil e obras públicas, podendo ainda dedicar-se a qualquer 
outro ramo do comércio ou indústria em que os sócios acor
dem e seja permitido por lei.

ARTIGO 4.°
(Capital)

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), 
integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen
tado por 2 (duas) quotas iguais no valor nominal 
de Kz: 50.000,00 (cinquenta mil kwanzas), cada uma, per
tencentes aos sócios Serafim Fortunato Mafuana e Lucas 
Gomes Tchiamba, respectivamente.

ARTIGO 5.°
(Cessão de quotas)

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

ARTIGO 6.°
(Gerência)

A gerência e administração da sociedade, em todos os 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passiva
mente, incumbem ao sócio Serafim Fortunato Mafuana, que 
fica desde já nomeado gerente, com dispensa de caução, bas
tando a sua assinatura para obrigar validamente a sociedade.

1. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos 
e contratos estranhos aoS negócios sociais da sociedade, tais 
como letras de favor, fiança, abonações ou actos seme
lhantes.
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ARTIGO 7.” 
(Assembleia)

As Assembleias Gerais serão convocadas por simples 

(30) dias de antecedência, isto quando a lei n P 
formalidades especiais de comunicação. Se qualque.r do 
sócios estiver ausente da sede social, a comunicação devera 

ser feita com tempo suficiente para que possa comparecer.

ARTIGO 8?
(Divisão dos lucros)

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?
(Dissolução)

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

ARTIGO 10.° 
(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 social 
licitado em bloco com obrigação do pagamento do passivo 
e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em igual
dade de condições. °

ARTIGO li.0
(Preferência na amortização)

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

ARTIGO 12.° 
(Foro competente)

Para todas as questões emergentes do presente contrato

ARTIGO 13.®
(Balanços)

Os anos sociais serão os civis e h,i, 
em 31 de Dezembro de cada ano de! !Ç0S dados 
Março imediato. ’ deVend° ence™ a 31 de

ARTIGO 14?
(Omisso)

O3-21600-L02)

MAVONGA — Comunicações, Limitada

Certifico que, por escritura de 2j de Dezembro de 20^ | 

lavrada com início a folhas 76, do livro de notas para esc ? 
turas diversas n.° 181 -A, do Cartório Notarial do GuicJé 

Único da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pj^ 
da Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre: *

Primeiro:—António Chavonga, casado com Calmerinda 
da Conceição Lima Alves de Carvalho Chavonga, sob 0 
regime de comunhão de bens adquiridos, residente em 
Luanda, no Município de Luanda, Distrito Urbano, da 
Ingombota, Bairro Maculusso, RuaNicolau Gomes Spencer

Segundo: — Maurício do Amaral Filipe, casado com 
Maria Luísa Mendes Mujamena Filipe, sob o regime de 
comunhão de bens adquiridos, residente no Município de 
Belas, Distrito Urbano da Samba, Bairro Talatona, Cond. 

das Laranjeiras, Casa n.° 13;
Uma sociedade comercial por quotas de responsabi

lidade limitada, que se regerá nos termos constantes dos 
artigos seguintes.

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

Luanda, 23 de Dezembro de 2013. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTO DA SOCIEDADE
MAVONGA —COMUNICAÇÕES, LIMITADA

ARTIGO I.° 
(Denominação e sede)

A sociedade adopta a denominação de «MAVONGA 
Comunicações, Limitada», com sede social na Província 
de Luanda, Rua 21 de Janeiro, casa s/n.°, (Lateral a IgreJa 
Universal), Bairro do Morro Bento, Distrito Urbano da 
Samba, Município de Belas, 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.° 
(Duração)

A sua duração é por tempo indeterminado, contando-se o 
d a° ^ajSUa act’v’dade, para todos os efeitos legais, a Part,r 

data da celebração da presente escritura.

ARTIGO 3.° 
(Objecto)

.. S°ciedade tem como objecto social a comunicaçã0» 
servk'US^°’ Ínf0rmaÇa° escrita, publicidade, estação

ços sociais, impressão e publicação de jornais, revis- 
a nrn°Utr0S me'°S sociais> Prestaç3o de serviços, comércio 
tificaTa 7elalh0’ infomática, telecomunicações, P>aS" 
escdar0 ded0Cume"tos> venda de material de escritório e 

P omocãSenêrafia’ÍmpreSSÕes’ viagens, ges^
eomeXiseemeíÍaÇã°’. re,a**s Públicaa- representaç^ 

zações de t.‘ndustna,s’ 'ndústria transformadora, reab
? eS de aCt,Vldades culturais e desportivas, cyber 
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importação e exportação, podendo ainda dedicar-se a qual
quer outro ramo de comércio ou indústria em que os sócios 
acordem e seja permitido por lei.

ARTIGO 4.°
(Capital)

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 nomi
nal de Kz: 50.000,00 (cinquenta mil kwanzas) cada uma, 
pertencentes aos sócios António Chavonga e Maurício do 
Amaral Filipe, respectivamente.

ARTIGO 5.°
(Cessão de quotas)

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

ARTIGO 6.°
(Gerência)

A gerência e administração da sociedade, em todos os 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passi
vamente, incumbem ao sócio António Chavonga, que fica 
desde já nomeado gerente, com dispensa de caução, bas
tando a assinatura do gerente para obrigar validamente a 
sociedade.

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

2. O sócio-gerente poderá delegar mesmo a pessoas 
estranhas a sociedade parte dos seus poderes de gerência, 
conferindo para o efeito o respectivo mandato.

ARTIGO 7.°
(Assembleia)

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 comunicaçãç. Se qualquer dos 
sócios estiver ausente da sede social, a comunicação deverá 
ser feita com tempo suficiente para que possa comparecer.

ARTIGO 8.°
(Divisão dos lucros)

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.°
(Dissolução)

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 

lnterdito, devendo estes nomear um que a todos represente, 
enfiuanto 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 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.°
» (Preferencia na amortização)

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

ARTIGO I2.°
(Foro competente)

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

ARTIGO 13.°
(Balanços)

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

ARTIGO 14.°
(Omisso)

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

(13-21601-L02)

Enkurnba, Limitada

Certifico que, por escritura de 23 de Dezembro de 2013, 
lavrada com início a folhas 68, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 337, do Cartório Notarial do Guiché Único 
da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires da 
Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:

Primeiro: — Elísio José Marcolino, solteiro, maior, resi
dente no Distrito Urbano do Rangel, Bairro Zangado, Rua 
da Brigada, Casa n.° 1-ZA-224-A;

Segundo: — Eduardo Carvalho Vieira Dias, divorciado, 
residente em Luanda, no Distrito Urbano da Samba, Bairro 
Morro Bento, Complexo Residencial Angotel, n.° 7;

Terceiro: — Filomeno de Jesus Contreiras Chapim, 
casado com Esperança Manuel Ferrãó da Costa Chapim, 
sob o regime de comunhão de bens adquiridos, residente em 
Luanda, no Município do Cazenga, Bairro Hoji-ya-Henda, 
Casa n.° 13, Zona 17;

Uma sociedade comercial por quotas de responsabi
lidade limitada, que se regerá nos termos constantes dos 
artigos seguintes.
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Está conforme.Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, em 
Luanda, 23 de Dezembro de 2013. — O ajudante, ilegível.

pertencente ao sócio Eduardo Carvalho Vieira Dias | 
quotas iguais, no valor nominal de Kz: 33.000,00 (^ 5 
três mil kwanzas) cada uma, pertencentes aos sócios r? ' I 
José Marcolino e Filomeno de Jesus Contreiras Chapim'5"1 | 

ARTIGO 5.“ |

A cessão de quotas a estranhos fica dependente do I 
sentimento da sociedade, à qual é sempre reservado o direi" I 

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

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

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

mente, incumbem aos sócios, que ficam desde já nomeados 
gerentes, com dispensa de caução, bastando 2 (duas) assi
naturas dos gerentes, para obrigar validamente a sociedade.

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

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

ARTIGO 7.°
As Assembleias Gerais serão convocadas por simples 

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

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

entagem 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

Perdas se as houver.
ARTIGO 9.°sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento 

d°S sdc’0S} continuando a sua existência com os 
ou int ^°S 6 berde‘ros ou representantes do sócio falecido 
sente It0’ devendo estes nomear um que a todos repre 

Sente’quanto a quota se mantiVer indivisa.
Dke i ARTIGO 10.°demais & S0c*edade por acordo dos sócios e n°s 

liquidacãn °S egaÍS’ tOd°S os sócios serão liquidatários e a 

dea^
licitado em ^,guni de,es o pretender será o activo socia 
e adjudicado a°osC°m °brigação do Pagamento do PaSS1V° 

dade de condições melh°r PFeÇ° oferecer eíB

A ARTIGO 11,°qualquer sócio6 FeServa'se 0 direito de amortizar a quota de 

Providência cautela"00 reCa'a arrest0’ penhOra

ESTATUTO DA SOCIEDADE 
ENKUMBA, LIMITADA

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

Limitada», com sede social na Província de Luanda, Rua- 
da Nori, Casa n.° 5961, Bairro Morro Bento, Município de 

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

fora do País.
ARTIGO 2.°

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

, da data da celebração da presente escritura.

ARTIGO 3.°
A sociedade tem como objecto social, electrici- 

dade, hidraúlica, energia, comércio geral a grosso e a. 
retalho, prestação de serviços, indústria, indústria transfor
madora, serralharia, caixilharia de alumínios, agricultura, 
agro-pecuária, avicultura, pescas, hotelaria e turismo, infor
mática, telecomunicações, publicidade, exploração mineira 
e florestal, construção civil e obras públicas, transportes, 
camionagem, agente despachante e transitários, cabotagem, 
rent-a-car, compra e venda de viaturas novas ou usadas e 
seus acessórios, venda e reparação de veículos automóveis, 
concessionária de material e peças separadas de transporte, 
fabricação de blocos e vigotas, comercialização de combus
tíveis e lubrificantes, exploração de bombas de combustíveis 
e estação de serviço, comercialização de medicamentos, 
material cirúrgico, gastável e hospitalar, produtos químicos 
e farmacêuticos, centro médico, clínica, perfumaria, plas- 
tificação de documentos, venda de material de escritório 
e escolar, decorações, serigrafia, panificação e pastelaria, 
geladaria, boutique, representações, impressões, salão de 
cabeleireiro, agência de viagens, gestão, promoção e media
ção imobiliária, relações públicas, representações comerciais 
e industriais, venda de gás de cozinha, desporto e recrea
ção, vídeo clube, discoteca, meios industriais, realizações de 
actividades culturais e desportivas, manutenção de espaços 
verdes, segurança de bens patrimoniais, educação e cultura, 
escola de condução, ensino, saneamento básico, jardinagem, 
limpeza, desinfestação, fabricação e venda de gelo, cyber 
café, importação e exportação, podendo ainda dedicar-se a 
qualquer outro ramo de comércio ou indústria em que os 
sócios acordem e seja permitido por lei.

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

integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen
tado por 3 (três) quotas, sendo a primeira quota, no valor 
nominal de Kz: 34.000,00 (trinta e quatro mil Kwanzas) 

k
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ARTIGO I2.°

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

ARTIGO 13.°

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

ARTIGO I4.°

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

(13-21602-L02)

L. Dala Comercial, Limitada

Certifico que, por escritura de 24 de Dezembro de 2013, 
lavrada com início a folhas 72, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 337, do Cartório Notarial do Guiché Único 

da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires da 
Costa, foi lavrada a escritura de constituição entre:

Primeiro: — Lino do Naciscimento Muxito Dala, sol
teiro, maior, natural de Malanje, Província de Malanje, onde 
reside habitualmente em Malanje, Bairro Centro da Cidade, 
Rua Cdte Dangereux, que outorga neste acto por si indivi
dualmente e como representante legal de seus filhos menor, 
Lino do Nascimento Assunção Dala, de 11 anos de idade, 
Maité Domingos Assunção Dala, de 8 anos de idade, Naira 
Afriana Assunção Dala, de 4 anos de idade, todos naturais de 
Malanje e consigo conviventes;

Segundo: — Sandra de Oliveira Quissua Dala, solteira, 
maior, natural da Maianga, Província de Luanda, onde reside 
habitualmente, Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi, Bairro 
Kilamba Kiaxi, Zona 20;

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

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

Luanda, aos 24 de Dezembro de 2013. — O auxiliar, ile
gível.

ESTATUTO DA SOCIEDADE
L. DALA COMERCIAL, LIMITADA

ARTIGO l.°
(Denominação'c scdc social)

A sociedade adopta a denominação de «L. Dala 
Comercial, Limitada» e tem sua sede na Província de 
Malanje, Bairro Cangambo, Rua Estrada Nacional 230, casa 
s/n °, podendo abrir filiais, sucursais, agências ou qualquer 

°titra forma de representação, onde e quando aos sócios con
vier.

ARTIGO 2.° 
(Prazo de duração)

O prazo de duração da sociedade é indeterminado, con
tando-se o seu início, para todos os efeitos, a partir da sua 
data de constituição.

ARTIGO 3.°
(Objecto social)

O objecto social consiste no exercício da actividade de 
prestação de serviços, comércio gerai a grosso e a retalho, 
indústria, importação e exportação, oficina auto, consultoria 
e/ou assessoria informática, comércio e indústria, prestação 
de serviços relacionadas com as telecomunicações e tec
nologias de informação, construção civil e obras públicas, 
serralharia, caixilharia de alumínios, agricultura e agro- 
-pecuária, publicidade, venda de equipamentos, máquinas 
e ferramentas para construção civil, exploração mineira e 
florestal, transporte marítimo, camionagem, agente des
pachante e transitários, compra e venda de viaturas, novas 
ou usadas e seus acessórios, aluguer de viaturas, venda e 
reparação de veículos automóveis, concessionária de mate
rial e peças separadas de transporte, fabricação de blocos 
e vigotas, comercialização de combustíveis e lubrificantes, 
exploração de bombas de combustíveis e estação de ser
viço, comercialização de medicamentos, material cirúrgico, 
gastável e hospitalar, produtos químicos e farmacêuticos, 
centro médico, clínica, plastificação de documentos, venda 
de material de escritório e escolar, serigrafia, impressões, 
agência de viagens, promoção e mediação imobiliária, 
perfumaria, relações públicas, pastelaria, geladaria, panifi
cação, representações comerciais e industriais, segurança de 
bens patrimoniais, saneamento básico, arquitectura e paisa
gismo, electricidade.

§Único: — Desde que devidamente deliberado pelos 

sócios, a sociedade poderá dedicar-se também a qualquer 
outra actividade comercial ou industrial que seja permitida 
por lei.

ARTIGO 4.° ' -
(Capital social)

O capital social, integralmente subscrito e realizado em 
dinheiro, expresso em moeda nacional é de Kz: 100.000,00 
(cem mil kwanzas), equivalente a USD 1.000,00 (mil dóla
res americanos), dividido e representado por 6 (seis) quotas, 
sendo 1 (uma) quota com valor nominal de Kz: 60.000,00 
(sessenta mil kwanzas), correspondente a 60% (sessenta por 
cento) do capital social da sociedade, pertencente ao sócio 
Lino do Nascimento Muxito Dala, e outras 4 (quatro) iguais 
no valor nominal de Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas) cada 
uma, pertencentes aos sócios Sandra de Oliveira Quissua 
Dala, Lino do Nascimento Assunção Dala, Maité Domingas 
Assunção Dala e Naira Africana Assunção Dala, respecti
vamente.

ARTIGO 5.°
(Cessão de quotas)

A cessão de quotas fica dependente do consentimento da 
sociedade, à qual é, em todo caso, reservado o direito de pre
ferência. Não usando, a sociedade, do direito de preferência, 
este competirá aos sócios.
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ARTIGO 6.”
(Gerência)

1. A sociedade será representada, em todos os seus actos 

e contractos, em juízo e fora dele, activa e passivamente, 
pelo sócio Lino do Nascimento Muxito Dala, que desde já é 

nomeado como gerente, bastando a sua assinatura para obri

gar validamente a sociedade.
2. Fica expressamente proibido o uso da firma em fian

ças, abonações, letras de favor e mais actos ou documentos 

estranhos aos negócios sociais.
3. O(s) sócio(s)-gerente(s) poderâ(ão) delegar ao outro 

sócio ou a pessoa estranha à sociedade, mediante procura

ção, todo ou parte dos seus poderes de gerência.

ARTIGO 11.°
(Legislação aplicável)

No omisso regularão as disposições da Lei n 0l/(). 

deliberações tomadas em reunião de sócios e denta' 
lação aplicável. Sle®'s'

(*-^'21603-LQ2)

Organizações Mtbs Trading, Limitada

Certifico que, por escritura de 23 de Dezembro de 2013, 

lavrada com início a folhas 86, do livro de notas para escri

turas diversas n.° 181-A, do Cartório Notarial do Guiché 

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

ARTIGO 7.°
(Dissolução da sociedade)

1. A sociedade se dissolverá por morte dos sócios e 
demais casos previstos na lei.

2. A sociedade não se dissolverá por morte ou interdi
ção de qualquer dos sócios, continuando com o sobrevivo e 
com os herdeiros ou representantes dos sócios falecidos ou 
interditos, devendo estes nomear um que a todos represente, 

enquanto a quota estiver indivisa. Dissolvida a sociedade 
por acordo dos sócios e nos demais casos previstos na lei, 
todos os sócios serão liquidatários e a liquidação e partilha 
procederão como acordarem.

ARTIGO 8.”
(Assembleias Gerais)

1. Salvo nos casos em que a lei exija outros requisitos, 
as Assembleias Gerais serão convocadas por meio de cartas, 
dirigidas aos sócios, com no mínimo, 8 (oito) dias, de ante
cedência.

2. Os sócios têm o direito de se fazerem representar nas 
Assembleias Gerais por qualquer pessoa, alheia ou não à 
sociedade, devendo a representação ser acreditada por meio 
de simples escrito particular dirigido ao Presidente da Mesa 
da Assembleia Geral.

3. São permitidas as deliberações unânimes por escrito.

ARTIGO 9.°
(Dispositivos gerais)

Não dependem de deliberação dos sócios a celebração 
dos seguintes actos pela Gerência:

a) Celebração de contractos de locação de estabeleci

mentos da e para a sociedade;
b) Actos de mero expediente.

ARTIGO 10.°
(Distribuição de lucros)

Os lucros distribuíveis terão a aplicação que for deli
berada em Assembleia Geral, podendo, inclusive ser 
deliberada a não distribuição de lucros. Nos termos e dentro 
dos limites legalmente estabelecidos, podem ser feitos aos 
sócios adiantamentos sobre os lucros no decurso do exer
cício.

da Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:

Primeiro: — Sérgio Kaheta Kongolo, solteiro, maior, 

natural de Chitato, Província da Lunda-Norte, residente 

habitualmente em Luanda, no Município e Bairro de Viana, 

casa s/n.°;

Segundo: — Filipe Ngalamulume, solteiro, maior, 

natural de Chitato, Província da Lunda-Norte, residente 

habitualmente em Luanda, no Município do Cazenga, Bairro 

Hoji-ya-Henda, Casa n.° 7, Zona 17;

Terceiro: — Mbombi Sambumba Tomás, solteiro, maior, 

natural do Luena, Província do Moxico, residente habitual

mente em Luanda, no Município de Luanda, Distrito Urbano 
do Sambizanga, Rua Benguela, Casa n.° 7.

Uma sociedade comercial por quotas de responsabili
dade limitada, que s regerá nos termos constantes dos artigos 

seguintes.

Está conforme.

Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, em 
Luanda, 24 de Dezembro de 2013. — O ajudante, ilegível-

°Rgani7EaSJaTL,to DA s°CIEDADE
ÇOES MTBS TRADING, LIMITADA

artigo I.”
A (Denominação c sede)

Mtbs Tradin ? ad°Pta a denom inação de «Organizações 
Luanda, Rua^l 8,,n,tada>>’ Com sede social na Província de 

Luanda, Distrito’[T* S/n’°’ BaÍIT0 Mártires’ Município de 

livremente para da Maianga, podendo transferi-ia 

bem como abrir fi],a^Uer °Uír° *oca* do territór,° nacional 

de Apresentação SUCUrSaiS’ aêências ou outras formas

ARTIGO 2.°
(Duração) s6 0

A sua duração é por tempo indeterminado, contan & 
início da sua actividade, para todos os efeitos legalS’ 

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

A sociedade tem como objecto social prestação de servi
ços, hotelaria e turismo, comércio geral a grosso e a retalho, 
indústria, pescas, agro-pecuária, agricultura, informática, 
telecomunicações, construção civil e obras públicas, fisca
lização de obras, saneamento básico, compra e venda de 
móveis e imóveis, modas e confecções, transportes, marí
timo, aéreo e terrestres de passageiros ou de mercadorias, 
transitários, oficina auto, salão de cabeleireira, botequim, 
assistência técnica, comercialização de petróleo e lubrifican
tes, exploração de bombas de combustíveis, farmácia, centro 
médico, clínica geral, perfumaria, agência de viagens, pro
moção e mediação imobiliária, relações públicas, pastelaria 
e panificação, exploração de parques de diversões, realização 
de espectáculos culturais, recreativos e desportivos, explora
ção mineira e florestal estação de serviços, representações 
comerciais, serralharia, carpintaria, venda de alumínio e sua 
utilização, cultura e ensino geral, segurança de bens patri
moniais, importação e exportação, podendo ainda dedicar-se 
a qualquer outro ramo de comércio ou indústria em que os 
sócios acordem e seja permitido por lei.

ARTIGO 4.° 
(Capital)

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), 
integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen
tado por 3 (três) quotas sendo uma (1) no valor nominal 
de Kz: 70.000,00 (setenta mil kwanzas), pertencente ao 
sócio Mbombi Sam bumba Tomás, e 2 (duas) quotas iguais 
no valor nominal de Kz: 15.000,00 (quinze mil kwanzas) 
cada uma, pertencentes aos sócios Sérgio Kaheta Kongolo e 
Filipe Ngalamulume, respectivamente.

ARTIGO 5.° 
(Cessão de quotas)

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

ARTIGO 6.° 
(Gerência)

A gerência e administração da sociedade, em todos os 

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

vamente, incumbem ao sócio Mbombi Sambumba Tomás, 
que fica desdejá nomeado gerente, com dispensa de caução, 
bastando a assinatura do gerente para obrigar validamente a 

sociedade.

1. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos 

e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 

como letras de favor, fiança, abonações ou actos semelhan
tes.

2. Os sócios-gerentes poderão delegar mesmo a pessoas 

estranhas a sociedade parte dos seus poderes de gerência, 
c°nferindo para o efeito o respectivo mandato.

ARTIGO 7.° 
(Assembleia)

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

ARTIGO 8.°
(Divisão dos lucros)

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.°"

(Dissolução)

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

ARTIGO 10.°
(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. Ma 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.°
(Preferência na amortização)

A sociedade reserva-se o direito de amortizar a quota de 
qualquer 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 herdeiros ou representantes, quer 
entre eles e a própria sociedade, fica estipulado o Foro da 
Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qualquer 
outro.

ARTIGO 13.°
(Balanços)

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

ARTIGO 14.°
(Omisso)

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

(13-21604-L02)
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WNCC (SU), Limitada

DIÁRIO DA REPÚBjjq^

alumínio, cultura e.ensino geral, segurança de ben niais, importação e exportação, podendo ainda ded^^ 
qualquer outro ramo do comércio ou indústria ,Car'Sea 
sócios acordem e seja permitido por lei. ^Ue °s

ARTIGO 4.°
(Capital)

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil k zas) integralmente realizado em dinheiro, representadíT"'' 

I (uma) quota no valor nominal de Kz: 100.000 00 r mil kwanzas), pertencente ao sócio-único, Nzonge M•Cem 
Constantino de Carvalho. ’ B ‘8Uel

ARTIGO 5.°
(Cessão de quotas)

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

ARTIGO 6.°
(Gerência)

A gerência e administração da sociedade, em todos os 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passiva
mente, incumbem ao sócio-único, bastando a sua assinatura 

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

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

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

dade para assumir as funções de gerência.
ARTIGO 7.°
(Decisões)

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

ele assinadas e mantidas em livro de actas.
ARTIGO 8.°
(Dissolução)ment S?C*e^ac^e nao se dissolverá por morte ou impedi- 

sobr . ° sóc’°“único, continuando a sua existência com o 
jnterdit °d ^erde’ros ou rePresentantes do sócio falecido ou 
enniIJ evendo estes nomear um que a todos represente, 

quanto a quota se mantiver indivisa.
ARTIGO 9.°
(Liquidação) quidação da sociedade far-se-á nos termos da LSC.

artigo io.°
0$ (Balanços)em 31 de r> serã° os civis e os balanços serão dados 

Março imediato01 an°’ ^evenc*° encerrar a 1

artigo ii.°
(Omisso)Ções da Lei n01^^° aS ^liberações sociais, as dispo51 

d* Lei das Rnn- u ’ de Junho e ainda as dispos,Ç^s 
Fevereiro. ades Comerciais, n.° 1/04, de 13

Leandra Augusto Sumbo de Almeida Gomes, 
Conservadora de 3.” Classe da Conservatória do Registo 
Comercial de Luanda, 2.’ Secção do Guiché Único da 

Empresa.
Certifico que, Nzonge Miguel Constantino de Carvalho, sol

teiro, maior, natural do Huambo, Província do Huambo, residente 
habitualmente em Luanda, Distrito Urbano da Ingombota, Bairro 
Ingombota, Rua Tipografia M. Tita, 9.° andar, Apartamento C, 

constituiu uma sociedade unipessoal por quotas denominada, 

«WNCC (SU), Limitada», registada sob o n.° 4.202/13, que se 

vai reger pelo disposto no documento em anexo.

Está conforme.Conservatória do-Registo Comerciai de Luanda,

2. Secção do Guiché Único da Empresa, em Luanda, aos 

26 de Dezembro de 2013. — O ajudante, ilegível.

estatuto da sociedade 
WNCC SU, LIMITADA

ARTIGO l.° 
(Denominação e sede)

A sociedade adopta a denominação de «WNCC (SU),
Limitada» com sede social na Província de Luanda, 
Rua n.° 26, Casa n.° 12, Bairro Cidade do Kilamba, 
Município de Belas, podendo transferi-la livremente para 
qualquer outro local do território nacional, bem como abrir 
filiais, sucursais, agências ou outras formas de representação 

dentro e fora do País.

ARTIGO 2.° 
(Duração)

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

ARTIGO 3.° 
(Objecto)

»• (
A sociedade tem como objecto social a prestação de 

serviços, hotelaria e turismo, restauração, pab club, chur
rasqueira e take away, comércio a grosso e a retalho, 
indústria, pescas, agro-pecuária, informática, telecomuni
cações, construção civil e obras públicas, fiscalização de 
obras, saneamento básico, compra e venda de móveis e 
imóveis, modas e confecções, transportes marítimo, aéreo 
e terrestres de passageiros ou de mercadorias, transitários, 
oficina auto, assistência técnica, comercialização de petró
leo e lubrificantes, exploração de bombas de combustíveis, 
farmácia, centro médico, perfumaria, agenciamento de via
gens, promoção e mediação imobiliária, relações públicas, 
pastelaria e panificação, exploração de parques de diversões, 
realização de espectáculos culturais, recreativos e despor
tivos, exploração mineira e florestal, estação de serviços, 
representações comerciais, serralharia, carpintaria, venda de .21606-^’
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Lumen Mind, Limitada

Certifico que, por escritura de 23 de Dezembro de 2013, 
lavrada com início a folhas 94, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 181-A, do Cartório Notarial do Guiché 
Único da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires 
da Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:

Primeiro: — Manuel da Silva, casado com Joana Belmira 
Cunha dos Santos da Silva, sob o regime de comunhão de 
adquiridos, natural do Uíge, Província do Uíge, residente 
habitualmente em Benguela, na Cidade de Benguela, Bairro 
Benguela, Rua Cidade de Moçamedes, n.° 261;

Segundo: — Benedito Joaquim Kapala Kayela, casado 
com Sílvia da Moura Garcia, sob o regime de comunhão 
de adquiridos, natural de Gambos, Província da Huíla, resi
dente habitualmente em Luanda, no 'Distrito da Samba, 
Bairro Talatona, Rua A, Travessa n.° 12;

Terceiro: — Samora António Pereira Pedro, casado com 
Sandra Solela Catraio Mateus Pedro, sob o regime de comu
nhão de adquiridos, natural do Rangel, Província de Luanda, 
onde reside habitualmente, no Distrito Urbano do Rangel, 
Bairro Nelito Soares, Avenida Hoji-ya-Henda, Bloco 
n.° 29/240, 3.° andar, Apartamento n.° 18;

Quarto: — João Arnaldo Marcos Teles, casado com 
Eleonor Vissolela Cabuço dos Santos Teles, sob o regime de 
comunhão de adquiridos, natural da Ingombota, Província 
de Luanda, onde reside habitualmente, no Distrito Urbano 
da Ingombota, Bairro Ingombota, Rua Pedro Félix Machado, 
n.° 16-B, 3.° andar D;

Quinto: — Sebastião da Silveira Diogo, solteiro, maior, 
natural da Ingombota, Província de Luanda, onde reside 
habitualmente, no Distrito Urbano da Ingombota, Bairro 
Kinanga, Rua 20, Casa n.° 47;

Sexto: — Leocarpo Mário Manuel, solteiro, maior, 
natural da Ingombota, Província de Luanda, onde reside 
habitualmente, no Distrito Urbano da Ingombota, Bairro 
Kinanga, Rua Dr.° António Agostinho Neto, n.° 65.

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

Está conforme.
Cartório Notaria! do Guiché Único da Empresa, em 

Luanda, aos 24 de Dezembro de 2013. — O ajudante, ile
gível.

ESTATUTO DA SOCIEDADE 
LUMEN MIND, LIMITADA

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

ind, Limitada» com sede social na Província de Luanda, 

Ua A, Travessa 12, n.° 61, rés-do-chão, Bairro Talatona, 
Unioípio de Belas, podendo transferi-la livremente para 

A^alquer outro local do território nacional, bem como abrir 

la's, sucursais, agências ou outras formas de representação 
Uentro e fora do País.

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

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

da data da celebração da presente escritura.

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

a grosso e a retalho, prestação de serviços, serralharia, cai
xilharia de alumínios, agricultura e agro-pecuária, indústria, 

pesca, hotelaria e turismo, informática, telecomunicações, 
publicidade, construção civil e obras públicas, consultoria, 
exploração mineira e florestal, comercialização de telefo

nes e seus acessórios, transporte marítimo, camionagem, 
agente despachante e transitários, cabotagem, rent-a-car, 
compra e venda de viaturas, novas ou usadas e seus aces
sórios, aluguer de viaturas, com ou sem condutor, venda e 

reparação de veículos automóveis, concessionária de mate
rial e peças separadas de transporte, fabricação de blocos 
e vigotas, comercialização de combustíveis e lubrificantes, 
exploração de bombas de combustíveis e estação de serviço, 

medicamentos, material cirúrgico, gastável e hospitalar, 

produtos químicos e farmacêuticos, centro médico, clínica, 
perfumaria, plastificação de documentos, venda de material 

de escritório e escolar, decorações, serigrafia, impressões, 

salão de cabeleireiro, boutique, agência de viagens, promo
ção e mediação imobiliária, perfumaria, relações públicas, 
pastelaria, padaria, geladaria, panificação, representações 
comerciais e industriais, venda de gás de cozinha, desporto 

e recreação, vídeo clube, discoteca, meios industriais, reali
zações de actividades culturais e desportivas, manutenção 

de espaços verdes, segurança de bens patrimoniais, colégio, 

creche, educação e cultura, selecção e recrutamento de pes
soal, escola de condução, ensino, importação e exportação, 
saneamento básico, fabricação e venda de gelo, cyòer-café, 

electricidade, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro 

ramo do comércio ou indústria em que os sócios acordem e 

seja permitido por lei.

ARTIGO 4.°

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), 
integralmente realizado em dinheiro, dividido e representado 
por 6 (seis) quotas, sendo 1 (uma) quota no valor nominal 
de Kz: 25.000,00 (vinte e cinco mil kwanzas), pertencente 
ao sócio Manuel da Silva e outras 5 (cinco) quotas iguais 
no valor nominal de Kz: 15.000,00 (quinze mil kwanzas) 
cada uma, pertencentes aos sócios Benedito Joaquim Kapala 
Kayela, Samora António Pereira Pedro, João Arnaldo 
Marcos Teles, Sebastião da Silveira Diogo, Leocarpo Mário 
Manuel, 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.
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P1ÁR1° Da_W)ri_ICa

sivamente, incumbem ao só dispensa de
Kayela, que fica desde ja ’ obrigar vali-
caução, bastando a assmatura do gerente, p 

damente a sociedade. sócios ou mesmo

e contratos estranhos aos negócios socta.s da socied de Jms 
como letras de favor, fiança, abonações ou actos semelhant .

ARTIGO 7.°
As Assembleias Gerais serão convocadas por simples 

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

ARTIGO 8.°

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

ARTIGO 9.°

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 13.°
Os anos sociais serão os civis ? ™

Março imediato. Crrar a I de

ARTIGO 14.°

■ „ regularão as deliberações sociais, as dispo. N° °m'SS - 1/04, de 13 de Fevereiro, que é a Lei das 
sições da Lei n. > dema,s legislação aplicável. 
Sociedades Comerciais, (13-21607-L02)

GKA& Q, Limitada

Certifico que, por escritura de 23 de Dezembro de 2013 
lavrada com início a folhas 61, do livro de notas para escri- 
turas diversas n.° 337, do Cartório Notarial do Guiché Único 
da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires da 
Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:

Carlos Alberto de Sousa Queiroz, solteiro, maior, natural 
de Calulo, Província do Kwanza-Sul, residente habitual
mente em Luanda, no Distrito Urbano da Maianga, Bairro 
da Maianga, Rua José P. Nascimento, n.° 20, que outorga 
neste acto por si individual mente e em representação de seus 
filhos menores, Arone Etiene Sanches Queiroz, de 8 anos de 
idade e Kevnin Breno Sanches Queiroz, de 6 anos de idade, 
todos naturais de Luanda e consigo conviventes;

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

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

Luanda, 23 de Dezembro de 2013. — O ajudante, ilegível.

estatuto Da sociedade
- gka&q, limitada

artigo i.°
(Denominação c sede)

Limitada>>'eda<Je ad°pta.a denominação de «GKA & Q, 
Clube Hinicn? pde SOClal na Província de Luanda, Rua do 

Benfica u tondoniíl’io Vill Vermont, n.° 157, Bairro 

mente para niÇlpio de BeIas> podendo transferi-la livre- 
corno abrir °Utro ^oca^ território nacional, bem 
representação deX^^/Sa*S’ agências ou outras fonnas de

ARTIGO 2.°
(Duração)

mício da sua actf 7/^ temP° ^determinado, contando-se o 
da data da celeh ^e’ Para todos os ePe,t0S legais, a partir 

raçao da presente escritura.

ARTIGO 3.°
Asociedad <Objec(o) 

v’Ços, agenciamento^010 0^6010 soc,a^ a prestação de ser- 
c°mbustíveis e luhr f6 V,a^ens e turismo, distribuição de 
acessórioS para veíeni03™68’ comercialização de peças e 
serviços de apoio à comercialização de automóveis, 
a «ndústria mineira m petrolífera, serviços de apo«° 
para veículos e eQuin^^*3^23^0 peças e acessório5 
de e acessório'T^108 mineiros’ comercialização 

are veículos e equipamentos petro- 
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metalurgia e metalomecânica mineira de peças e 
1 ‘namentos de utilização em outras indústrias, serviços 

de despachantes, exploração, transformação e comercial iza- 
~o de recursos minerais, transporte de passageiros e carga 

(terrestre, marítimo e aéreo, não regular), importação e 
exportação, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo 
do comércio ou indústria em que os sócios acordem e seja 
permitido por lei.

ARTIGO 4.°
(Capitai)

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), 
integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen
tado por três (3) quotas sendo uma (1) no valor nominal de 
Kz: 50.000,00 (cinquenta mil kwanzas), pertencente ao sócio 
Carlos Alberto de Sousa Queiroz e duas (2) quotas iguais 
no valor nominal de Kz: 25.000,00 (vinte e cinco mil kwan
zas) cada uma, pertencente aos sócios Arone Etiene Sanches 
Queiroz e Kevnin Breno Sanches Queiroz, respectivamente.

ARTIGO 5.°
(Cessão de quotas)

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

ARTIGO 6.°
. (Gerência)

A gerência e administração da sociedade, em todos os 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e pas
sivamente, incumbem ao sócio Carlos Alberto de Sousa 
Queiroz, que fica desde já nomeado gerente, com dispensa 
de caução, bastando a sua assinatura para obrigar valida- 

mente a sociedade.
1- Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos 

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

ARTIGO 7.°
(Assembleia)

As Assembleias Gerais serão convocadas por simples 
cartas registadas, dirigidas aos sócios com pelo menos trinta 
00) dias de antecedência, isto quando a lei não prescreva 
formalidades especiais de comunicação. Se qualquer dos 

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

ARTIGO 8.°
(Divisão dos lucros)

Os focros líquidos apurados, depois de deduzida a per- 

ntagem para fundos ou destinos especiais criados em 
ção*3 Gera1, serão divididos pelos sócios na propor

ias suas quotas, e em igual proporção serão suportadas 
as Peasse as houver.

ARTIGO 9.° 

de

(Dissolução)
A SOcfodade não se dissolverá por morte ou impedimento 

^Halquer 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.°
(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 social 
licitado em bloco com obrigação do pagamento do passivo 
e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer,' em igual
dade de condições.

ARTIGO li.°
(Preferência na amortização)

A sociedade reserva-se o direito de amortizar a quota de 
qualquer 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 herdeiros ou representantes, quer 
entre eles e a própria sociedade, fica estipulado o Foro da 
Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qualquer 
outro.

ARTIGO 13.° 
. (Balanços)

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

ARTIGO 14.°
(Omisso)

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

(13-21609-L02)

Grupo Martibel & Filhos, Limitada

Certifico que, por escritura de 23 de Dezembro de 2013, 
lavrada com início a folhas 70, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 337, do Cartório Notarial do Guiché Único 
da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires da 
Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:

Primeiro: — Mário dos Santos Martins, solteiro, maior, 
natural de Conceição- São Tomé, de nacionalidade são- 
-tomense, residente habitualmente em Luanda, no Município 
de Cacuaco, Bairro 17 de Setembro;

Segundo: — Bela Jesuina Lopes de Carvalho, solteira, 
maior, natural do Sambizanga, Província de Luanda, onde 
reside habitualmente, no Município de Cacuaco, Bairro 17 
de Setembro, casa sem número, que outorga neste acto por 
si individualmente e em nome e representação de seus filhos 
menores, Luana Maria de Carvalho Martins, de 7 (sete) anos 
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de idade, natural de Amadora, Portugal, Isabella Melissa de 
Carvalho Martins, de 4 (quatro) anos de idade, natural de 
Luanda e Mário Rafael de Carvalho Martins, de 5 (cinco) 

meses de idade, natural de São Paulo, Brasil, todos consigo 

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

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

Luanda, 26 de Dezembro de 2013. — O ajudante, ilegível.

GRUPO MACTIBEL& FILHOS, LIMITADA
ARTIGO 1.0

(Denominação c sede)

A sociedade adopta a denominação de «Grupo 
Filhos Limitada», com sede social na Provmcra de Luanda, Filhos, unuu 0 urbamzaçao,
Rua Direita da Ecocampo, Casa n. n/, iw
Bairro 17 de Setembro, Município de Cacuaco, podendo 
transferi-la livremente para qualquer outro local do territó
rio nacional, bem como abrir filiais, sucursais, agências ou 
outras formas de representação dentro e fora do Pais.

artigo 2.’
(Duração)

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

ARTIGO 3.° 
(Objecto)

A sociedade tem como objecto social a prestação de 
serviços, de consultório médico e cirúrgico, laboratório 
de análises clínica, farmácia e outras actividades de saúde 
humana, saneamento de resíduos sólidos, hospitalar e 
sucata, agro-pecuária, assistência jurídica, creche, pastela
ria, hospedaria, hotelaria e turismo, comércio geral a grosso 
e a retalho, indústria, pesca, informática, telecomunicações, 
publicidade, exploração mineira e florestal, construção civil 
e obras públicas, transportes, camionagem, agente des
pachante e transitários, cabotagem, rent-a-car, compra e 
venda de viaturas novas ou usadas e seus acessórios, venda e 
reparação de veículos automóveis, concessionária de mate
rial e peças separadas de transporte, fabricação de blocos 
e vigotas, comercialização de combustíveis e lubrificantes 
exploração de bombas de combustíveis e estação de serviço, 
comercialização de medicamentos, material cirúrgico, gastá- 
vel e hospitalar, produtos químicos,, centro médico, clínica, 
perfumaria, plastificação de documentos, venda de material 
de escritório e escolar, decorações, serigrafia, panificação e 
pastelaria, geladaria, boutique, representações, impressões, 
salão de cabeleireiro, agência de viagens, gestão, promoção 
e mediação imobiliária, relações públicas, representações 

comerciais e industriais, venda de gás de cozinha, <je | 
recreação, vídeo clube, discoteca, meios industriais' 1 
ções de actividades culturais e desportivas, manuten^í 
espaços verdes, segurança de bens patrimoniais, 
e cultura, escola de condução, ensinó, saneamento b'1 
jardinagem, limpeza, desinfestação, fabricação e vendj| 
gelo, cyber café, importação e exportação, podendo 
dedicar-se a qualquer outro ramo do comércio ou indíS 
em que os sócios acordem e seja permitido por lei. 1

ARTIGO 4.° 
(Capita!)

0 capital social é de Kz: 150.000,00 (cento e cinqueJ 
mil kwanzas) integralmente realizado em dinheiro, diJ 

dido e representado por 5 (cinco) quotas sendo 1 (J 
quota no valor nominal de Kz: 55.000,00 (cinquenta?| 
cinco mil kwanzas), pertencente ao sócio Mário dos SantosI 
Martins, e 1 (uma) quota no valor nominal de Kz: 50.000,001 
(cinquenta mil kwanzas), pertencente à sócia, Bela Jesuinal 
Lopes de Carvalho, e 3 (três) quotas iguais no valor nomi
nal de Kz: 15.000,00 (quinze mil kwanzas) cada uma, 
pertencentes aos sócios Luana Maria de Carvalho Martins, 
Isabella Melissa de Carvalho Martins e Mário Rafael de 
Carvalho Martins, respectivamente.

ARTIGO 5.° 
(Cessão de quotas)

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

ARTIGO 6.°
(Gerência)

A gerência e administração da sociedade, em todos$°. 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e P 
vamente, incumbem aos sócios Mário dos Santos ^art 
Bela Jesuina Lopes de Carvalho, que ficam desdejá n 
ados gerentes, com dispensa de caução, bastando 1 
assinatura de um dos gerentes para obrigar validamen 
sociedade.

1 - Ficam vedados aos gerentes obrigar a socieda 
actos e contratos estranhos aos negócios sociais da 
dade, tais como letras de favor, fiança, abonações ou 
Seme,hantes-

2. Os sócios-gerentes poderão delegar mesmo a P 
estranhas a sociedade parte dos seus poderes de g 
conferindo para o efeito o respectivo mandato.

artigo 7.°
(Assembleia) JeS

As Assembleias Gerais serão convocadas P°r eJ1oS 
registadas, dirigidas aos sócios com Pe^° - rgS' 

trinta) dias de antecedência, isto quando a lei n |quet 
creva formalidades especiais de comunicação. Se ão 
dpv S°CI0S estlver ausente da sede social a cornU coHr 
parecerSer C°m tempo suficiente para qU6
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ARTIGO 8.° 
(Divisão dos lucros)

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.° 
(Dissolução)

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

ARTIGO 10.° 
(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 social 
licitado em bloco com obrigação do pagamento do passivo 
e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em igual
dade de condições.

ARTIGO ll.°
(Preferência na amortização)

A sociedade reserva-se o direito de amortizar a quota de 
qualquer 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 herdeiros ou representantes, quer 
entre eles e a própria sociedade, fica estipulado o Foro da > 
Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qualquer 

outro.

ARTIGO 13.° 
(Balanços)

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

ARTIGO I4.° 
(Omisso)

°misso regularão as deliberações sociais, as dispo- 
S1Ções da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, que é a Lei das 
Sociedades Comerciais, e demais legislação aplicável.

(13-21615-L02)

Jalama, Limitada

la Certifico fiue> Por escritura de 24 de Dezembro de 2013, 

t rada c°m início a folhas 80, do livro de notas para escri-
Fas d’Versas n.° 337, do Cartório Notarial do Guiché Único 

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

Primeiro: — João de Almeida Azevedo Martins, casado 
com Marcelina Gonçalves Leite Martins, sob o regime de 
comunhão de adquiridos, natural do Sambizanga, Província 
de Luanda, onde reside habitualmente, no Distrito Urbano da 
Maianga, Bairro Cassenda, Avenida Revolução de Outubro, 
Bloco n.° 6-B, que outorga neste acto por si individualmente 
e em nome e representação de seus filhos menores, Filipe 
André Leite Martins, de 16 anos de idade e Rita Chitalene 
Leite Martins, de 8 anos de idade, ambos naturais de Luanda, 
e consigo conviventes;

Segundo: — Marcelina Gonçalves Leite Martins, casada 
com João de Almeida Azevedo Martins, sob o regime de 
comunhão de adquiridos, natural do Rangel, Província de 
Luanda, onde reside habitualmente, no Distrito Urbano da 
Maianga, Bairro Cassenda, Avenida Revolução de Outubro, 
Bloco n.° 6-B;

Terceiro: — Bruno Alexandre Leite Martins, solteiro, 
maior, natural da Maianga, Província de Luanda, onde 
reside habitualmente, no Distrito Urbano da Maianga, Bairro 
Cassenda, Avenida Revolução de Outubro, Bioco n.° 6-B;

Quarto: — Osvaldo Jorge Leite Martins, solteiro, maior, 
natural da Maianga, Província de Luanda, onde reside habi
tualmente, no Distrito Urbano da Maianga, Bairro Cassenda, 
Avenida Revolução de Outubro, Bloco n.° 6-B;

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

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

Luanda, 26 de Dezembro de 2013. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
JALAMA, LIMITADA

CAPÍTULO I

Denominação, Sede, Objecto e Duração

ARTIGO l.°
É criada e será regida pela Lei das Sociedades Comerciais 

e por estes estatutos uma sociedade por quotas, com a deno
minação «Jalama, Limitada».

ARTIGO 2.°

1. A sociedade tem a sua sede social em Luanda, no 
Município de Luanda, Distrito do Sambizanga, Bairro 
Miramar, Rua Eng.° Armindo de Andrade, n.° 30, podendo 
esta ser transferida para qualquer outro local do território 
nacional, bem se poderá abrir qualquer forma de represen
tação na mesma Cidade de Luanda, assim como noutras 
localidades do País ou no estrangeiro.

2. A Assembleia Geral deliberará o estabelecimento de 
sucursais, filiais, agências, delegações ou qualquer outra 
forma de representação, em território nacional ou no estran
geiro de acordo com os interesses da sociedade.
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------------ ~~ CAPÍTULO III | 
15------- ----- ------------------------------------------------------------------------ Administração e Fiscalização í

ARHGO3. pal a expioraçao> artigo 9.° I
A sociedade tem Por O^CJCia|ização de todo tipo de e r da sociedade, em M

produção, transformação e com . salga> trans . Ag> ° em JUIZO e fora dele, acúva e J
produtos agro-pecuanos e ac exploração corte, se exercidos pela socia Marcelina Gw J
formação e comercial=

LeiteNlartins, que desde já é nomeada gerente com disJ 

sxcx”--=* * da 8er“' 1

ART1GO4.0
A duração da sociedade é por tempo indeterminado, con

tando-se o seu início, para todos os efeitos legais a partir da 

data do respectivo registo.

ARTIGO 10.° |

A Assembleia Geral deliberará por maioria de vod 
porém deliberações que envolvam alterações do pacto sociá 
deverão obter a maioria qualificada de 3/4 do capital social]

capítulo n
Capital Social

ARTIGO 5.°

O capital social é de Kz: 130.000,00 (cento e trinta mil 
kwanzas), equivalente a USD 1.300,00 (mil e trezentos 
dólares americanos), integralmente realizado em dinheiro, 
e dividido e representado por 6 (seis) quotas, assim distri
buídas:

a) Uma quota no valor nominal de Kz: 50.000,00
(cinquenta mil kwanzas), pertencente ao sócio 
João de Almeida Azevedo Martins;

b) Uma quota no valor nominal de Kz: 40.000,00
(quarenta mil kwanzas), pertencente à sócia 
Marcelina Gonçalves Leite Martins;

c) Uma quota no valor nominal de Kz: 10.000,00 (dez
mil kwanzas), pertencente ao sócio Bruno Ale
xandre Leite Martins;

d) Uma quota no valor nominal de Kz: 10.000,00 (dez
mil kwanzas), pertencente ao sócio Osvaldo 
Jorge Leite Martins;

e) Uma quota no valor nominal de Kz: 10.000,00 (dez
mil kwanzas), pertencente ao sócio Filipe André 
Leite Martins;

J) Uma quota no valor nominal de Kz: 10.000,00 (dez 
mil kwanzas), pertencente à sócia Rita Chitalene 
Leite Martins.

ARTIGO 6.°
É livre entre os sócios a cessão de quotas, quando feita 

a estranhos fica dependente do consentimento da sociedade, 
à qual é sempre reservado o direito de preferência, deferido 
aos sócios se aquela dele prescindir.

ARTIGO 7.°
O capital poderá ser aumentado por deliberação da 

Assembleia Geral e o aumento será devido na proporção das 
quotas de cada sócio ou na forma como venha a ser acor
dada.

ARTIGO Il.°

1. As Assembleias Gerais serão convocadas por meioà 
anúncios ou cartas registadas, dirigidas aos sócios pela via 
mais rápida, com pelo menos 30 dias de antecedência.

2. Se qualquer dos sócios estiver ausente do local da sede 
social, a convocatória deverá ser feita com a dilação sufi
ciente para que possa comparecer.

ARTIGO 12.°
Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a 

percentagem para o fundo de reserva legal, e quaisquer 
outras percentagens para fundos especiais acordados em 
Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor
ção das suas quotas, bem como as perdas se as houver.

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

a de Dezembro de cada ano, devendo estar assinadose 
aprovados até fins de Março imediato.

ARTIGO 14.°
LA sociedade não se dissolverá por morte ou interdição 

qua quer dos sócios, continuando com os sobrevivos ou

P esentante8 do sócio falecido ou interdito, ennJT ° °S tardeiros nomear um que a todos represente 

Wanto a quota estiver indivisa.sociedade dissolver-se-á nos casos previstos na lel 

ou Por vontade dos sócios.
parQ ♦ J ARTIGO I5.° „r

entre sóe‘° aS &S ^uestões emergentes deste contrato, 
e a Drónri»S> SeUS tarefeiros ou representantes, quer entre e 
de Luand fica estipulado o Tribunal Provi^

’ Com exProssa renúncia a qualquer outro.

Nnn • . ARTIGO 16.°
13 de f",SS° Se apI,carão as disposições da Lei n.° l/° ’ 
apiível °’ aS delibera’ões ^iais e demais iegi

le em vigor na República de Angola. ,fl2) (13-21622'^ 

ARTIGO 8.» Stock Car Aut0 PeÇaS’Lim,tada
Não serão exigíveis prestações suplementares de capital, ■ Certifico que, por escritura de 18 de Dezembro 

mas qualquer dos sócios poderá fazer suprimentos à socie- lavrada com início a folhas 1, do livro de notas Pa
dade quando esta carecer. ras diversas n o 337> dò Cartório Notarial do Gl"suprimentos à socie-
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da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires da 
Costa Licenciado em Direito, foi constituída entre:

primeiro: — José Luís Ferreira de Brito, divorciado, 
residente em Luanda, Distrito Urbano e Bairro da Maianga, 

Casa n.° 92;
Segundo: — Jorge Manuel dos Santos Oliveira, casado 

com Tatiana Patrícia de Miranda Pereira dos Santos Oliveira, 
sob o regime de comunhão de bens adquiridos, residente em 
Luanda, Distrito Urbano e Bairro da Ingombota, Avenida 
Lenine, Casa n.° 164;

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

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

Luanda, aos 18 de Dezembro de 2013. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
STOCK CAR AUTO PEÇAS,LIMITADA

ARTIGO l.°
(Denominação da sociedade e sede)

A sociedade adopta a denominação de «Stock Car Auto 
Peças, Limitada», e tem a sua sede em Luanda, na Rua Alves 
Maciel, 19,21 - r/c, Município da Imgombota, podendo criar 
ou encerrar sucursais, agências, filiais ou outras formas de 
representação social no País ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.°.
(Duração)

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

ARTIGO 3.°
(Objecto)

O objecto social consiste no comércio geral, importação 
e exportação de viaturas ligeiras e pesadas, peças e aces
sórios, gestão de oficinas, concessionária de marcas em 
Angola, participação em sociedades e qualquer ramo de acti- 
V1dade comercial ou industrial, em que os sócios acordem e 
a lei permita.

ARTIGO 4.°
(Capital)

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), 
lntegralmente realizado em dinheiro, dividido e represen- 
tado por duas (2) quotas iguais no valor nominal de 
l^z- 50.000,00 ( cinquenta mil kwanzas ), pertencentes aos 

s°cios José Luís Ferreira de Brito e Jorge Manuel dos Santos 
Oliveira, respectivamente.

ARTIGO 5.°
(Prestações suplementares)

^ão serão exigíveis prestações suplementares de capital, 
11138 os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de 

e ela necessitar, mediante os juros e nas condições que 
est,Pularem.

ARTIGO 6.°
(Cessão de quotas)

A cessão de quotas entre sócios é livre, porem quando 
feita a estranhos fica dependente do consentimento da socie
dade, à qual é sempre reservado o direito de preferência, 
deferido aos sócios se aquela dele não quiser fazer uso.

ARTIGO 7.°
(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 pelos os sócios com dispensa de 
caução, bastando uma assinatura para obrigar validamente 
a sociedade.

Forma de obrigar uma assinatura:
1. Os gerentes nomeados poderão delegar noutro sócio 

ou em pessoa estranha a sociedade, partes dos seus poderes 
de gerência, conferindo para o efeito o respectivo mandato, 
em nome da sociedade.

2. Fica, vedado aos gerentes obrigar a sociedade em 
actos ou acções de interesse alheio, nomeadamente em letras 
de favor, fianças, abonações ou documentos semelhantes.

ARTIGO 8.°
(Assembleia)

As Assembleias Gerais, quando a lei não prescreva outras 
formalidades, são convocadas por meio de cartas registadas, diri
gidas aos sócios por via mais rápida com pelo menos 30 dias de 
antecedência da data prevista para a sua realização.

ARTIGO 9.°
(Amortização das quotas)

A sociedade reserva-se ao direito de amortizar a quota de 
qualquer sócio quando sobre ela recaia arresto, penhora, ou 
qualquer outra providencia judicial.

2. A amortização considera-se efectuada com depó
sito a ordem de quem de direito, do valor da quota apurada 
segundo o balanço a efectuar para o efeito.

ARTIGO 10.°
(Divisão dos lucros)

Os lucros líquidos, apurados depois de deduzida a per
centagem de 5% para o fundo de reserva legal, quando 
devida e quaisquer outras percentagens para fundos ou desti
nos especiais criados em Assembleia Geral, serão divididos 
pelos sócios na proporção das suas quotas, e em proporção 
serão suportadas as perdas se as houver.

ARTIGO 11.°
(Dissolução)

A sociedade não se dissolverá por morte ou interdição 
de qualquer sócio, continuando com os sócios sobrevivos ou 
capazes, e com os herdeiros ou representantes do sócio fale
cido ou interdito que nomearão um que a todos represente, 
enquanto a quota permanecer indivisa.

ARTIGO 12.° 
(Foro competente)

Para todas as questões emergentes do presente contrato, 
quer entre os sócios, seus herdeiros ou representantes, quer



1198
entre eles e a própria sociedade , fica estabelecido o Foro 

da Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qualquer 

outro.
ARTIGO 13.®

(Balanço)
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.° 
(Liquidação)

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

liquidação e partilhas procederão como acordarem. Na falta 

de acordo e se algum deles o pretender, será o activo social 

licitado em globo com obrigação do pagamento do passivo 

e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em igual

dade de condições.
ARTIGO 15.° 
(Omissões)

No omisso regularão as disposições da Lei das Sociedades 
Comerciais, as deliberações sociais tomadas em forma legal 

e demais legislação aplicável.
(13-21526-L02)

REC1AFRICA — Reciclagem e Tratamento Ambiental 
(SU), Limitada

Israel Carlos de Sousa Nambi, Licenciado em Direito, 
Conservador-Adjunto da Conservatória do Registo Comercial 
de Luanda, 2? Secção do Guiché Único da Empresa.

Certifico que AFROPOL1S — Sociedade de Estudo de 
Desenvolvimento Imobiliário, S.A. com sede em Luanda, 
Distrito Urbano da Ingombota, Rua Marechal Broz Tito, 
n.° 81, constituiu uma sociedade unipessoal por quotas 
denominada «REC1AFR1CA — Reciclagem e Tratamento 
Ambiental, (SU), Limitada», registada sob o n.° 4.124/13, 
que se vai reger pelo disposto no documento em anexo.

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

Secção do Guiché Único da Empresa, em Luanda, aos 17*de 
Dezembro de 2013. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
REC1AFRICA— RECICLAGEM E TRATAMENTO

AMBIENTAL (SU), LIMITADA
ARTIGO 1 

(Denominação e duração) 

1. A sociedade adopta a firma «REC1AFRICA — 
Reciclagem e Tratamento Ambiental (SU), Limitada».

PIÁRIQ DA REPÚrJ

o A sociedade constitui-se por tempo indeteW I
a \e o seu início a parttr da data do registo da 4 contando-se o hh

nte escritura publica. s
sente artigo 2.° I

(Sede e formas locais dc representação) I

• jade tem a sua sede no Condomínio Maravild ’ ’A S0C‘en o 2 Província de Luanda. I
de Talatona. • deUberaçã0 da gerência, a sociedade

transferir a sede para qualquer outro local no território^ 
República de Angola. I

3. A sociedade pode, por deliberação da sócia-únkj 
abrir filiais, delegações, sucursais ou qualquer outra foj 
de representação em Angola, mediante registo da represet- 
tação.

ARTIGO 3.°
(Objecto)

1. A sociedade terá por objecto social a prestação* 
serviços nas áreas da gestão ambiental e urbana, nomeada- 
mente, recolha de resíduos, limpeza de espaços públicose 
edifícios, tratamento de áreas verdes, bem como de cônsul- 

tona técnica especializada na área ambiental.
2. Por deliberação da sócia-única, a sociedade pode ainda 

dedicar se a qualquer outro ramo da indústria e/ou comércio, 
respeitados que sejam os condicionalismos legais.

ARTIGO 4.°
(Capital social)

1- o capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwan-
s) o equivalente a USD 1.000,00 (mil dólares dos Estados 
nidos da América) totalmente subscrito e realizado em 

eiro, e encontra-se dividido e representado por unia 
quota indivisa com o valor nominal de Kz: 100.000,00 
cem mil kwanzas) o equivalente a USD 1.000,00 (md 

AFRnpd0S EStad°S UnÍd0S da América)titulada Pela 
. .. 0LIS ~ Sociedade de Estudo de Desenvolvimento

Imobiliário, S.A.cnnf2 k> C~P'tal S0Clal P°dera ser aumentado pela decisãoe 
atrav4 ^IÇã° da s°c'a’dnica, em dinheiro ou em espécie,011 

03 incorporação de reservas.ARTIGO 5.» '

estações suplementares c suprimentos) 
res atpA SÓCia'única poderá realizar prestações sup,erneIlt.

"•> «■""soc 

mentos Porma’ a sócia-única poderá efectuaf sU^ 
respectivoS qUaiS Serâ° remunerados de acordo co"’ 
-úS ° C°ntrat0S de emPréstimo e decisão da

ARTIGO 6.° . dc)
(Relações entre a sócia-única c a SOCIC •» úfl'^ 

_ gÓC^1. Os negócios jurídicos celebrados entre s°c 
a sociedade devem servir à prossecução do obj 
dade.
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2 Os negócios jurídicos entre a sócia-única e a socie
dade obedecem à forma legalmente prescrita e, em todos os 
casos, devem observar a forma escrita.

3 Os documentos que titulam os negócios jurídicos cele
brados pela sócia-única e a sociedade devem ser arquivados 
na sede desta última, juntamente com o relatório de gestão e 
os documentos de prestação de contas, podendo ser consul
tados a todo o tempo por qualquer interessado.

ARTIGO 7.° 
(Assembleia Geral)

1. É da competência exclusiva da sócia-única decidir 

sobre:
a) A chamada e a restituição de prestações suplemen

tares;
b) A designação e destituição de gerentes e de mem

bros do órgão de fiscalização;
c) A aprovação do relatório de gestão e das contas do

exercício, a atribuição de lucros e o tratamento 
dos prejuízos;

d) A exoneração de responsabilidade dos gerentes ou
membros do órgão de fiscalização;

e) A proposição de acções pela sociedade contra
gerentes ou membros do órgão de fiscalização 
e bem assim a desistência e transaeção nessas 
acções;

f) A alteração ao contrato de sociedade;
g} A fusão, cisão, transformação e dissolução da 

sociedade e o regresso da sociedade dissolvida 
à actividade;

h) A alienação ou oneração de bens imóveis, a aliena

ção, a oneração e a locação de estabelecimento.
2. A sócia-única, ao exercer as competências da 

Assembleia Geral, deve fazê-lo por escrito, podendo regis
tar em acta por si assinada e transcrita para o livro de actas.

3. As nomeações de gerentes devem ser sempre feitas 
por escrito, devendo a assinatura ser reconhecida notarial
mente na qualidade.

ARTIGO 8.°
(Gerência)

1 • A gerência da sociedade incumbe a um ou mais geren- 
tes’ incluindo não-sócios, conforme for designado pela 
sócia-única.

2. O gerente será eleito por um período de dois anos,. 
Sendo permitida a sua reeleição.

3. A gerência poderá ser remunerada, se tal vier a ser 
decidido pela sócia-única.

4. Ao gerente são conferidos os poderes necessários para 
SSegurar a gestão corrente dos negócios da sociedade e, em

Particular, para:

a) Representar a sociedade em juízo e fora dele, 

activa e passivamente, enquanto requerente ou 
requerido, credor ou devedor, etc;

Celebrar quaisquer contratos, públicos ou parti
culares, no âmbito do objecto da sociedade;

c) Abrir, movimentar e encerrar contas bancárias;
d) Abrir, transferir ou encerrar filiais, sucursais, agên

cias, delegações ou qualquer outra forma de 
representação social, em território nacional ou 
no estrangeiro;

e) Aceitar, sacar e endossar, letras, livranças e outros
títulos comerciais;

j) Contratar e despedir pessoal, podendo, para o 
efeito, celebrar e revogar contratos de trabalho 
e de prestação de serviços;

g) Adquirir, alienar ou permutar bens móveis, 
incluindo veículos automóveis;

A,)Dar e tomar de arrendamento ou de aluguer bens 
imóveis e bens móveis, respectivamente, 
incluindo em regime de locação financeira, imo
biliária ou mobiliária;

i) Contrair empréstimos ou outras obrigações finan
ceiras similares;

j) Prestar cauções ou garantias;
k) Confessar, transigir ou desistir, da instância ou

do pedido, em quaisquer pleitos judiciais, bem 
como, aceitar compromissos arbitrais;

l) Exercer quaisquer outras competências que lhe
sejam atribuídas por lei ou pela Assembleia 
Geral.

5. A gerência poderá nomear mandatários ou procura
dores da sociedade para a prática de determinados actos ou 
categorias de actos, atribuindo tais poderes através de pro
curação.

6. A sociedade fica validamente obrigada, em todos os 
seus actos e contratos, pela assinatura de um gerente.

ARTIGO 9.°
(Exercício social)

O exercício social coincide com o ano civil.

ARTIGO 10.°
(Dissolução e liquidação da sociedade)

1. A sociedade dissolve-se nos termos e casos previstos 
na lei e, ainda, no caso de tal ser decidido pela sócia-única.

2. Salvo decisão em contrário em contrário da sócia- 
-única, a liquidação será feita extrajudicialmente, através 
de uma comissão liquidatária constituída pela gerência em 
exercício, que procederá ao pagamento do passivo e adjudi
cação do activo nos termos legais.

ARTIGO 11.°
(Casos omissos)

1. No que os presentes estatutos foram omissos, rege o 
deliberado em Assembleia Geral e o disposto na legislação 
angolana aplicável.

ARTIGO 12.°
(Lei e foro aplicáveis)

1. O presente pacto social rege-se pela lei angolana.
2. Aplica-se à sociedade as normas que regulam as socie

dades por quotas, salvo as que pressupõem a pluralidade de 
sócios.

3. Para todas as questões emergentes deste pacto social, 
quer entre a sócia-única ou os seus representantes, quer entre
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Luanda, com renuncia expressa a qua 527-(L02)

UCI-UNIVERSAL—Comércio e Indústria, Limitada

Certifico que, por escritura de 19 de Dezembro de 2013, 

lavrada com inicio a folhas 16, do livro de notas para escri
turas diversas n." 337, do Cartório Notarial do Guiché Unico 
da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires da 

Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre.
Primeiro: — José António Alambre Leote, casado 

com Maria da Soledade do Rosário Mendonça Leote, sob 
o regime de comunhão de bens adquiridos, natural de 
Quarteira, Loulé, de nacionalidade portuguesa, residente 
habitualmente em Luanda, no Distrito da Ingombota, Bairro 
Maculusso, Rua Comandante Kwenha, n.° 18;

Segundo: — Bento José Sebastião, casado com Albertina 
João Ferreira Sebastião, sob o regime de comunhão de bens 
adquiridos, natural de Luanda, onde reside habitualmente, 
no Distrito da Ingombota, Bairro Patrice Lumumba, Rua de 
Moçambique, n.° 3, Zona 7;

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

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

Luanda, 19 de Dezembro de 2013. - O ajudante, ilegível.

ESTATUTO DA SOCIEDADE 
UC1-UNIVERSAL — COMÉRCIO 

E INDÚSTRIA, LIMITADA

ARTIGO 1.” 
(Denominação e sede) 

UNIVEARSALeda? ad°Pta 3 denOmina^ «UCI-

n. 184, 3., Apartamento C, Distrito Ilrh,™ r> • ’
Ingombota, Município de Luanda. 6 a™ da

2. Por deliberação da Assembleia Geral nnd» 
fenda a sede da sociedade e bem assim / P tfanS' 
extintas dependências, filiais ou agências T°U 
nacional ou estrangeiro. em temtório

artigo 2.0
(Duração)

A duração da sociedade é nor tem™ • □

Ção da presente escritura.

ARTIGO 3,° 
(Objecto)

2!^odare.. r

importação e exportação de todo o tipo de e ■ 
técnicos, marítimos e industriais, informáticos et 
de informação, ferramentas, máquinas-ferra^01* 

mentos complementares e acessórios para a in(v e<M 

geral, bem como a representação e distribuição de « 
internacionais, consultoria técnica e comercial 
vertentes da indústria e da engenharia, em particular 
da realização de estudos ou projectos técnicos, 
construção civil e obras públicas, formação e assistênc 4 
nica especializada, podendo ainda dedicar-se, à expio 
florestal, prospecção mineira, assim como a qualquer JÍ 

de actividade em que os sócios acordem e que seja peJ 

tido por lei. I

ARTIGO 4.° I

(Capital social) I

O capital social, integralmente subscrito e realizado J 

dinheiro, e nos diversos bens que constituem o activo 
sociedade, é de AKz: 300.000,00 (trezentos mil kwanzas)! 

e corresponde à soma das quotas dos sócios, divididas emq 
(duas) partes que são as seguintes: |

Uma quota no valor nominal de AKz: 60.000,00 (sessenta! 

mil kwanzas), pertencente ap sócio Bento José Sebastião;e| 
Uma quota no valor nominal de AKz: 240.000,00 

(duzentos e quarenta mil kwanzas), pertencente ao sócio 

José António Alambre Leote, respectivamente.

ARTIGO 5.° 
(Suprimentos)

1. Com o acordo de todos os sócios, poderão ser exigidas 
prestações suplementares de capital, até um montante igua^ 

ao do capital social.
2. Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade,n 

condições que vierem a ser fixadas em Assembleia Gera •
3. Depende de deliberação dos sócios a celebração 

contratos de suprimentos.

ARTIGO 6.° 
(Cessão de quotas) 

L É livremente permitida a cessão total ou ParC’ 
quotas entre sócios e herdeiros de sócios, ficando para^ 
última hipótese, desdejá autorização a respectiva div 

2. A cessão total ou parcial de quotas a favor de o 
não previstos no n.° 1, deste artigo, depende do Pr^v 
sentimento da Sociedade. .caráà

3.0 sócio que pretende ceder a sua quota, comum 
ociedade, por carta registada, com aviso de recepÇa0’ 
ando sobre todos os elementos, da projectada neg° 

que a gerência venha a considerar relevantes. UI113
• A gerência da Sociedade convocará, de imedia 

sembleia Geral que deliberará sobre a intenção -f0 

ente. Se autorizada a cessão, a Sociedade, ern P 
ugar e os restantes sócios, individualmente, em se ía. 

o m* terã° d’re‘l° de preferência na aquisição ia, 
ais de um sócio exercer o seu direito de Pre 6 Je 

aueUOta«Ser^ dividida na proporção do valor das 
qUe en,â0’ e«es, forem titulares. Os sócios que <*eS6J
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direito de preferência terão que o fazer na própria exercer o 
Assembleia Geral.

5 O exercício do direito de preferência, determinará o 
amento ao cedente de um preço, cujo montante, se esta

belecerá nos termos do n.° 2 do artigo 9.°, relativos aos casos 
de reconhecida legitimidade por parte da Sociedade.

6 A Sociedade deverá responder ao cedente num prazo 
de 30 dias a contar da data da recepção da sua carta ou, den
tro desse prazo, justificar por escrito a incapacidade de o 
fazer, marcando para o efeito um novo prazo, o qual não 
deverá exceder 60 dias na totalidade. Se o cedente não rece
ber qualquer resposta da Sociedade no prazo de 30 dias, 
poderá a quota ser livremente cedida, desde que respeitado 
o n.° 3 deste artigo.

ARTIGO 7.°
(Gerência)

1. A gerência e administração da Sociedade em todos os 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passi
vamente, incumbe ao sócio Bento José Sebastião, que fica 
desde já nomeado gerente, com dispensa de caução, bas
tando a assinatura do gerente para obrigar validamente a 
sociedade.

2. Fica vedado ao gerente, voluntariamente, obrigar a 
Sociedade em fianças, abonações e outros actos semelhan
tes, os quais carecem de deliberação expressa da Assembleia 
Geral.

ARTIGO 8.°
(Participação no capital de outras sociedades)

A Sociedade poderá participar no capital social de outras 
sociedades, mesmo com objecto diferente do seu e em socie
dades reguladas por leis especiais ou em agrupamentos 

complementares de empresas.

ARTIGO 9.°
(Amortização dc quotas)

1- A Sociedade poderá amortizar qualquer quota nos 
Seguintes casos:

qj Por acordo expresso com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou

adjudicação em juízo, falência ou cessão gra
tuita não autorizada;

c) Quando o sócio praticar actos que violem, grave

mente, o pacto social ou as obrigações sociais 

ou por qualquer outra forma prejudique, grave e

comprovadamente, a Sociedade;
d) No caso de morte do sócio a quem não sucedam 

herdeiros legitimáveis.
A contrapartida da amortização, salvo no caso das 

eas <<a>> e «d» do n.° 1 deste artigo, será somente o corres- 

cas ente a° Val°r nom’na* da 4uota amortizada. Em outros 

’ fiue a Sociedade reconheça legitimidade, ao valor 
fund,na qU°ta arnort’za<^a’ acresce a respectiva parte nos 

°S reserva e nos lucros apurados e não distribuídos.

3. O preço da amortização poderá ser pago pela 
Sociedade em prestações iguais, semestrais, no máximo de 
seis, que vencerão juros à taxa legal.

ARTIGO 10.°
(Assembleia Geral)

1. A Assembleia Geral será convocada por escrito, com a 
antecedência de, pelo menos, 30 dias de calendário sobre a 
data prevista para a sua realização.

2. São válidas, independentemente da convocação, as 
deliberações tomadas em Assembleia Geral, à qual compa
reçam ou estejam representados todos os sócios, devendo a 
respectiva acta ser assinada por todos eles.

3. Os sócios poderão fazer-se representar, em qualquer 
Assembleia Geral, por outro sócio, advogado ou solicitador, 
através de simples carta dirigida à Sociedade e apresentada 
a esta, três dias antes da data prevista para a sua realização.

ARTIGO 11.°
(Lucros)

Aos lucros líquidos, anual mente apurados, depois de 
deduzida a percentagem para reserva legal, será dado o des
tino que vier a ser deliberado em Assembleia Geral.

ARTIGO 12.°
(Foro competente)

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

ARTIGO 13.°
(Balanços)

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

ARTIGO 14.°
(Omisso)

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

(13-21547-L02)

OG — Network, Limitada

Certifico que, por escritura de 19 de Dezembro de 2013, 
lavrada com início a folhas 23, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 337, do Cartório Notarial do Guiché Único 
da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires da 
Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:

Primeiro: — Rebeca António José da Silva, solteira, 
maior, residente em Luanda, no Distrito Urbano da Samba, 
Bairro Morro Bento, Avenida Comandante Pedalé, casa 
s/n.°;

Segundo: —João Miguel Emília ou João Miguel Emílio, 
casado com Catarina Mendes dos Santos, sob regime de 
comunhão de bens adquiridos, residente em Luanda, no
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Município do Cazenga, Bairro Hoji-ya-Henda, Rua 254, 

Casa n.° 11;
Uma sociedade comercial por quotas de responsabi

lidade limitada, que se regerá nos termos constantes dos 

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

Luanda, 19 de Dezembro de 2013. — O ajudante, ilegível.

ARTIGO 4.° |
o capital social é de Kz: 100.000,00 (cem milUj 

inte«ralmente realizado em dmhe.ro dividido e 
ado por 2 (duas) quotas, sendo l (uma) quota 
nominal de Kz: 75.000,00 (setenta e cinco mil kw J 
nertencente à sócia Rebeca António José da Silva ej 
auota no valor nominal de Kz: 25.000,00 (vinte e cin^ 

kwanzas) pertencente ao sócio João Miguel Emília ou J 
Miguel Emílio, respectivamente. |

ARTIGO 5.° I

A cessão de quotas a estranhos fica dependente do 
sentimento da sociedade, à qual é sempre reservado o U 
de preferência, deferido aos sócios se a sociedade dele *1

■ quiser fazer uso. ]
de «OG

FSTATUTO da sociedade 
OG-NETWORK, LIMITADA

artigo i.’

A sociedade adopta a den0™n8Çf província de 

Luanda, Rua do 1. t Cidade de buanda,
:£=£===== 

dentro e fora do País.
ARTIGO 2.°

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

ARTIGO 3.°

A sociedade tem como objecto social.
Participação em outras sociedades petrolíferas como 

sócias, incluindo-se sociedades em conta de participação;
Serviços de afretamento;
Pesquisas, exploração, e produção petróleo bruto; 
Arrendamento, aluguer e operação de sondas de pesquisa 

e perfuração de poços de petróleo e gás natural;
Aproveitamento e comercialização de derivados de 

petróleo, borra, gás, entre outros, bem como de outros equi
pamentos e sistemas submarinos e terrestres relacionados à 
actividade petrolífera;

A realização de actividades subaquáticas e outros servi
ços relacionados à indústria de petróleo;

Apoio de logística da empresa e de outras empresas;
Recrutamento de especialistas no ramo dos serviços de 

petróleos;
Prestação de serviços médicos às empresas petrolíferas;
Apoio às actividades para o desenrolamento social das 

comunidades onde a empresa terá operações;
Construção civil, obras públicas, desenvolvimento de 

projectos com expansão habitacional, clínicas, escolas, 
hotéis relacionados à indústria de petróleo;

Trabalhar com as refinarias angolanas para a distribuição 
nacional dos produtos refinados e as refinarias da Europa, 
América do Sul, e Ásia para a distribuição dos mesmos às 
empresas africanas, europeias e americanas, podendo ainda 
dedicar-se a qualquer outro ramo do comércio ou indústria 
em que os sócios acordem e seja permitido por lei.

artigo 6.»A gerencia e administração da sociedade I 

seus actos e contratos, em juízo e fora dele sivamente, incumbe à sócia a ’ va eH 
que fica desde já nomeada gerente comndin,O * 
bastando a sua assinatura L l d,sPensa caução,; dade. ’ Pa a obr,Sar validamente a socJ

em pessoa esfr6 de'egar’ "Um d°S SÓCÍOS “« 
gerência conf^íl & S0C’edade Parte dos seus poderes de

2 Por d ° Para ° efeit°’ 0 resPectiV0 mandato, 
ticipar em 1 era^ã° da £erênc1a a sociedade poderá par- incluindn °UÍTas soc,edades petrolíferas como sóciasJ 

“,“7r'edate=mco„,.<lep.„ídp^.; 
contratos estr à êerente obriSar a sociedade em actose 
como letras^ °S negócios soc,a,s da sociedade, tais 

avor, fiança, abonações ou actos semelhantes-

AsA . . artigo 7.° cartas ree* ^as ^erais serão convocadas por simp^ 
(oito) dia d d’r,g’das aos sócios com pelo menos

formalidad ° aníecedência, isto quando a lei não prescreva 
sócios estiv68 eSPeC’aÍS de comunicação. Se qualquer 
ser feita com taUSente da sede social, a comunicação dev^ 

( empo suficiente para que possa comparecer- 

°s lucros r • ARTfGOS.° centagem p ^Uídos apurados, depois de deduzida a Per 
Assembleia Q ^ndos ou destinos especiais criados efl 
Ção das suas Serao divididos pelos sócios na Pr°P° 
35 Perdas se aTíiou8’ ° íêUaI proporção sera0 sup°ría **

Asociedad ~ artigo 9.°de 9ualqUer dos^ disso,vera por morte ou imped’^ 
sobrevívo e her/00108’ Cont,nuando a sua existência coín 
,nterdit0> devenJ^08 °U representantes do sócio faleci o 
en9uanto a quota° GSteS nomear um que a todos represeíl

Dissolvida a . ART,gO 10.» 5demais Casos | ^oc'edade por acordo dos sócios 6 

lqU'daçã°epartilha^ °S SÓCÍOS serão 
venficar.Se.á como acordarem-

dmhe.ro
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de acordo, e se algum deles o pretender, será o activo social 
licitado em globo com obrigação do pagamento do passivo 
e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em igual
dade de condições.

ARTIGO ll.°

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

ARTIGO I2.°

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

ARTIGO 13.°

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

ARTIGO I4.°

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

(13-21548-L02)

Clayton Silva (SU), Limitada

Bárbara Celeste Ferreira Gamboa, Conservadora- 
Adjunta, da Conservatória do Registo Comercial de Luanda,
2.a Secção Guiché Único da Empresa.

Certifico que, Claiton Cadima da Silva, c.c., Engracia 
João Pereira da Silva, sob regime de comunhão de adqui
ridos, residente em Luanda, Distrito Urbano do Kilamba 
Kiaxi, Município de Belas, Bairro Camama, Zona 20, Rua 
da Mutemba, Travessa n.° 3, constituiu uma sociedade 
unipessoal por quotas denominada «Clayton Silva (SU), 
Limitada», registada sob o n.° 4.210/13, que se vai reger 
pelo disposto no documento em anexo.

Está conforme.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 

2 a Secção Guiché Único da Empresa, em Luanda, 26 de 
Dezembro de 2013. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTO DA SOCIEDADE, 
CLAYTON SILVA (SU), LIMITADA

ARTIGO l.° 
(Denominação c sede)

A sociedade adopta o tipo de sociedade unipessoal por 
Quotas e a denominação social de «Clayton Silva (SU), 
fitada», com sede social na Província de Luanda, Rua 

a Mutemba, casa s/n.°, Travessa n.° 3, Bairro do Camama, 
Unicípio de Belas, podendo transferi-la livremente para 

Qualquer outro local do território nacional, bem como abrir 

ls> sucursais, agências ou outras formas de representação 
fora do País.

ARTIGO 2.° 
(Duração)

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

do respectivo registo.

ARTIGO 3.°
(Objecto)

A sociedade tem como objecto social, prestação de ser
viços comércio geral a grosso e a retalho, importação e 
exportação industrial, desenvolvimento de projectos na área 
social, saúde, educação, distribuição, comercialização e 
exportação de produtos e equipamentos agrícolas, equipa
mentos médico- hospitalares, medicamentos e todo tipo de 
consumíveis e gastáveis, comércio geral a grosso e a retalho, 
produção industrial bem como desenvolvimento e distribui
ção de água e energia, construção civil e obras públicas e 
fiscalização de obras e planos de desenvolvimento, urbanís
tico, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo de 
comércio ou indústria em que os sócios acordem e seja per
mitido 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 Claiton Cadima da 
Silva.

ARTIGO 5.° 
(Cessão de quotas)

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

ARTIGO 6.°
(Gerência)

A gerência e administração da sociedade, em todos os 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passiva
mente, incumbem ao sócio único, bastando a sua assinatura 
para obrigar validamente a sociedade.

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

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

ARTIGO 7.°
(Decisões)

As decisões do sócio-único de natureza igual as delibe
rações da Assembleia Geral, deverão ser registadas em acta 
por ele assinadas e mantidas em livro de actas.

ARTIGO 8.° 
(Dissolução)

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedi
mento do sócio-único, continuando a sua existência com o 
sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou 
interdito, devendo estes nomear um que a todos represente 
enquanto a quota se mantiver indivisa.
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da Lei das

ARTIGO 9.°
(Liquidação)

A liquidação da sociedade far-se-á nos termos 

Sociedades Comerciais.
ARTIGO 10.°

(Balanços)
Os anos sociais serão os civis e os balanços serão dados 

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

Março imediato.
ARTIGO II.0

(Omisso)

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

Fevereiro. ■
(13-21621-L02)

SAIMO — Sociedade Angolana de Investimentos 
Imobiliários, Limitada

Dissolução da sociedade «SAIMO Sociedade 
Angolana de Investimentos Imobiliários, Limitada».

Certifico que, por escritura de 20 de Dezembro de 2013, 
lavrada com início a folhas 41, do livro de notas para escritu
ras diversas n.° 337, do Cartório Notarial do Guiché Único da 
Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires da Costa, 
Licenciado em Direito, compareceu como outorgante:

Manuel Seixas Afonso Dias, casado, natural de Portugal, 
mas de nacionalidade angolana, residente habitualmente 
em Luanda, no Município e Bairro da Maianga, Rua 
Eduardo Mondlane, n.° 164, Zona 5, titular do Bilhete de 
Identidade n.° 0024630660E038, emitido pela Direcção 
Nacional de Identificação, aos 23 de Agosto de 2012, que 
outorga neste acto como mandatário da sociedade «Cross- 
Fund, S.A.», com sede social em Luanda, no Município 
da Ingombota, Bairro Kinaxixi, Rua Marechal Broz 
Tito, Prédio n.os 35/37, 9.° andar, titular do Número de 
Identificação Fiscal 5417153249, e em nome e representa
ção de Pedro Maria João de Oliveira, solteiro, maior, natural 
de Porto Amboim, Província do Kwanza-Sul, residente habi
tualmente em Luanda, no Distrito Urbano do Sambizanga, 
Bairro São Paulo, Casan.013, titular do Bilhete de Identidade 
n.° 002641941KS030, emitido pela Direcção Nacional de 
Identificação, aos 4 de Agosto de 2011;

Verifiquei a identidade do outorgante pelo mencionado 
documento de identificação, bem como certifico a qualidade 
e a suficiência dos seus poderes para a prática do acto con
forme os documentos que no final menciono e arquivo’

Declara o mesmo que, os seus representados, são os 
únicos e actuais soctos da sociedade comercial por quo
tas de responsabilidade limitada, denominada «SAIMO 
- Soaedade Angolana de Investimentos Imobiliários 
Lanada», com sede em Luanda, no Município dà

n.os 35/37, 9.° andar, constituída por escritura 
Setembro de 2010, lavrada com início a folhas n 9 4 

livro de notas, para escrituras diversas n.° 2-a, e ah 
escritura datada de 27 de Dezembro de 2012, co^M 
folhas 9, verso a folhas 10 e 11, do livro de notas par^10’! 
turas diversas n.° 125-A, deste Cartório Notarial reJj^ 

Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 2 
do Guiché Único da Empresa, sob o n.° 1875-10,^1 

Número de Identificação Fiscal 5417108774, comoca J 
social de Kz: 9.500.000,00 (nove milhões e quinhentos^ 
kwanzas), integralmente realizado em dinheiro, dividi^' 

representado por duas quotas, sendo uma no valor nominal 
de Kz: 9.485.750,00 (nove milhões quatrocentos e oitenta 
cinco mil e setecentos e cinquenta kwanzas), pertencenteà 
sócia «Cross-Fund, S. A.», e outra quota no valor nominal de 
Kz: 14.250,00 (catorze mil duzentos e cinquenta kwanzas), 
pertencente ao sócio, Pedro Maria João de Oliveira;

Que pela presente escritura o outorgante no uso dos 
poderes que lhe foram conferidos, dá por dissolvida desde 
hoje, a referida sociedade e a declara em liquidação, em vir
tude de a mesma não apresentar movimentos há anos enào 
haver qualquer interesse na sua continuidade;

Que, os seus representados, acham-se liquidadas esalda
das todas as quotas, e porque não lhes fica qualquer direitoà 
reclamação alguma de parte a parte, a todos se dá recíproca 
e geral quitação;

Que, os seus representados reciprocamente, se autorizam 

para todos os actos de publicação e registo.
Assim o disse e outorgou.
Está conforme.
Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa,etú 

Luanda, aos 26 de Dezembro de 2013. — O ajudante, ifâ 
vel. (13-21625-^

High Sinergy Investment, Limitada 1 
goci^ I

Cessão de quotas e alteração parcial do pa 1
sociedade «High Sinergy Investment, Limitada» I

Certifico que, por escritura de 23 de Dezem $ & I
lavrada com início a folhas 80, do livro de nota 
turas diversas n.° 181-A do Cartório Notaria 
Único da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio 
da Costa, compareceu como outorgante: cas^°

Domingos de Assunção de Sousa de Lima sepa 
com Inocência Barrera Matos Lima, sob o reg 
ração de bens, natural da Ingombota, Província, 
onde reside habitual mente, no Municípi° & 
Distrito Urbano e Bairro da Ingombota, Aven ^fida6 
n.° 91, 2.° andar, esquerdo, titular do Bilhete jOnal 
n.° 000059935LA039, emitido pela Direcção torga 
Identificação, aos 3 de Dezembro de 1999, que 0 
acto por si individualmente e em representação 
Barrera Matos Lima, casada com o outorgante, s ^io11*1 
acima mencionado, natural de Loulé-Portugal» e 
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dade portuguesa, onde reside habitualmente, no Município 
de Luanda, Distrito Urbano e Bairro da Ingombota, Avenida 
Lénine, n.° 91, 2.° andar, esquerdo, titular do Cartão de 
Estrangeiro Residente n.° R00883/00086008, emitido pela 
Direcção Nacional de Fronteiras de Angola, aos 27 de Abril 
de 1998, Ricardo Matos Lima Viegas, solteiro, maior, natural 
da Ingombota, Província de Luanda, onde reside habitual
mente no Município de Luanda, Distrito Urbano e Bairro 
da Ingombota, Avenida Lénine, n.° 91, 2.° andar, esquerdo, 
titular do Bilhete de Identidade n.° 000155638LA033, emi
tido pela Direcção Nacional de Identificação, aos 22 de 
Fevereiro de 2013, e Andreia Matos Lima Viegas, solteira, 
maior, natural de Faro-Portugal, mas de nacionalidade ango
lana, residente habitualmente em Luanda, no Município de 
Luanda, Distrito Urbano e Bairro da Ingombota, Avenida 
Lénine, n.° 91, 2.° andar, esquerdo, titular do Bilhete de 
Identidade n.° 0001323640E014, emitido pela Direcção 
Nacional de Identificação, aos 9 de Julho de 2010.

Verifiquei a identidade a identidade do outorgante pelo 
mencionado documento de identificação, bem como certi
fico a qualidade e a suficiência de poderes em que o mesmo 
intervém neste acto conforme os documentos que no fim 
menciono e arquivo.

Declara o mesmo.
Que, ele e os seus representados são os únicos e 

actuais sócios da sociedade comercial por quotas de respon
sabilidade limitada, denominada «High Sinergy Investment, 
Limitada», com sede social em Luanda, no Município da 
Ingombota, Bairro Ingombota, Avenida Lénine, 
n.° 91, 2.° andar, esquerdo, constituída por escritura de 
1 de Dezembro de 2010, com início a folhas 91, verso 92 

para notas de escrituras diversas n.° 204, registada sob o n.° 
2472-10, com o capital social de Kz: 120.000,00 (cento e 
vinte mil kwanzas), integralmente realizado em dinheiro, 
dividido e representado por quatro quotas, sendo a primeira 
no valor nominal de Kz: 60.000,00 (sessenta mil kwanzas), 
pertencentes ao sócio Domingos de Assunção de Sousa de 
Lima Viegas e a segunda, terceira e quartas iguais no valor 
nominal de Kz: 20.000,00 (vinte mil kwanzas) cada uma, 
Pertencente aos sócios Inocência Barrera Matos Lima, 
Ricardo Matos Lima Viegas e Andreia Matos Lima Viegas, 

respectivamente;
Que, pela presente escritura e conforme a acta de deli- 

cração da sobredita sociedade datada de 23 de Novembro 
e 2013, e no uso dos poderes que lhe foram conferidos o 

Jerceiro representado (Ricardo Matos Lima Viegas), titu- 
ar de uma quota no valor nominal de Kz: 20.000,00 (vinte 

’ kwanzas), cede a totalidade da mesma ao outorgante 
°mingos de Assunção de Sousa de Lima Viegas), valor 

^stc já recebido pelo cedente que aqui lhe dá respectiva qui- 

a° e aparta-se definitivamente da sociedade e nada tendo 
mais dela a reclamar;

Lm função deste acto o outorgante unifica com a quota 
l^ejá detinha na sociedade de Kz: 60.000,00 (sessenta mil 
no anzas) e passa a ser titular de uma única quota no valor 

m,nal de Kz: 80.000,00 (oitenta mil kwanzas);

Deste modo altera-se a redacção do artigo 4.° do pacto 
social que passa a ser a seguinte:

ARTIGO 4.°
O capital social da sociedade é de Kz: 120.000,00 

(cento e vinte mil kwanzas), integralmente reali
zado em dinheiro, dividido e representado por três 
quotas, sendo a primeira no valor nominal 
de Kz: 80.000,00 (oitenta mil kwanzas), perten
cente ao sócio Domingos de Assunção de Sousa de 
Lima Viegas e a segunda e terceira iguais no valor 
nominal de Kz: 20.000,00 (vinte mil kwanzas) cada 
uma, pertencente aos sócios Inocência Barrera 
Matos Lima e Andreia Matos Lima Viegas, respec
tivamente.

Declara o mesmo que continuam firmes e válidas todas 
as cláusulas não alteradas na presente escritura.

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

Luanda, 24 de Dezembro de 2013. — O ajudante, ilegível.
(13-21626-L02)

SORI BALA— Comércio Geral, Limitada

Certifico que, por escritura de 23 de Dezembro de 2013, 
lavrada com início a folhas 55, do livro de notas para escri- - 
turas diversas n.° 337, do Cartório Notarial do Guiché Único 
da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires da 
Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:

Primeiro: — Bala Mussa Só, casado com Carla Cristina 
Lopes Eduardo, comunhão de adquiridos, residente em 
Luanda, no Distrito Urbano da Samba, Bairro Morro Bento, 
Casa n.° 46, Zona 3;

Segundo: — Sori Daramé, casado com Nene Binto 
Fofana Daremé, sob o regime de comunhão de bens adquiri
dos, residente Município de Chitato, Bairro Centro Urbano 
do Dundo;

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

PACTO SOCIAL
SORI BALA —COMÉRCIO GERAL, LIMITADA

ARTIGO l.°
(Denominação)

A sociedade adopta a denominação social de «SORI 
BALA — Comércio Geral, Limitada».

ARTIGO 2.°
(Sede)

A sede da sociedade é na Cidade de Luanda, à Rua Lweji 
Ankonda, Casa n.° 10-A, Bairro e Distrito do Sambizanga, 
Município de Luanda, podendo abrir sucursais, agências ou 
qualquer outra forma de representação em qualquer parte do 
território nacional ou no estrangeiro, quando aos sócios con
vier.
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ARTIGO 3.°
(Objecto social)

A sociedade tem como objecto social, comércio geral a 
grosso e a retalho, transporte, industria, agro-pecuária, hote
laria e turismo, farmácia, promoção de eventos, construção 
civil, panificação, pesca, importação e exportação, presta
ção de serviços, representações, podendo ainda dedicar-se 
a qualquer outro ramo de comércio ou indústria em qúe os 
sócios acordem e seja permitido por lei.

ARTIGO 4.°
(Duração)

A duração da sociedade é por tempo indeterminado, con
tando-se o seu início para todos os efeitos legais, a partir da 
data da presente escritura.

ARTIGO 5.°
(Capital social)

O capital social é de Kz: 400.000,00 (quatrocentos mil 
kwanzas) integralmente realizado em dinheiro, dividido 
e representado por duas (2) quotas iguais no valor nomi
nal de Kz: 200.000,00 (duzentos mil kwanzas) cada uma, 
pertencentes aos sócios Bala Mussa Só e Sori Daramé res
pectivamente.

ARTIGO 6.°
(Prestações suplementares)

Não serão exigíveis prestações suplementares de capi
tais, mas os sócios poderão fazer à sociedade os suplementos 
de que ela necessitar, mediante os juros e nas condições que 
estipularem em Assembleia Geral.

ARTIGO 7.°
(Cessão de quotas)

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

ARTIGO 8.°
(Gerência e administração)

1. A gerência e a administração da sociedade, em todos 
os seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passi
vamente, incumbe ao sócio Bala Mussa Só, que dispensado 
de caução, fica desde já nomeado gerente, bastando a sua 
assinatura para obrigar validamente a sociedade.

2. O sócio-gerente nomeado poderá delegar no outro 
sócio ou em pessoa estranha à sociedade, mediante procura
ção parte dos seus poderes de gerência.

3. Em caso algum a sociedade poderá ser obrigada em 
actos ou operações de interesse alheio, nomeadamente, em 
avales, letras de favor, fiança, abonações ou documentos 
semelhantes.

ARTIGO 9.°
(Dissolução)

Por morte ou interdição de qualquer sócio, a sociedade 
continuará com os sócios sobrevivo ou capazes e com os 
herdeiros ou representantes do sócio falecido ou interdito, 
devendo aqueles nomear um entre si que a todos represente 
na sociedade, enquanto a respectiva quotas se mantiver indi
visa.

ARTIGO 10.°
(Lucros)

Os lucros líquidos apurados depois de ded 
centagem legal para fundos de reserva e quaisq^' 

percentagens para fundos ou destinos especiais 
Assembleia Gerai, serão distribuídas pelos sócio^^ 

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

ARTIGO 11.° I:
(Liquidação)

1. Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios J 
demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários! 
liquidação e a partilha procederão como então acordarj

2. Na falta de acordo e se algum dos sócios o pretej
será o activo social licitado em bloco, com a obrigação^ 
pagamento do passivo e adjudicação ao sócio quemetó 
preço oferecer em igualdade de condições. k

ARTIGO 12.° |
(Foro) |

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

ARTIGO 13.°
(Omisso)

No omisso regularão as disposições da Lei n.° 1/04,4 
13 de Fevereiro, Lei das Sociedades Comerciais as delM 
ções sociais tomadas sob a forma legal e demais legislai 
aplicável. j

(13-21591-^

G|obo de Angola, Limitada

Cerhficoaijp «lavrada com i ' • P°r escr^tura 23 de Dezembro de 20b 
turas diversas 3 ^°^as 51 ’ do livro de notas para escri 
da Empresa ” 337> do Cartór'o Notarial do Guiché ÚniO 

Gosta> Licenr d° Notário, Lúcio Alberto Pires

’ MCenciado ern rv •Christfried S h ,reit°’ foí constituícia entre: 
nacionalidade AI °T^eiT’ casacl0> natural de Lauterbach 
n° Distrito da l res’dente habitualmente em Luan^ 

C°nceiçã0, n 0 26^Orn^°ía’ ^airro Ingombota, Rua Cirilo 
seníação de E ’ qUe °Utorga neste acto em nome e rep^ 
natural de £UanJ an^a ^zange Mbonge, solteira, ' 
de ^iana, Bairrn ’ °nde reside habitualmente, no MunlÇÍP 

So,teiro, maior „ 3080 *’ Casa s/n ° e Luís JoSo 
Sul> Ridente Lk- !"*' da Gabela. Província do 
Viana> Bairro zan ' Ua'mente em Luanda, no Municíp10

Un,a socied d8°’Rua5’Casan.o80-DQ-l; hi. 
de ,imilada, Qu COmerCÍa' por ^otas de reSP°"SM 

art^Os seguintes Se regera nos termos constai
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Está conforme.
Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa em 

Luanda, 23 de Dezembro de 2013. - O 2.» ajudante,’ i/e. 
gíveL ’

ESTATUTO DA SOCIEDADE 
GLOBO DE ANGOLA, LIMITADA

ARTIGO l.° 
(Denominação)

1. A Sociedade adopta a denominação «Globo de Angola, 
Limitada», e terá a sua sede na Província do Kwanza-Sul, 
Município de Calulo, Vila de Calulo, Rua de Heróis de 
Angola, casa s/n.°

2. A gerência fica já autorizada, sem carecer de con
sentimento de outros órgãos, a deslocar a sede dentro da 
Província de Kwanza-Sul.

3. A Sociedade pode abrir, transferir ou encerrar, sucur
sais, agências, delegações, filiais, escritórios ou outra forma 
de representação social, em território nacional ou no estran
geiro, onde e quando os sócios convierem.

ARTIGO 2.° 
(Duração)

A Sociedade é constituída por tempo indeterminado, 
contando-se o seu início para todos os efeitos a partir desta 
data.

ARTIGO 3.° 
Objcctivo social

L O seu objectivo social são actividades de estabelecer 
uma unidade comercial que abastece as necessidades das 
empresas e a população em geral no Município de Calulo e 
além disso com materiais de campo, máquinas eléctricas de 

construção e de produção geral, matérias primas e acessórios 
necessários para as produções contínuas e a criação da clien
tela necessária e especializada, bem como em outros afins, 
podendo dedicar-se à actividades conexas ou complementa

res em que os sócios acordarão e sejam permitidas por lei.
2. Pode comprar, vender ou aluguer de máquinas e apa

relhos para estes objectivos, formar pessoal. A realização de 

lrnP°rtações assim como a representação de empresas, são 
actividades complementares.
d 3- A Sociedade poderá, ainda, mediante deliberação 

s socios,' participar no capital de outras Sociedades, criar 
novas empresas e associar-se pela forma que julgar conve- 
n,ente a quaisquer entidades singulares ou colectivas com 

°bjectivo idêntico ou diferente do seu: comércio geral, 
^ploração de minerais, importação e exportação, prestação 

serviços, agricultura, agro-pecuária, indústria, hotelaria 
e tUrismo.

ARTIGO 4.°
(Capital social)

2 O CaP’tal social é de AKz: 100.000,00 (cem mil kwan- 

tntegralmente realizado em dinheiro, dividido em 2 

(duas) quotas, sendo 1 (uma) quota no valor nominal de 
AKz: 80.000,00 (oitenta mil kwanzas), equivalente a 80% 
(oitenta por cento) do capital social pertencente à sócia 
Esperança Nzange Mbonge e a outra quota no valor nominal 
de AKz:20.000,00 (vinte mil kwanzas), equivalente a 20% 
(vinte por cento) do capital social pertencente ao sócio Luís 
João Flori ano, respectivamente.

Não serão exigíveis prestações suplementares de capi
tal, mas os sócios poderão fazer à Sociedade os suprimentos 
que ela necessitar mediante juros e nas condições em que 
estipularem.

ARTIGO 5.°
(Cessão de quotas)

A entrada de outros sócios com quotas é possível, depen
dendo da vontade única da sócia.

ARTIGO 6.°
(Administração da Sociedade)

1. A representação e administração da Sociedade em 
todos os seus actos e contratos, em juízo ou fora dele, 
activa e passivamente, incumbe à sócia Esperança Nzange 
Mbonge, com dispensa da caução fica desde já nomeada 
gerente bastando a assinatura da gerente para obrigar vali
damente a sociedade.

ARTIGO 7.°
(Assembleia Geral)

1. No caso que a Sociedade aceitar outros sócios, as 
Assembleias Gerais, desde que a lei não indique forma dife
rente, serão convocadas por meio de carta registada, aos 
sócios dirigida com pelo menos 30 (trinta) dias de antece
dência.

2. Se qualquer dos sócios estiver ausente da sede social, 
a convocação deverá ser dilatada para ele poder comparecer.

ARTIGO 8.°
(Lucros líquidos)

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per
centagem destinada ao fundo da reserva legal, quando 
devida e quaisquer outras percentagens para fundos ou des
tinos especiais, pelos sócios criados em Assembleia Geral, 
serão repartidos pelos sócios pela proporção de suas quotas 
e em igual proporção serão suportadas as perdas se as hou
ver.

ARTIGO 9.°
(Dissolução)

1. A Sociedade dissolve-se nos casos e formas marcados 
na lei e pela simples vontade da dos sócios. A Sociedade não 
se dissolve pela morte ou interdição de qualquer dos sócios, 
continuando com o sócio sobrevivo ou capaz e com os her
deiros ou representantes do sócio falecido ou interdito, que 
nomearão um, que a todos represente, enquanto a quota esti
ver indivisa.

2. Em caso de dissolução da Sociedade, serão liquidatá
rios os sócios. A liquidação e partilha procederão nos termos 
da legislação comercial em vigor na falta de acordo. Se 
algum deles o pretender, será licitado em globo com obri-
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gação do pagamento do passivo e adjudicado ao sócio que 
melhor preço oferecer em igualdade de condições.

ARTIGO 10.°
(Amortização de quotas)

A Sociedade poderá mediante deliberação da Assembleia 

Geral amortizar qualquer quota, quando:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) A quota tenha sido objecto de penhora, arresto,

arrolamento ou qualquer providência cautelar.

ARTIGO II.0
(Ano social)

Os anos sociais são os civis e os balanços serão dados 
em 31 de Dezembro de cada ano, devendo estar aprovados e 
assinados até 31 de Março do ano subsequente, aquele a que 

disser respeito.
ARTIGO 12.°

No omisso regularão as deliberações sociais, desde que 
tomadas em forma legal, as disposições da Lei n.° 1/04, de 
13 de Fevereiro, e demais legislação aplicável

(J3-2\592-L02)

ARTIGO 2.° B
A sua duração é por tempo indeterminado, Co | 

início da sua actividade, para todos os efeitos le^*| 
da data da celebração da presente escritura. S’ M 

ARTIGO 3.° I
A sociedade tem como objecto social, comércio ■ 

grosso e a retalho, prestação de serviços, serralhari^l 
lharia de alumínios, agricultura e agro-pecuária, ind^| 
pesca, hotelaria e turismo, informática, telecomunicai 
publicidade, construção civil e obras públicas, consuld 
exploração mineira e florestal, comercialização de telefel 

nes e seus acessórios, transporte marítimo, camionag^ 
agente despachante e transitários, cabotagem, rent-aJ 
compra e venda de viaturas, novas ou usadas e seus acJ 
sórios, aluguer de viaturas, com ou sem condutor, vendai 
reparação de veículos automóveis, concessionária de ml 

rial e peças separadas* de transporte, fabricação de blocos! 
e vigotas, comercialização de combustíveis e lubrificantes! 
exploração de bombas de combustíveis e estação de serviço,! 

medicamentos, material cirúrgico, gastável e hospitm 
produtos químicos e farmacêuticos, centro médico, clínica, 
perfumaria, plastificação de documentos, venda de material 
de escritório e escolar, decorações, serigrafia, impressões,t 
salão de cabeleireiro, boutique, agência de viagens, promo-j 
ção e mediação imobiliária, perfumaria, relações públicas, 
pastelaria, padaria, geladaria, panificação, representações 
comerciais e industriais, venda de gás de cozinha, desporto 
e recreação, vídeo clube, discoteca, meios industriais, rea* 
zações de actividades culturais e desportivas, manutenção 
de espaços verdes, segurança de bens patrimoniais, co 
gio, creche, educação e cultura, escola de condução, ensi 
importação e exportação, saneamento básico, fabrica 
e venda de gelo, cyber café, electricidade, podendo a 
dedicar-se a qualquer outro ramo de comércio ou in 
em que os sócios acordem e seja permitido por lei.

ARTIGO 4? n.
o capital social é de Kz: 100.000,00 (cem nan g 

zas), integralmente realizado em dinheiro, divI 
representado por 2 (duas) quotas iguais no valor 
nal de Kz: 50.000,00 (cinquenta mil kwanzas) ca a 
pertencentes aos sócios Emanuel Francisco Andre e 

Manuel Cavelo Afonso, respectivamente.
ARTIGO 5.° doCoir

A cessão de quotas a estranhos fica dependente 
sentimento da sociedade, à qual é sempre reservado o 
de preferência, deferido aos sócios se a sociedade 

quiser fazer uso.
A \ . ARTIGO 6.° doS 05

gerencia e administração da sociedade, e
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa jfé, 
sivamente, incumbem ao sócio Emanuel Francisco 
que fica desde já nomeado gerente, com dispensa de c ntc
bastando a assinatura do gerente, para obrigar valid3 

a sociedade.

Enfabel, Limitada

Certifico que, por escritura de 23 de Dezembro de 2013, 
lavrada com início a folhas 71, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 181-A, do Cartório Notarial do Guiché 
Único da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires 
da Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:

Primeiro: — Emanuel Francisco André, solteiro, maior, 
natural de Quiangombe, Província de Kwanza-Norte, resi
dente habitualmente no Bié, Município do Kuito, Bairro 
Fátima, casa s/n.°;

Segundo: — Abel Manuel Cavelo Afonso, solteiro, 
maior, natural de Viana, Província de Luanda, onde reside 
habitualmente no Município de Viana, Bairro Caop, Casa 
n.°211;

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

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

Luanda, 24 de Dezembro de 2013. — O ajudante, ilegível

ESTATUTO DA SOCIEDADE 
ENFABEL, LIMITADA

ARTIGO L° ,
A sociedade adopta a denominação social de «Enfabel, 

Limitada», com sede social na Província de Luanda, rua 
s/n.°, Casa n.° 211, Bairro Caop, Município de Viana, 
podendo transferi-la livremente para qualquer outro local do 
território nacional, bem como abrir filiais, sucursais, agên
cias ou outras formas de representação dentro e fora do País.



DE 24 DE JANEIRO DE 2014 1209

I o gerente poderá delegar num dos sócios ou mesmo 
c«na estranha à sociedade parte dos seus poderes de em pessoa

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

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 8 
(oito) dias de antecedência, isto quando a lei não prescreva 
formalidades especiais de comunicação. Se qualquer dos 
sócios estiver ausente da sede social a comunicação deverá 
ser feita com tempo suficiente para que possa comparecer.

ARTIGO 8.°

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

ARTIGO 9.°

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

ARTIGO 10.°

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

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

Qualquer sócio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou 
Providência càutelar.

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

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

out arCa ^uan<^a’ com expressa renúncia a qualquer

ARTIGO 13.°
etu 3 an°S SOC’a’s serao °s civis e os balanços serão dados 

de Dezembro de cada ano, devendo encerrar a 31 de 
Mar?o imediato.

ARTIGO 14.°
sicõ °nilsso regularão as deliberações sociais, as dispo- 
gOci S Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, que é a Lei das 

a es Comerciais e demais legislação aplicável.

(13-21605-L02)

ANGOLIJELHA— Imobiliária, Limitada

Dissolução da sociedade «ANGOLIJELHA — 
Imobiliária, Limitada»

Certifico que, por escritura de 19 de Dezembro de 2013, 
lavrada com início a folhas 36, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 181-A, do Cartório Notarial do Guiché 
Único da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires 

da Costa, Licenciado em Direito, compareceu como outor
gante:

Tânia Nzinga Ribeiro Almeida, solteira, maior, natural 
da Ingombota, Província de Luanda, onde reside habitual
mente, no Município de Luanda, Distrito Urbano e Bairro 
da Maianga, Rua Kateculo Mengo, Casa n.° 38, que outorga 
neste acto em representação dos sócios Rita Cláudia Vieira 
Francisco, solteira, maior, natural do Rangel, Província 
de Luanda, onde reside habitualmente, no Município de 
Luanda, Distrito Urbano do Rangel, Bairro Marçal, Rua 
Soba Mandume, Casa n.° 3 MA e Dumilde da Silva Dinau 
Henriques, solteiro, maior, natural da Maianga, Província 
de Luanda, onde reside habitualmente, no Município de 
Luanda, Distrito Urbano da Maianga, Bairro Prenda, Lote 
n.° 5 1.° Apartamento n.° 6, Zona 6;

Verifiquei a identidade da outorgante pelo mencionado 
documento de identificação, bem como certifico a qualidade 
que intervém neste acto, em face dos documentos que men
ciono e no fim arquivo.

Declara a mesma que, os seus representados são os únicos e 
actuais sócios da sociedade comercial por quotas de responsabi
lidade limitada, denominada «ANGOLIJELHA— Imobiliária, 
Limitada», com sede em Luanda, no Município da Samba, 
Bairro Samba, Rua Manuel de Almeida e Vasconcelos, n.° 80, 
constituída por escritura datada de 16 de Dezembro de 2010, 
com início a folhas 50, do livro de notas para escrituras diversas 
n.° 31-A, registada na Conservatória do Registo Comercial de 
Luanda, 2.a Secção do Guiché Único, sob o n.° 2603/10, com o 

capital social de Kz: 95.000,00 (noventa e cinco mil kwanzas), 
integralmente realizado em dinheiro, dividido e representado 
por duas quotas, sendo uma no valor nominal de Kz: 85.500,00 
(oitenta e cinco mil e quinhentos kwanzas), pertencente à 
sócia Rita Cláudia Vieira Francisco e outra valor nominal de 
Kz: 9.500,00 (nove mil e quinhentos kwanzas), pertencente ao 
sócio Dumilde da Silva Dinau Henriques.

Que, pela presente escritura e conforme deliberado 
por acta da Assembleia Geral datada de 20 de Novembro 
de 2013, a outorgante no uso dos moderes que lhe foram 
conferidos, manifesta a vontade dos seus representados, dis
solverem a sociedade nos termos do artigo 141.° da Lei das 
Sociedades Comerciais, sendo os mesmos os liquidatários, 
em virtude de a mesma não apresentar movimentos há anos 
e não haver qualquer interesse na sua continuidade.

Que, entre os seus representados, acham-se liquidadas 
e saldadas todas as contas sociais, e porque não lhes fica 
direito à reclamação alguma de parte a parte, ambos se dão 
recíproca e geral quitação;
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Que, os seus representados reciprocamente, se autorizam 

para todos os actos de publicação e registo.
Ainda, pela presente escritura e fazendo fé a acta de 

deliberação a outorgante em nome dos seus representados 
declara a sociedade ser designada como fiel depositária dos 

livros.
Assim o disse e outorgou;
Está conforme.Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, em 

Luanda, 24 de Dezembro de 2013. — O ajudante, ilegível.
(13-21608-L02)

ARTIGO 2.° y
(Duração) |

A sua duração é por tempo indeterminado c I
início da sua actividade, para todos os efeitos le^H 
da data da celebração da presente escritura. ,S’M 

ARTIGO 3.° I

(Objecto social) |

A sociedade tem como objecto social o 
geral, prestação de serviços, indústria, hotelaria e tu 
agro-pecuária, pesca, telecomunicações, j publicidade, construção civil e obras públicas, exploLl 

mineira e florestal, transportes, comercialização de viaU 
comercialização de combustível e lubrificantes, consuld 

econónica, consultoria jurídica, estação de’serviço, conJ 
cialização de medicamentos, material cirúrgico, gastánl 
e hospitalar, produtos químicos e farmacêuticos, perfiin&| 

ria, panificação e pastelaria, geladaria, boutique, saM 
cabeleireiro, agência de viagens, intermediação e pronw$ 
imobiliária, representações comerciais e industriais, ttà| 
zação eventos culturais, decoração, manutenção de espaçá 

verdes, segurança de bens patrimoniais, formação profissio
nal e técnica, saneamento básico, importação e exportação, 
podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo do comá- 
cio ou indústria em que os sócios acordem e seja permitido 

por lei.

Afro - Americana de Empreendimentos, Limitada

Certifico que, por escritura de 24 de Dezembro de 2013, 
lavrada com início a folhas 74, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 337, do Cartório Notarial do Guiché Único 
da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires da 
Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:

Primeiro: —Amílcar Eliezer Teixeira Bacallao, solteiro, 
maior, natural de Matanzas-República de Cuba, de nacio
nalidade angolana, residente habitualmente em Luanda, 
no Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi, Bairro Urbanização 
Nova Vida, Rua 49, Edifício n.° 58, r/c, Apartamento 3;

Segundo: — José Manuel Teixeira Nunes, casado com 
Débora Cristina Camilo Baltazar, sob o regime de separação 
de bens, natural de Ingombota, Província de Luanda, onde 
reside habitualmente, no Distrito Urbano da Ingombota, 
Bairro Maculusso, Rua Joaquim Kapango, n.° 40;

Uma sociedade comercial por quotas dc responsabi-

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

Luanda, 26 de Dezembro de 2013. — O ajudante, ilegível.

ARTIGO 4.°
0 . (Capital social)

integralmente reaT ,00000>00 ícem mil kwanail 
tadopo^fáu ) ° em dinheiro, dividido e represei?

hdade limitada que ^Z: 51.000 On r CJUOÍas sendo I ( uma) no valor nominal

regerá nos termos ao sócio Amílc^Xer t kWanZaS)’no valor nomi Zer ^eJXe,ra Bacallao, e outra quotJ 
^Wanz^s)} períe^ ^-^0, 00 (quarenta e noveW'1 
resPectivamente S<^C1° Manuel Teixeira Nune^

ARTIGO 5.°
A cessão deauof (QU°taS) sejitimento da s • aS a esíranh°s fica dependente do 

de Preferência .C^a^e’ & ^Ua^é semPre reservado o dire'1W 
Quiser fazer USq end° aos sócios se a sociedade dele

ARTIGO 6.°
A gerênci (Gerência)seusactoseconla,dniÍnÍStraçâo da sociedade, em todos01 

'nen!e, incumbe a °!’em JUÍZ0 e fora dele, activa e pasS'va 
que fica desde iá n° S°C'° Amí,car Eliezer Teixeira Bac^' 
Ser>do necessária a °meado gerente , com dispensa de cal1^ 

a sociedade aSS,naíl,ra do gerente para obrigar vai’ 

c°ntratos estranho ^ereníe °brigar a sociedade em aC 
ie*as de J ne^cios sociais da sociedade, 

lhantes. fiança, abonações ou actos s^0

ESTATUTO DA SOCIEDADE 
AFRO — AMERICANA DE EMPREENDIMENTOS, 

LIMITADA
ARTIGO l.° 

(Denominação e sede)

A sociedade adopta a denominação social de «Afro - 
Americana de Empreendimentos, Limitada», com sede 
social na Província de Luanda, na Rua 4, casa, Município 
de Luanda, Bairro Mártires do Kifangondo, Distrito Urbano 
da Maianga, podendo transferi-la livremente para qualquer 
outro local do território nacional, bem como abrir filiais, 
sucursais, agências ou outras formas de representação den
tro e fora do País.
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em pessoa estranha 
gerência, conferindo

2 O gerente poderá delegar num dos sócios ou mesmo 
à sociedade parte dos seus poderes de 
para o efeito o respectivo mandato.

ARTIGO 7.° 
(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
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.°

(Lucros)

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.°
(Dissolução)

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

ARTIGO 10.° 
(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 social 
licitado em bloco com obrigação do pagamento do passivo 

e a4judicado ao sócio que melhor preço oferecer, em igual
dade de condições.

ARTIGO 11.°
(Amortização)

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

ARTIGO 12.°
(Foro)

Para todas as questões emergentes do presente contrato, 

AUer entre os sócios, seus herdeiros ou representantes, quer 

ntre e^es e a própria sociedade, fica estipulado o Foro da 

o arca Luanda, com expressa renúncia a qualquer

ARTIGO 13.°
(Balanço)

eRi an°S SOC’a’s serã° os civis e os balanços serão dados 
de Dezembro de cada ano, devendo encerrar a 31 de 

MarÇ° imediato.

ARTIGO 14° 
(Omissão)

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.

(13-21611-L02)

Galeria de Pedras Naturais, Limitada

Certifico que, por escritura de 26 de Dezembro de 2013, 
lavrada com início a folhas 88, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 337, do Cartório Notarial do Guiché Único 

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

Primeiro: — Laurinda Francisco, solteira, maior, natural 
de Waco-Kungo, Província do Kwanza-Sul, residente habi
tualmente em Luanda, Município de Viana, Bairro Km 9, 
casa s/n.°;

Segundo: — Bernardo Francisco, solteiro, maior, natu
ral de Waco-Kungo, Província do Kwanza-Sul, residente 
habitualmente em Luanda, Município do Cazenga, Bairro 
Cazenga, Casa n.° 76;

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

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

Luanda, 26 de Dezembro de 2013. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
GALERIA DE PEDRAS NATURAIS, LIMITADA

1. °

1. A sociedade adopta a denominação de «Galeria 
de Pedras Naturais, Limitada». Tem a sua sede social em 
Luanda, na Rua 21 de Janeiro, sem número, ao Bairro 
Morro Bento II, Município de Belas, podendo abrir filiais, 
sucursais, delegações ou quaisquer outras formas de repre
sentação, onde e quando convier aôs negócios sociais e seja 
permitido por lei.

2. Por simples deliberação da Assembleia Geral, a sede 
social poderá ser deslocada dentro da mesma localidade ou 
para o interior do País.

2. °

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

3. °

1. A sociedade tem por objecto o exercício das activi
dades de comércio geral, venda de materiais de construção, 
mobiliário de lar e escritório, podendo dedicar-se a outro 
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lipode actividade em que os sócios acordem e seja permi- 

tida por lei.2. A sociedade poderá ter participações sociais em 
sociedades nacionais ou estrangeiras, quotas ou acções de 
quaisquer sociedades ou consórcios, nos termos da lei.

4. °
0 capital social, integralmente realizado em dinheiro, 

é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), dividido e 
representado por duas quotas iguais no valor nominal 
de Kz: 50.000,00 (cinquenta mil kwanzas) cada uma, 
pertencentes aos sócios Bernardo Francisco e Laurinda 
Francisco, respectivamente.

5. °
Não são exigíveis prestações suplementares de capital, 

mas os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de 
que ela carecer, mediante condições estabelecidas por deli
beração a tomar em Assembleia Geral.

6. °
A cessão de quotas entre os sócios é livremente permitida, 

mas, quando feita a estranhos, fica dependente de consenti
mento da sociedade, à qual é sempre reservado o direito de 
preferência, deferido aos sócios se dele não quiser usar.

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

os actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passiva
mente, serão exercidas pelos sócios Bernardo Francisco e 
Laurinda Francisco, que, dispensados de caução, são desde 
já nomeados gerentes, bastando a assinatura de qualquer um 
dos gerentes para obrigar validamente a sociedade em todos 
os actos e contratos.

2. Os sócios-gerentes nomeados poderão delegar entre si 
ou em pessoa estranha à sociedade, parte dos seus poderes 
de gerência, conferindo para o efeito o respectivo mandato 
em nome da sociedade, mediante autorização da Assembleia 
Geral. •

3. Fica expressamente proibido aos gerentes obrigar 
a sociedade em actos e contratos estranhos aos negócios 
sociais, tais como letras de favor, fianças, vales, abonações 
ou documentos semelhantes.

8.°
A fiscalização da sociedade incumbe a um Conselho 

Fiscal composto por um presidente, um vogal e um secretá
rio, a eleger em Assembleia Geral.

9.°
1. As Assembleias Gerais Ordinárias reunirão no pri

meiro trimestre de cada ano e serão convocadas pelo 
Presidente da Mesa da Assembleia Geral, por meio de sim
ples carta, com aviso de recepção, dirigida aos sócios com 

' pelo menos 30 dias de antecedência, quando a lei não pres
crever outras formalidades.

2. Preside à Mesa da Assembleia Geral !^*n uqo , I 
eleito como presidente, por um mandato de três 1 
primeira reunião anual da Assembleia Geral aíl°s,,S. 
prazo ser prorrogado por iguais e sucessivos periorf^^ 

que inexistam incompatibilidades prejudiciais 
sociais.

3. As Assembleias Gerais Extraordinárias serão 
cadas sob proposta dos sócios, através de carta justifi^ 

dirigida ao Presidente da Mesa da Assembleia
j j . »• ra‘>

cionando a agenda do dia.
4. As deliberações das Assembleias Gerais Ordin' 

ou Extraordinárias serão tomadas por maioria dos votos dos 
membros presentes, desde que os mesmos representem^ 
menos dois terços das quotas do capital social da sociedade, 
tendo o presidente voto de qualidade.

10.°

1. Os anos sociais são os civis e os balanços serão dados 
reportadamente a 31 de Dezembro de cada ano, devendo 
estar encerrados até 31 de Março do ano imediato.

2. Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per
centagem legal para o fundo de reserva ou destinos especiais 
criados em Assembleia Geral, serão repartidos pelos sócios 
na proporção das suas quotas. Em igual proporção serào

suportadas as perdas, se as houver. ,

11.°  |
A sociedade não se dissolve por morte ou interdição de 

9 quer sócio, continuando com os sobrevivos ou capazes 
rdeiros representantes do sócio falecido ou interdito» 

ndo estes nomear um que a todos represente.

12.°
dos i .Ie^a<^e dissolver-se-á nos casos e formas consígní1 

ei e pela vontade expressa dos sócios.

13.°  oS sóci°5
1. Em casos de dissolução da sociedade, nOs teí' 

serão liquidatários e procederão à partilha dos
mos que forem acordados. actjvo e

2. Na falta de acordo, haverá licitação 
passivo social, fazendo-se adjudicação ao sóci 
preço oferecer, a pronto pagamento.

SÓCÍOsa seus herde’questões emergentes, quer entre 
Própria sociedad °U rePresentantes, quer entre el?s 

vel. de> Procurar-se-á encontrar solução

° f0r°XeténteT° nà° Se-<a a,ca"Çada. fica 
exPreSSa renú 0 Tribunal Provincial de Luandac 

nClaa malquer outro.
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15.°

Mo omisso regularão as deliberações sociais, as disposi- 
da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, Lei das Sociedades 

Comerciais e demais legislação aplicável. (13-21612-L02)

Fazenda Esmeralda, Limitada

Certifico que, por escritura de 24 de Dezembro de 2013, 
lavrada com início a folhas 78, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 337, do Cartório Notarial do Guiché Único 

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

Primeiro: — Hélder Constantino de Feliciano Felu, 
casado com Cátia Denise Teodoro Martins Felu, sob o regime 
de comunhão de adquiridos, natural do Kuito, Província do 
Bié, residente habitualmente em Luanda, no Distrito Urbano 
do Rangel, Bairro Nelito Soares, Avenida Hoji-ya-Henda 190,

2.°  D;
Segundo: — Ilmie Rosa da Conceição Evaristo, solteira, 

maior, natural de Quibaxi, Província do Bengo, residente 
habitualmente em Luanda, Distrito Urbano da Samba, 
Bairro Benvindo Patriota, Travessa J, Casa n.° 12.

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

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

Luanda, 26 de Dezembro de 2013. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTO DA SOCIEDADE 
FAZENDA ESMERALDA, LIMITADA

ARTIGO I.° 
(Denominação e sede)

A sociedade adopta a denominação de «Fazenda 
Esmeralda, Limitada», com sede social na Província de 
Luanda, Rua do Lar do Patriota Travessa n.° J, Casa n.° 12, 
Bairro do Benvindo-Benfica, Município de Belas, podendo 
transferi-la livremente para qualquer outro local do territó- 

nadonal, bem como abrir filiais, sucursais, agências ou 
°utras formas de representação dentro e fora do País.

ARTIGO 2.°
(Duração)

iníc^ SUa dUraÇã0 é POr íemP° indeterminado, contando-se o 

da d° da act’v’^a^e’ Para todos os efeitos legais, a partir 
ata ^a colebração da presente escritura.

ARTIGO 3.° 
(Objecto) 

groSsoSOCle^ade tem como objecto social comércio geral a 
trja e a retalho, prestação de serviços, indústria, indús- 

flori s Ormadora, agricultura e pecuária, avicultura, 

comua' PeSCa’ Gelaria e* turismo, informática, tele- 
lCaÇoes, publicidade, exploração mineira e florestal, 

construção civil e obras públicas comercialização de tele
fones e seus acessórios, transportes, 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 mate
rial e peças separadas de transporte, fabricação de blocos 
e vigotas, comercialização de combustíveis e lubrificantes, 
exploração de bombas de combustíveis e estação de serviço, 
comercialização de medicamentos, material cirúrgico, gás- 
tável e hospitalar, produtos químicos e farmacêuticos, centro 
médico, clínica, perfumaria, plastificação de documentos, 
venda de material de escritório e escolar, decorações, seri- 
grafia, panificação e pastelaria, geladaria, boutique, 
representações, impressões, salão de cabeleireiro, agência 
de viagens, gestão, promoção e mediação imobiliária, rela
ções públicas, representações comerciais e industriais, venda 
de gás de cozinha, desporto e recreação, vídeo clube, disco
teca, meios industriais, realizações de actividades culturais 
e desportivas, manutenção de espaços verdes, segurança de 
bens patrimoniais, educação e cultura, escola de condução, 
ensino, saneamento básico, jardinagem, limpeza, desinfes- 
tação, fabricação e venda de gelo, cyber café, importação e 
exportação, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo 
de comércio ou indústria em que os sócios acordem e seja 
permitido por lei.

ARTIGO 4.°
(Capitai)

O capital social é de Kz: 200.000,00 (duzentos mil 
kwanzas), integralmente realizado em dinheiro, dividido e 
representado por 2 (duas) quotas sendo 1 (uma) quota no 
valor nominal de Kz: 120.000,00 (cento e vinte mil kwan
zas), pertencente ao sócio, Hélder Constantino de Feliciano 
Felu, e a outra quota no valor nominal de Kz: 80.000,00 
(oitenta mil kwanzas), pertencente à sócia Ilmie Rosa da 
Conceição Evaristo, respectivamente.

ARTIGO 5.° 
(Cessão de quotas)

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

ARTIGO 6.° 
(Gerência)

A gerência e administração da sociedade, em todos os 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passiva
mente, incumbe à sócia Ilmie Rosa da Conceição Evaristo, 
que fica desde já nomeada gerente, com dispensa de caução, 
bastando a assinatura da gerente 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 seme
lhantes.
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2. A «« ‘

conferindo para o efeito o respecttvo mandato.

ARTIGO 7.° 
(Assembleia)

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 qualquer dos 

sócios estiver ausente da sede social a comunicação deverá 

ser feita com tempo suficiente para que possa comparecer.

ARTIGO 8.° .
(Divisão dos lucros)

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.°
(Dissolução)

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

enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 10.° 
(Liquidação)

Dissolvida a sociedade por acordo dós 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 
hcitado em bloco com obrigação do pagamento do passivo 

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

ARTIGO h.°
(Preferência na amortização)

A so.í.d.de reserva-se „ direj,0 in- |:i/ i| 
Wlq» soe,o. ,„d0 idb„ ’

providencia cautelar. p ora ou

ARTIGO 12.»
(Foro competente)

Para todas as questões emergentes d« 
quer entre os sócios, seus herdeiros ou repreíX?^’ 
entre eles e a própria sociedade fi P s ntantes> Quer 
Conr.re. * , uanPd, ” d,

ou.ro. ' " “P'e“ • qu.lqUer

ARTIGO 13.° 
(Balanços)

Os anos sociais serão os civis e oç 

em 31 de Dezembro de cada ano dp j nÇ°S Serã° dados 
Março imediato. ’ vendo encerrar a 31 deMarço imediato.

ARTIGO 14.‘
(Omisso)

No omisso regularão as deliberações sócia’ 
sições da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, que^S 
Sociedades Comerciais e demais legislação apli^

PRFA, Limitada

Certifico que, por escritura de 23 de Dezembro de J 
lavrada com início a folhas 88, do livro de notas para^| 

turas diversas n.° 181-A, do Cartório Notarial do Gd 
Único da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto 
da Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre: |

Primeiro: — Ângela Maria Ferro dos Santos Carvalhal 

Rosa, viúva, natural da Ingombota, Província de LuanM 
onde reside habitualmente, no Distrito Urbano da Maiangl 

Bairro Cassenda, Rua 4, Casa n.° 9;
Segundo: — Jorgina Sala Kangumba, solteira, mak 

natural do Cubai, Província de Benguela, onde residehabi-; 
tualmente no Município do Lobito, Bairro Comercial, hí 

25 de Abril, casa’ s/n.°; I
Uma sociedade comercial por quotas de responsam 

lidade limitada, que se regerá nos termos constantes d® 

artigos seguintes:
Está conforme.
Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, et 

Luanda, 26 de Dezembro de 2013. — O ajudante, ilegid

ESTATUTO DA SOCIEDADE 
PRFA, LIMITADA

ARTIGO L° prFA-
A sociedade adopta a denominação social de « ,

Limitada», com sede social na Província de Luanda, 
Casa n.° 9, Bairro Cassenda, Município da Maianga, p° I 

transferi-la livremente para qualquer outro local do té 
nacional, bem como abrir filiais, sucursais, agências ou o 
formas de representação dentro e fora do País.

ARTIGO 2.° d(rSeO
A sua duração é por tempo indeterminado, contai 

mício da sua actividade, para todos os efeitos legais» 
a data da celebração da presente escritura.

artigo 3.° de$ef'
sociedade tem como objecto social, prestação 

vlÇos, selecção e recrutamento de pessoal, construçà0 

ras públicas, compra e venda de móveis e imóvel » f 
mento de viagens, podendo ainda dedicar-se a d f, 
To ramo de comércio ou indústria em que às sóci 

em e seJa Permitido por lei.

n • artigo 4.° , nZas)’
capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mH k sefl' 

egralmente realizado em’dinheiro, dividido e reP

so.%25c3%25ad.d.de
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or 2 (duas) quotas iguais, no valor nominal de 
tad°50°000,00 (cinquenta mil kwanzas) cada uma, perten- 

às sócias Ângela Maria Ferro dos Santos Carvalheda 
Rosae Jorgina Sala Kangumba, respectivamente.

ARTIGO 5.°

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

quiser fazer uso.
ARTIGO 6.°

A gerência e administração da sociedade, em todos os 

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

sivamente, incumbem ao Diógenes José Faustino Ferreira, 

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 numa das sócias ou mesmo 

em pessoa estranha à sociedade, parte dos seus poderes de 

gerência, conferindo para o efeito, o respectivo mandato.

2. Fica vedado 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 às sócias com pelo menos 8 (oito) 
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 a 

sobreviva e herdeiros ou representantes do sócia falecida ou 

nterdito, devendo estes nomear um que a todos represente, 

nquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 10.°
d ^’ss°lvida a sociedade por acordo das sócias e nos 

ais casos legais, todas as sócias serão liquidatárias e a 
^oídação e partilha verificar-se-á como acordarem. Na falta 

1^° 6 Se a’gurna o pretender, será o activo social 
e ' ado ern globo, com obrigação do pagamento do passivo 

•cado à sócia que melhor preço oferecer, em igual- 
ade de condições.

ARTIGO II.°

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

ARTIGO 12.°

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

ARTIGO'13.°

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

ARTIGO 14.°

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

(13-21614-L02)

Pentagrama, Limitada

Certifico que, por escritura de 26 de Dezembro de 2013, 
lavrada com início a folhas 94, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 337, do Cartório Notarial do Guiché Único 

da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires da 
Costa, Licenciado em Direito, foi constituída por Francisco 
Custódio Gonçalo Pinto, solteiro, maior, residente em 
Luanda, no Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi, Bairro Neves 
Bendinha, Rua do Pisca, Casa n.° 79, que outorga neste acto 
por si individualmente e em nome e representação de seus 
filhos menores, Leopoldo Ricardo Ngola Pinto, de 3 anos de 
idade e Orquídea Maria Ngola Pinto, de 2 anos de idade e 
consigo conviventes;

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

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

Luanda, 26 de Dezembro de 2013. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTO DA SOCIEDADE 
PENTAGRAMA, LIMITADA

ARTIGO l.°
(Denominação e Sede)

A sociedade adopta a denominação social de 
«Pentagrama, Limitada», com sede social na Província de 
Luanda, na Rua do Pisca, Casa n.° 79, Município do Kilamba 
Kiaxi, Bairro Neves Bendinha, podendo transferi-la livre
mente para qualquer outro local do território nacional, bem 
como abrir filiais, sucursais, agências ou outras formas de 
representação dentro e fora do País.
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0 gerente poderá delegar num dos sócios 0Utn . 
pessoa estranha à sociedade parte dos seus podetes dJ. 
cia, conferindo para o efeito o respectivo mandato.

... . . „rtir ’ ARTIGO 7.° I aÇ7^dade'7àratodosOSefeltOS'eêa'S’aP (Assembleia Geral) |

As Assembleias Gerais serão convocadas pOr 
cartas registadas, dirigidas aos sócios com pek J 
30 (trinta) dias de antecedência, isto quando a lei nU 
creva formalidades especiais de comunicação. SeWJ 
dos sócios estiver ausente da sede social, a comJ 
deverá ser feita com tempo suficiente para que possa J 
parecer.

artigo 2.° 
(Duração)

ARTIGO 3.°
(Objcdo social) 

ESOU 

S’«*> *»«.*» 

e florestal, transportes, comercialização de viaturas, comer 
cialização de combustível e lubrificantes, exploração de 
bombas de combustível, estação de serviço, comercia
lização de medicamentos, material cirúrgico, gastavel e 
hospitalar, produtos químicos e farmacêuticos, perfumaria, 
comercialização de material de escritório e escolar, panifi
cação e pastelaria, geladaria, boutique, salão de cabeleireiro, 
agência de viagens, intermediação e promoção imobiliária, 
representações comerciais e industriais, realização de even
tos culturais, decoração, manutenção de espaços verdes, 
segurança de bens patrimoniais, formação profissional e 
técnica, saneamento básico, jardinagem, limpeza, desinfes- 
tação, cyber café, importação e exportação, podendo ainda 
dedicar-se a qualquer outro ramo de comércio ou indústria 
em que os sócios acordem e seja permitido por lei.

ARTIGO 4.° 
(Capital social)

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), 
integralmente realizado em dinheiro, dividido e representado 
por 3 (três) quotas, sendo 1 (uma) quota no valor nominal de 
Kz: 80.000,00 (oitenta mil kwanzas), pertencente ao sócio 
Francisco Custódio Gonçalo Pinto e outras 2 (duas) quotas 
iguais no valor nominal de Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas) 
cada uma, pertencentes aos sócios Orquídea Maria Ngola 
Pinto e Leopoldo Ricardo Ngola Pinto, respectivamente.

ARTIGO 5.° 
(Quotas)

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

ARTIGO 6.° 
(Gerência)

A gerência e administração da sociedade, em todos os 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passiva
mente, incumbe ao sócio Francisco Custódio Gonçalo Pinto 
que fica desde já nomeado gerente, com dispensa de caução’ 
sendo necessária a assinatura do gerente para obrigar valida’ 
mente a sociedade. B a

Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos e 
contratos estranhos aos negócios sociais da sociedad tais 
como letras de favor, fianças, abonaçóes ou actos .me-

ARTIGO 8.°
(Lucros)

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

Assemblem Geral, serão divididos pelos sócios napJ 

çao das suas quotas, e em igual proporção serão suporá 
as perdas se as houver.

ARTIGO 9.°
(Dissolução)

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimenk 
sob^Ua,(^Uer d°S Sóci°s’ continuando a sua existênciacomo 

revivo e herdeiros ou representantes do sócio falecidos 
ito, devendo estes nomear um que a todos represente 

enquanto a quota se mantiver indivisa.
ARTIGO I0.°
(Liquidação) 

de ' S0^v^a a sociedade por acordo dos sócios e 
lin ~aS°S legais’ t°dos os sócios serão liquidatários eí 
de ae T 6 PartHha rea,izar'Se-á como acordarem. Na 
licitai °’ 6 a,gUm deíes 0 Pretender será o activo so^ 
e adind*en^ k*°C° C°m °^r’êa9ao do pagamento do P2551'0 
dade d 103 ° a° S°C,° que melhor preço oferecer em ig113 

Qade de condições.

artigo Il.°
(Amortização)

Qualquer reserva-se o direito de amortizar a qu°ta 
Pmvidêne' ^Uando s°hre ela recaia arresto, penho^ 

c,a cautelar.

artigo 12.°

Par (Foro)quer entre osí^ qUestões emergentes do presente con«« 
entre eles a C,0S’ Seus herdeiros ou representantes 
C°marca daprÓpria S0ciedade> fica estipulado o For®

* L“d". »"■ expressa renúncia • í'»1’’

artigo 13.»
Os a (Balanço)

em 31 de Dezendjr*°S civis e os balanços serão 
Março imediato ° 6 Ca<^a ano’ devendo encerrar a
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ARTIGO 14.°
(Omissão)

Mo omisso regularão as deliberações sociais, as dispo- 

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

Sociedades Comerciais e demais legislação aplicável.

(13-21630-L02)

L.A.E.A. — Comercial, Limitada

Certifico que, por escritura de 26 de Dezembro de 2013, 
lavrada com início a folhas 98, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 337, do Cartório Notarial do Guiché Único 

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

Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:
Primeiro: — Laurindo Adriano, viúvo, residente em 

Luanda, no Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi, Bairro 15 de 

Fevereiro, Rua 1, Casa n.° 68, Zona 20, que outorga neste 

acto por si individualmente e em nome e representação de 

sua filha menor Abeldita Anastácia Machado Adriano de 6 

anos de idade e consigo convivente;

Segundo: —Albertina Wendo Machado, solteira, maior, 

residente no Bairro Cidade Baixa, Rua Mariano Machado, 
casa s/n.°;

Terceiro:—Adérito Belmiro Sunguahanga Adriano, sol
teiro, maior, residente em Luanda, no Distrito Urbano do 

Kilamba Kiaxi, Bairro 15 de Fevereiro, Rua 1, Casa 68;

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

artigos seguintes.

Está conforme.

Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, em 
Luanda, 26 de Dezembro de 2013. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTO DA SOCIEDADE
L.A.E.A. — COMERCIAL, LIMITADA

ARTIGO l.° 
(Denominação e sede)

A sociedade adopta a denominação de «L.A.E.A.
Comercial, Limitada», com sede social na Província 

de Luanda, Rua 1, Casa n.° 68, Bairro 15 de Fevereiro, 
MunicíPÍo de Belas, podendo transferi-la livremente para 

^Iquer outro local do território nacional, bem como abrir 

s’ SUcursais, agências ou outras formas de representação 
dentr°e fora do-País.

ARTIGO 2.°
(Duração)

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

da d° 3 SUa act’v’dade> para todos os efeitos legais, a partir 
ata Celebração da presente escritura.

ARTIGO 3.° 
(Objecto)

A sociedade tem como objecto social 0 comércio geral 
a grosso e a retalho, importação e exportação, venda de 
móveis e imóveis, prestação de serviços, hotelaria e turismo, 
indústria, pescas, agro-pecuária, agricultura, informática, 
telecomunicações, construção civil e obras públicas, compra 
e modas e confecções, transportes marítimo, aéreo e terres
tres, camionagem, transitários, rent-a-car, compra e venda 
de viaturas novas e de ocasião ou usadas, aluguer de viatu
ras com ou sem condutor, transportes de passageiros ou de 
mercadorias, oficina auto, venda de material de escritório 
e escolar, salão de cabeleireira, botequim, assistência téc
nica, comercialização de petróleo e lubrificantes, farmácia, 
centro médico, clínica geral, perfumaria, agência de via
gens, promoção e mediação imobiliária, relações públicas, 
pastelaria, panificação, geladaria, exploração de parques de 
diversões, realização de espectáculos culturais, recreativos 
e desportivos, exploração mineira e florestal, exploração de 
bombas de combustíveis, estação de serviços, representa
ções comerciais, serralharia, carpintaria, venda de alumínio 
e sua utilização, cultura e ensino geral, segurança de bens 
patrimoniais, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro 
ramo do comércio ou indústria em que os sócios acordem e 
seja permitido por lei.

ARTIGO 4.° 
(Capital)

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), 
integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen
tado por 4 (quatro) quotas, sendo 2 (duas) quotas iguais no 
valor nominal de Kz: 11.000,00 (onze mil kwanzas) cada 
uma, pertencentes aos sócios Abeldita Anastácia Machado 
Adriano e Adérito Belmiro Sunguahanga Adriano, outra 
quota no valor nominal de Kz: 15.000,00 (quinze mil kwan
zas), pertencente à sócia Albertina Wendo Machado e outra 
quota no valor nominal de Kz: 63.000,00 (sessenta e três mil 
kwanzas), pertencente ao sócio Laurindo Adriano, respecti
vamente.

ARTIGO 5.° 
(Cessão de quotas)

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

ARTIGO 6.° 
(Gerência)

A gerência e administração da sociedade, em todos os 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passiva
mente, incumbe ao sócio Laurindo Adriano, 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 parte dos seus poderes de gerência, conferindo 
para o efeito o respectivo mandato.
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ARTIGO 14.°

(Omisso)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-

No omisso regularão as deliberações

Ihantes.
ARTIGO 7.°
(Assembleia)

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

siçK! * Ui n-''»4.* 13«Liedades Comerciais e legrslaçao I

03-2163^

ARTIGO 8.° 
(Divisão dos lucros)

Os lucr,os 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.

Três Raízes (SU), Limitada

Israel Carlos de Sousa Nambi, Licenciado em D' 1 
Conservador-Adjunto da Conservatória do rJ 
Comercial de Luanda, 2.a Secção do Guiché ÚniJ 
Empresa. |

Certifico que Manasses Bernardo Capusso w 
casado com Catarina Romão Augusto Tximo, sobotáj 
de comunhão de bens adquiridos, residente em LuJ 
Município de Viana, Bairro Vila Nova, Casa n.° 420, cw 
tituiu uma sociedade unipessoal por quotas denominai 
«Três Raízes (SU), Limitada», registada sob o n.° 4221111 
que se vai reger pelo disposto no documento em anexo. |

ARTIGO 9.°
(Dissolução)

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

ARTIGO 10.°
(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 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.°
(Preferência na amortização)

A sociedade reserva-se o direito de amortizar a quota de 
qualquer 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 herdeiros ou representantes, quer 
entre eles e a própria sociedade, fica estipulado o Foro da 
Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qualquer 
outro.

ARTIGO 13.°
(Balanços)

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

Está conforme.
Conservatória do Registo Comercial de Luandi

2.a Secção do Guiché Único da Empresa, em Luanda, 2M 
Dezembro de 2013. — O ajudante, ilegível

ESTawTO Da SOCIEDADE 
es RAÍZES (SU), LIMITADA

ARTIGO I.» 
^Denominação c sede)

(SU), Limitad d6 a^°Pta a ^enomínação de «Três Ra|Zfi 
Estrada de C Sede soc,a^ na Província de Luanda,*13 
Bairro Mule S/n*°’ a° lado do C?Iéêio ltelvando'1 
livremente n ^íun,*cíP,*° Viana, podendo transferi'!* 
bem como ah qUa,qUer 0UÍT0 J°ca! rio território nacioid 
de represent ^^a^s’ Sucursai$, agências ou outras fo^' 

aÇao dentro e fora do País.
ARTIGO 2.°

A sua du (Duração)início da sua act° -tP°r íernP° indeterminado, contando^0 

do respectivo regist Para íodos os e^tos ^eêa^Sf a

artigo 3.°
A sociedad (°bjecto) 8rosso e a retaih?"1 C°mo obJe«o social o comércio g^ 

,ndÚStr«> Pesca? PreStaçâ0 de serviços, hotelaria e ÇÔes>constrUçgo ’ aê^O pecuária, informática, te*eCOI11U? 
saneatnent0 básien^ e°brasP*JWicas, fiscalização de o r 

?daseconfecX C°mpra e venda de móveis e de P^ageiros ou?’ transPortes marítimo, aéreo e terr^ 
ass,stênciatócnj de "Madonas, transitários, ofic^ 

eS exP'°raçã0 de boXsÍa,ÍZaÇãO PetrÓ,e° 6 
^combustíveis, farmácia
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ico perfumaria, agenciamento de viagens, promoção e 
daX imobiliária, relações públicas, pastelaria e pani- 

1116 1 exp|oração de parques de diversões, realização de 
^ctáculos culturais, recreativos e desportivos, explora- 
e!Pemineira e florestal, estação de serviços, representações 
Ç^erciais, serralharia, carpintaria, venda de alumínio, cul- 

tura e ensino, segurança de bens patrimoniais, importação e 
exportação, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo 
de comércio ou indústria em que os sócios acordem e seja 

permitido por lei.
ARTIGO 4.°

(Capital)

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil 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 Manasses Bernardo 
CapussoTximo.

ARTIGO 5.° 
(Cessão de quotas)

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

ARTIGO 6.°
(Gerência)

A gerência e administração da sociedade, em todos os 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passi
vamente, incumbe ao sócio-único, bastando a sua assinatura 
para obrigar validamente a sociedade.

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

2.0 sócio-único poderá nomear pessoa estranha a socie
dade para assumir as funções de gerência.

ARTIGO 7.°
(Decisões)

As decisões do sócio-único de natureza igual as delibera- 
9°es da Assembleia Geral deverão ser registadas em acta por 
e'e ass’nadas e mantidas em livro de actas.

ARTIGO 8.°
(Dissolução)

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedi- 
mcnto do sócio-único, continuando a sua existência com o 

evivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou 
e terdito> devendo estes nomear um que a todos represente, 

quanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 9.°
(Liquidação)

A ’’clu*dação da sociedade far-se-á nos termos da LSC.

ARTIGO 10.°
(Balanços)

etT| ] anos Sociais serão os civis e os balanços serão dados 
de Dezembro de cada ano, devendo encerrar a 31 de 

Março Mediato.

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.

(13-21633-L02)

B.J.H. — Comércio Geral, Limitada

Certifico que, com início a folhas 58 do livro de notas 
para escrituras diversas n.° 951-B, do l.° Cartório Notarial 
da Comarca de Luanda, se encontra lavrada a escritura do 

teor seguinte:
Constituição «B.J.H. — Comércio Geral, Limitada».
No dia 3 de Novembro de 2004, em Luanda e no

1.°  Cartório Notarial da Comarca, perante mim, o Notário, 
Licenciado, David Manuel da Silva Velhas, compareceu o 
outorgante.

Bernardo José Heleca, solteiro, maior, natural de Lobito, 
Província de Benguela residente habitualmente em Luanda, no 
Município e Bairro da Maianga, casa sem número, Zona 5 titu
lar do Bilhete de Identidade n.° 000226076BA036, emitido em 
Luanda, aos 21 de Agosto de 2001, que outorga por si individu- 
almente, em nome e em representação de seus filhos menores, 
Teresa Ndamdi de 11 anos de idade e Daniel Mussai de 8 anos 
de idade, ambos naturais de Lobito Província de Benguela e 
consigo conviventes.

Verifiquei a identidade do outorgante pelo mencionado 
documento.

E disse:

Que, pela presente escritura, constitui entre ele e os seus 
representados, uma sociedade comercial por quotas res
ponsabilidade limitada, denominada «B.J.H. — Comércio 
Geral, Limitada», com sede em Luanda, no Município e 
Bairro da Maianga, Rua 28 de Outubro, casa sem número.

Que a sociedade tem por objecto social o estipulado no 

artigo 3.° do estatuto e possui o capital social do montante de 
cem mil kwanzas, como referencia o artigo 4.° do estatuto.

Que, esta sociedade vai reger-se, pelo respectivo estatuto 
que faz parte integrante desta escritura, que é um documento 

elaborado em separado, nos termos e para os efei
tos do n.° 2 do artigo 78.° do Código do Notariado, com a 
redacção que lhe foi dada pelo artigo 55.°, da Lei n.° 1/97, 
de 17 de Janeiro, cujo conteúdo ele outorgante tem perfeito 

conhecimento, pelo que é dispensada a sua leitura.
Assim o disse e outorgou.

Instruem este acto;

a) O documento complementar a que atrás se fez alu
são;

b) Certidão de novidade emitida pelo Gabinete Jurí
dico do Ministério do Comércio em Luanda.



Ao outorgante e na sua presença fiz em voz alta a leitura 
desta escritura, a explicação do seu conteúdo e a advertência 
da obrigatoriedade do registo do acto no prazo de 90 dias. ?

Assinado: Bernardo José Heleca. — O Notário, David

Manuel da Silva Velhas.
Imposto do selo Kz: 202,00
Verbete Estatísticos n.° 33.
Conta registada sob o n.° 11.- D. Velhas.
É certidão que fiz extrair vai conforme o original.
l.°  Cartório Notarial da Comarca de Luanda, em 

Luanda, aos 16 de Novembro de 2004.—A Ajudante, Luisa

N’Guevela.

5. ° |
Não serão exigíveis prestações suplementareS(1 J 

mas os sócios poderão fazer à soc.edade os SUpri^ 
e ela necessitar, mediante os juros e nas condi J 

estipularem em Assembleias Gerais. <

6. ° l
A cessão de quotas entre os sócios é liVre, mas J 

frita a pessoas estranhas à sociedade, fica depenai 
consentimento desta a obter por maioria simples 
correspondentes ao capital social.

7. °

ESTATUTO DA SOCIEDADE
B.J.H. — COMÉRCIO GERAL, LIMITADA

l.°
A sociedade adopta a denominação de «B.J.H — 

Comércio Geral, Limitada», tem a sua sede em Luanda, 
Bairro da Maianga, Rua 28 de Outubro, casa s/n.°, Município 
da Maianga, podendo abrir filiais, sucursais, agências ou 
qualquer outra forma de representação em qualquer parte 
do território nacional ou no estrangeiro onde mais convenha 
aos negócios sociais.

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

seu início a partir da data desta escritura.

. *3.°
O seu objecto social consiste no exercício de comércio 

gerai a grosso e a retalho, educação, saúde, indústria, hote
laria e turismo, consultoria, modas e confecções, segurança 
privada, serviços de protecção, prestação de serviços, infor
mática, construção civil e obras públicas, assistência técnica, 
agricultura, agro-pecuária, pescas, transportes, transitários, 
compra e venda de viaturas, venda de combustíveis e lubri
ficantes, farmácia e centro médico, decorações, salão de 
cabeleireiro, botequim, agência de viagem, telecomunica
ções, imobiliárias, relações públicas, pastelaria, panificação, 
geladaria, representações comerciais, venda de gás de cozi
nha, exploração mineira e florestal, jardinagem, importação 
e exportação, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro 
ramo de comércio ou indústria em que os sócios acordem e 
seja permitido por lei.

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

integralmente realizado em dinheiro, dividido e represent a d o 
por três quotas, sendo uma do valor nominal de 
Kz: 60.000,00, pertencente ao sócio, Bernardo José Heleca 
e duas quotas iguais do valo nominal de Kz: 20.000,00 cada 
uma pertencente aos sócios Teresa Ndandi e Daniel Mussai.

A gerência e a administração da sociedade, em todosc 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa epj 
sivamente, compete ao sócio Bernardo José Heleca tp 
dispensado de caução fica desde já nomeado gerente, fe| 
tando a sua assinatura para obrigar validamente asociedaij;

1. Ao sócio-gerente poderá delegar, mesmo em pessa! 
estranha à sociedade, todos ou alguns dos seus poderesàl 
gerência, conferindo para o efeito o respectivo mandato. |

2. - Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em acte| 
e contratos estranhos aos negócios sociais, tais como tal 
de favor, fianças, abonações ou documentos semelhantes.

8.°
As Assembleias Gerais serão convocadas, quando a b 

não prescreva outras formalidades, por cartas registada! 

dirigidas aos sócios com pelo menos 15 dias de antecq 
dência.

centagem § aPurados, depois de deduzida a 
quaisquerouk ° flJnd° de reserva <egal quando devida' 
ciais, criad ^ercenía§ens para fundos ou destinos 
sócios na § 601 ^ssern^^e’a Geral, serão divididos 
Se as houve^^0^0 das suas quotas, bem como as per^

IV. sÓCÍ°s6n°S^
1. Dissolvida a sociedade por acordo g a liq ' 

demais casos legais, todos eles serão lifi111
dação e partilha procederão como acordarem^ o ,0

2. Na falta de acordo e se algum dos a °brl^ot 
der, será o activo social licitado em ^°^0,s^cj0 qu61116 
do pagamento do passivo e adjudicado a°
preço oferecer em igualdade de condições-

H.° ouin^
A sociedade não se dissolverá por morte ^^05 

de qualquer dos sócios, continuando com os so ,^eídl 
herdeiros ou representantes do sócio falecido 6nqUaflt° 
devendo este nomear um que, a todos represeu e 
quota estiver indivisa.
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12.°

Em todo o omisso regulará a Lei das Sociedades

Comerciais em vigor.
(13-21403-L01)

FEDACRUF— Pescas e Indústria, Limitada

Certifico que, por escritura de 16 de Dezembro de 2013, 
lavrada com início a folhas 65, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 180-A, do Cartório Notarial do Guiché 
Único da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires 
da Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:

Primeiro: — Francisco António Paulino, casado com 
StelaNair Paixão Alexandre Francisco, sob regime de comu
nhão de bens adquiridos, residente no Município de Luanda, 
Distrito Urbano do Rangel, Bairro Nelito Soares, Rua C 6, 
Casa n.° 42, Zona 11;

Segundo: — Feliciano António dos Santos, casado com 
Maria de Fátima de Lemos Pereira da Gama, sob regime 
de separação de bens, residente no Município de Luanda, 
Distrito Urbano da Maianga, Bairro Alvalade, Rua Dr. 
Tomé, n.° 189;

Terceiro: — Daniel Domingos António, solteiro, maior, 
residente no Município de Luanda, Distrito Urbano da 
Ingombota, Bairro Azul, Rua Dr. António Agostinho Neto, 
Casan.0 136, Zona 2;

Quarto: — Domingos Cruz da Fonseca, solteiro, maior, 
residente em Luanda, no Município de Luanda, Distrito 
Urbano da Samba, Condomínio da Gepa, Casa n.° 52, 
Zona 3;

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

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

Luanda, 16 de Dezembro de 2013. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTO DA SOCIEDADE
FEDACRUF — PESCAS E INDÚSTRIA, LIMITADA

ARTIGO l.°
(Denominação c sede)

A sociedade adopta a denominação de «FEDACRUF — 

d SCas e todústria, Limitada», com sede social na Província 
^Luanda, Rua Dr. Tomé, Casa 183, Bairro Alvalade 

s nto Urbano da Maianga, Município de Luanda, podendo 

s eri-la livremente para qualquer outro local do territó- 
naci°nal, bem como abrir filiais, sucursais, agências ou 

as ormas de representação dentro e fora do País.

ARTIGO 2.°
(Duração)

iníc‘ SUa dUra£ã° é por tempo indeterminado, contando-se 0 

a SUa actividade, para todos os efeitos legais, a partir 
a da celebração da presente escritura.

ARTIGO 3.° 
(Objecto)

A sociedade tem como objecto social o comércio geral a 
grosso e a retalho, prestação de serviços, hotelaria e turismo, 
indústria, pescas, agro-pecuária, agricultura, informática, 
telecomunicações, construção civil e obras públicas, compra 
e venda de móveis e imóveis, modas e confecções, transpor
tes, marítimo, aéreo e terrestres, camionagem, transitários, 
rent-a-car, compra e venda de viaturas novas e de ocasião 
ou usadas, aluguer de viaturas com ou sem condutor, trans
portes de passageiros ou de mercadorias, oficina auto, venda 
de material de escritório e escolar, salão de cabeleireira, 
botequim, assistência técnica, comercialização de petró
leo e lubrificantes, farmácia, centro médico, clínica geral, 
perfumaria, agência de viagens, promoção e mediação imo
biliária, relações públicas, pastelaria, panificação, geladaria, 
exploração de parques de diversões, realização de espectácu- 
los culturais, recreativos e desportivos, exploração mineira e 
florestal, exploração de bombas de combustíveis, estação de 
serviços, representações comerciais, serralharia, carpintaria, 
venda de alumínio e sua utilização, cultura e ensino geral, 
segurança de bens patrimoniais, importação e exportação, 
podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo de comér
cio ou indústria em que os sócios acordem e seja permitido 
por lei.

ARTIGO 4.° 
(Capital)

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), 
integralmente realizado em dinheiro, dividido e representado 
por 4 (quatro) quotas iguais no valor nominal de Kz: 25.000,00 
(vinte e cinco mil kwanzas) cada uma, pertencentes aos sócios 
Daniel Domingos António, Feliciano António dos Santos, 
Domingos Cruz da Fonseca e Francisco António Paulino, res
pectivamente.

ARTIGO 5.° 
(Cessão de quotas)

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

ARTIGO 6.° 
(Gerência)

A gerência e administração da sociedade, em todos os 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e pas
sivamente, incumbem ao sócio Daniel Domingos António, 
Francisco António Paulino e Feliciano António dos Santos, 
que ficam desdejá nomeados gerentes, com dispensa de cau
ção, bastando a assinatura de 2 (dois) gerentes para obrigar 
validamente a sociedade.

1. Ficam vedados aos gerentes obrigar a sociedade em 
actos e contratos estranhos aos negócios sociais da socie
dade, tais como letras de favor, fiança, abonações ou actos 
semelhantes.
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ARTIGO 7.° 
(Assembleia)

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

ARTIGO 8.° 
(Divisão dos lucros)

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.° 
(Dissolução)

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

ARTIGO 10.°
(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 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.°
(Preferência na amortização)

A sociedade reserva-se o direito de amortizar a quota de 
qualquer 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 herdeiros ou representantes, quer 
entre eles e a própria sociedade, fica estipulado o Foro da 
Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qualquer 
outro.

ARTIGO 13.°
(Balanços)

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

ARTIGO 14.°
(Omisso)

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

(13-21475-L02)

NM — Ndosse Mavitila, S. A

Certifico que, por escritura de 20 de Dezembro. 
tavrada com inicio a folhas 67, do livro de notas par^ 
turas diversas n» 181-A, do Cartório Notarial do 
único da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio A|J 
Pires da Costa, cujo texto integral fica depositado 
Conservatória nos termos dos n.os o, 4 e 5 do artigo 1$^ 
Lei n.° 1797, foi constituída uma sociedade anónima^ 
minada «Ndosse Mavitila, S. A.», com sede em Luanda^ 
Município de Luanda, Distrito Urbano da Maianga, Baini 
Alvalade, Avenida Comandante Jika, n.» 150, quetemp, 
objecto e capital social o estipulado nos artigos 3.» e 4.^ 
seu estatuto, que esta sociedade se vai reger pelo doçura® 
complementar elaborado nos termos do artigo 8.° do 
do Notariado, que fica a fazer parte integrante desta e» 
tura, e cujo conteúdo é perfeitamente conhecido de todos® 
outorgantes.

Está conforme.
Cartório Notarial do Guiché Unico da Empresa,»! 

Luanda, 23 de Dezembro de 2013. - O ajudante, .leguei.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
NDOSSE MAVITILA, S. A.

CAPÍTULO I
Denominação, Duração, Sede e Objecto Social

ARTIGO 1.° 
(Denominação c duração)

1 • A sociedade adopta a denominação social de «Ndosse 
Mavitila, S. A.» e durará por tempo indeterminado a partir 

da sua constituição.
2. A sociedade poderá vir a usar a denominação abre- 

viada «NM».

(Sede • ARTIGO 2.°» ucursais c outras formas de representação) 

^irro a SUa Sede na PrOv>ncía de
Luanda naV e,Dlstnt0 Urbano da Maianga, Municíp'0'

2 Por • Venida c°mandante Jika, n.° 150. J 

a sociedadé"1’’? de,ibera9ã0 do Conselho deAdminis^* 

do Pais e n ou deslocar a sua sede-
representar- ®sta*5e,ecer filiais, sucursais, escritófi°s
no país ou n °’ agencias ou outras formas de represei 

sou ”0 estrangeiro, nostermosda|ei.

ARTIGO 3.°
(Objecto social) • 1 a detenÇ^

1. A sociedade tem por objecto soCl^utra proPf,e 
desenvolvimento e a gestão de terrenos e |
imobiliária. seUobject°S

A sociedade pode ainda prosseguir o 
mediante a participação noutras sociedades- s°c

3. A sociedade pode adquirir Part’lC^a^s regu^ 
des anónimas ou por quotas e em socieda
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'ais bem como associar-se com outras pessoas 
l6,s 6 de natureza pública ou privada para formar socie- 

*íUrigsC agrupamentos de empresas, consórcios ou entidades 
d^natureza semelhante e, ainda, participar na sua adminis- 

t^ãoe fiscalização. ' ~

4 A sociedade poderá adquirir acções próprias e reah- 
sobre elas, todas as operações legalmente autorizadas. 

Enquanto as acções pertenceram à sociedade todos os direi
tos a elas inerentes ficam suspensos, à excepção do direito 
de receber novas acções, em caso de aumento do capital 
social por incorporação de reservas, e no caso de redução 

do capital.

. CAPÍTULO II
Capital Social e Acções

ARTIGO 4.°
(Capitai social)

1.0 capital social é de AKz: 2.000.000,00 (dois milhões 

kwanzas), o equivalente a USD 20.000,00 (vinte mil dóla

res americanos), integralmente subscrito e realizado em 

dinheiro e está dividido em 4.000 (quatro) mil acções, com 

o valor nominal de AKz: 500,00 (quinhentos kwanzas) equi

valente a USD 5,00 (cinco dólares americanos) cada uma.

2. Pode haver lugar, por uma ou mais vezes, ao aumento 
do capital social mediante proposta do Conselho de 

Administração, que incluirá, nos termos legais, as condições 
de subscrição, as categorias de acções e os direitos de prefe

rência na subscrição das novas acções.

ARTIGO 5.° 
(Acções)

1. As acções são nominativas ou ao portador, no valor 
nominal de Kz: 500,00 (quinhentos kwanzas) cada uma, e 
representadas por títulos de 1,5, 10, 50, 100, 500 ou 1000 
acções.

2. Poderão ser emitidas acções preferenciais, sem direito 
a v°to, que poderão ser remíveis, pelo valor nominal, 
acrescido ou não de um prémio, conforme o que vier a ser 
deliberado pela Assembleia Geral que deverá, igualmente, 
definir o método de cálculo do prémio de remição.

3. No caso de incumprimento da obrigação de remição, a 
I ^edade fica constituída na obrigação de indemnizar o titu-

r Pelo montante definido na deliberação de emissão.
5 Os títulos definitivos ou provisórios serão numerados, 

arin)bados e assinados:

a) Por dois administradores, cujas assinaturas pode

rão ser, manuscritas ou apostas por chancela ou 

por outros meios tipográficos de impressão; ou
P°r um administrador e uma pessoa física, com 

mandato para o efeito, passado pelo Conselho 
de Administração.

dade ac^^es representativas do capital social da socie- 
non?°deni’ nos termos gerais, ser convertidas em acções 

m,nativas.

ARTIGO 6.°
(Direito de preferência)

1. Os accionistas, na proporção das acções que já possu
írem, gozam do direito de preferência no caso de subscrição 
de novas acções ou da venda de acções próprias.

2. Salvo disposição legal ou contratual em contrário, os 
accionistas devem ser avisados do prazo e das condições 
para o exercício do direito de preferência, por meio de anún
cio publicado em jomal da localidade aí mais lidos e, se as 
acções forem nominativas, devem os preferentes ser avisa
dos por escrito.

3. O prazo referido no n.° 2. supra, não pode ser inferior 
a 15 dias, contados da data de publicação do anúncio ou da 
data em que o aviso escrito tenha sido recebido.

4. A Assembleia Geral, quando delibere um aumento de 
capital ou quando tal aumento seja deliberado pelo Conselho 
de Administração, e desde que tal seja exigido pelo interesse 
social, pode limitar ou suprimir o direito de preferência.

5. Quando a proposta de limitação ou supressão do direito 
de preferência seja feita pelo Conselho de Administração, 
este deve apresentar também um relatório escrito, devida
mente fundamentado, contendo:

a) As razões que justificam a limitação ou supressão;
b) O modo de atribuição das novas acções;
c) As condições de liberação;
d) O preço para a emissão;
e) Os critérios utilizados para a determinação do

preço.

ARTIGO 7.°
(Operações financeiras)

Nos termos da lei em vigor e obtidas as necessárias auto
rizações, a sociedade poderá emitir obrigações, bem como 
obter crédito a curto, médio e longo prazos.

CAPÍTULO III
Órgãos Sociais

ARTIGO 8.°
(Órgãos da sociedade e mandatos)

1. São órgãos da sociedade:
a) A Assembleia Geral,
b) O Administrador-Único, enquanto o capital social

da sociedade for inferior a USD 50.000,00;
c) O Fiscal-Único, enquanto o capital social da socie

dade for inferior a USD 50.000,00.
2. Caso o capital social da sociedade seja aumentado 

acima dos USD 50.000,00, a administração da sociedade 
será exercida por um Conselho de Adinistração.

3. O mandato dos membros dos órgãos sociais tem a 
duração de 4 anos e é permitida a sua reeleição.

4. Os membros dos órgãos sociais consideram-se empos
sados na data da eleição e continuam a exercer funções até à 
eleição de quem os substitua.

5. Os membros dos órgãos sociais têm direito à remune
ração que vier a ser fixada pela Assembleia Geral.
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6. Os órgãos sociais deverão reunir com a periodicidade 

estabelecida na lei ou nos regulamentos internos que vie
rem a ser aprovados que, igualmente, deverão estabelecer o 
modo de convocação e o quórum para reunir ou para deli- . 

berar.7. De cada reunião será lavrada uma acta que deverá ser 

assinada por todos os presentes.8. Os administradores ficam dispensados de caucionar a 

sua gestão.
SECÇÃO 1 

Assembleia Geral

ARTIGO 9.°
(Constituição da Assembleia Geral e direito de voto)

1. A Assembleia Geral é constituída pelas pessoas sin- , 
guiares ou colectivas que, segundo a lei e o contrato de 
sociedade, tiverem direito a, pelo menos, um voto.

2. Os accionistas sem direito de voto podem participar 
nas Assembleias Gerais e intervir na discussão, se autoriza
dos pelo Presidente da Mesa.

3. A cada 100 acções corresponde 1 voto.
4. Sem prejuízo dos preceitos imperativos da lei sobre 

representação, para se fazer representar em Assembleia 
Geral, o accionista deve enviar uma carta por si subscrita 
ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, identificando o 
representante; a carta que conceda poderes de representação 
em Assembleia Geral deve ser arquivada na sociedade e é 
válida para uma assembleia especificada, reunindo em pri
meira ou em segunda convocação.

5. As pessoas colectivas deverão comunicar ao Presidente 
da Mesa da Assembleia Geral, por qualquer meio escrito, 
que deve ser recebido até às 24 horas do penúltimo dia ante
rior à data de realização da Assembleia, o nome da pessoa 
que as represente.

ARTIGO 10.° 
(Mesa da Assembleia Geral)

1. A Mesa da Assembleia Geral será constituída por um 
presidente e um secretário eleitos de entre os accionistas ou 
de entre pessoas singulares estranhas à sociedade.

2. O Presidente da Mesa é responsável pela convocação 
da assembleia e pela condução dos trabalhos, bem como por 
tudo o que estiver previsto na lei.

3. O secretário deve auxiliar o presidente no cumpri
mento das formalidades previstas na lei.

ARTIGO 11.°
(Competência da Assembleia Geral)

Para além do que estiver estipulado na lei e nos estatutos 
compete, em especial, à Assembleia Geral:

a) Eleger os membros dos órgãos sociais e fixar a
remuneração dos respectivos membros e a cau
ção a prestar, quando for caso disso'

b) Aprovar o relatório da gestão, as contas do exer-
c>c>o e o parecer do Conselho de Administração 
ou do Fiscal-Único;

c) Deliberar sobre a proposta de apfi r
tados;

d) Apreciar o desempenho da administr^ |

zação da sociedade e, sendo casodiSs y 
nistradores, mesmo que a destituição 
da ordem de trabalhos; 0 y

e) Realizar as eleições que forem da sua com I
j) Deliberar a alteração dos estatutos da $3 

nomeadamente em caso de aumento our 3 

decapitai. |
ARTIGO 12.° I

(Convocação, quórum c reunião) |

1. A Assembleia Geral é convocada pelo respJ 
Presidente da Mesa, por meio de convocatória publi|, 

com a antecedência mínima de 30 dias, em relação àM 
reunião, devendo mencionar sempre a ordem de trai»

2. Salvo nos casos em que a lei exija determinada ma®
para reunir, a Assembleia Geral considera-se regulam^ 

constituída, em primeira convocação, independentes, 
do capital social representado. |

3. A Assembleia Geral convocada para deliberar sota;
fusão, cisão ou transformação da sociedade e para procea 
à alteração dos estatutos só se considera regularmentecoa 
tituída se estiverem presentes ou representados accioniss. 

que representem 1/3 do capital social. I
4. Se por estipulação legal ou estatutária, em pnR 

convocatória, não estiver reunido o capital suficiente 
Assembleia Geral poder validamente funcionar, esta p T 
reunir em segunda convocação com qualquer núm ( 
accionistas, podendo a convocatória da Assemblei | 
fixar, desde logo, a data da segunda reunião. J

5. A segunda reunião deverá ter lugar não antes d l
a seguir à primeira data marcada para a realização da P I |

6. A Assembleia Geral reunir-se-á:
ci) Em sessão ordinária, no primeiro trimestr

ano; e o t
b) Em sessão extraordinária, sempre qu 1

nistrador-Único, 0 Conselho de Admm 
Fiscal-Único ou o Conselho Fiscal 
veniente e 0 requeiram ao Presidente^, 1 
ou quando requerida, a este mesmo J 
accionistas que representem, pel°111611 I

capital subscrito. I

ARTIGO 13.°
(Maioria)

L As deliberações da Assembleia Geral ser^° 
Por maioria absoluta dos votos emitidos, independe. s
0 capital representado, não sendo contadas as a 

P^ a determinação desta maioria.
As seguintes deliberações devem se 

mai°r>a qualificada de 2/3:
a) A fusão ou cisão da sociedade;
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b) Alterações do pacto social e, nomeadamente, sobre
aumentos ou diminuições do capital;

c) \ dissolução ou liquidação da sociedade;
d) Matérias de gestão, se o órgão de administração o

solicitar;
e) Outros assuntos previstos na lei e não incluídos no

artigo 11.°;
j) Subscrição, alienação, constituição de penhor ou 

caução sobre acções próprias;
g) Emissão de valores mobiliários que por efeito de

conversão possam garantir o direito de preferên
cia de acções próprias;

h) Aplicação de resultados;
i) Política de remuneração dos membros do órgão de

administração.
SECÇÃO II

Conselho de Administração

ARTIGO 14.°
(Composição)

1. A administração da sociedade será exercida por um 
Administrador-Único ou por Conselho de Administração 

composto por 3 a 5 membros, eleitos pela Assembleia Geral, 
de entre accionistas ou terceiros, pessoas singulares ou 
colectivas, estas últimas desde que individualizem a pessoa 
física que exerce o cargo em seu nome.

2. Caso exista, o próprio Conselho de Administração 
designará, de entre os seus membros, um presidente e um 
vice-presidente.

3. O Administrador-Único e os membros do Conselho 
de Administração não estão sujeitos caucionar a sua gestão.

ARTIGO 15.° 
(Delegação de poderes)

1. Salvo disposição legal em contrário e sem prejuízo de 
poder continuar a deliberar sobre as matérias da sua com
petência, o Conselho de Administração poderá delegar em 
urn ou mais administradores, a gestão de assuntos determi- 
nados e específicos, e poderá também delegar num ou mais 
administradores ou numa comissão executiva, constituída 

P°rum número ímpar de administradores, a gestão corrente 
s°oiedade, devendo, um ou noutro caso, definir em acta 

°s limites e condições da delegação.
2- Sendo criada uma comissão executiva, o Conselho de 

Administração deverá definir a sua composição e modo de 
Acionamento.'

ARTIGO 16° Administração)(Competência do Administrador-Único c Consc

Para além do disposto na lei e nos presentes eswu . 
a<> Administrador-Único ou ao Conselho de Admi 
ConWe, em especial: actos e

a) Gerir os negócios sociais e praticar to
°perações inerentes ao seu objecto social, nome
adamente, decidir sobre a participação no capi
tal de outras sociedades, associar a sociedade a 

outras entidades, ou participar em agrupamentos 
de empresas;

b) Definir as políticas gerais da sociedade;
c) Promover a elaboração de planos de actividade e

orçamentos anuais e plurianuais, aprovando-os e 
coordenando a sua execução;

d) Elaborar e submeter à Assembleia Geral o relatório
e contas de cada exercício social;

e) Definir a organização interna da sociedade, aper
feiçoar e racionalizar os métodos de trabalho, . 
elaborar os regulamentos internos, manuais e 
instruções que entender convenientes;

J) Adquirir, onerar e alienar quaisquer bens e direitos 
sempre que o entenda conveniente para a socie
dade;

g) Representar a sociedade em juízo e fora dele,
activa e passivamente, podendo, nomeada
mente, recorrer a árbitros ou tribunais arbitrais 
para solução de conflitos;

h) Constituir mandatários para o exercício de actos
determinados *è delegar os poderes nos membros 
conforme julgue conveniente;

i) Contratar os trabalhadores da empresa, fixar-lhes
as condições contratuais e exercer o poder dis
ciplinar;

j) Decidir sobre a emissão de obrigações ou outros
títulos negociáveis;

k) Decidir sobre a afectação dos lucros. *

ARTIGO L7.°
(Presidente do Conselho de Administração)

1. Caso, nos termos das alíneas a) do n.° l do artigo 8.°, a 
administração da sociedade seja exercida por um Conselho 
de Administração, compete especialmente ao Presidente do 
Conselho de Administração:

a) Representar o Conselho de Administração;
b) Coordenar a actividade do Conselho de Adminis

tração e dirigir as respectivas reuniões;
c) Zelar pela correcta execução das deliberações do

Conselho de Administração.
2. Nas suas faltas ou impedimentos o presidente será 

substituído pelo vice-presidente ou por um vogal do 
Conselho de Administração por si designado para o efeito.

ARTIGO 18.°
(Reuniões)

1. Caso, nos termos da alínea a) do n.° 1 do artigo 8.° 
dos presentes estatutos, a administração da sociedade seja 
exercida por um Conselho de Administração, este reu
nirá ordinariamente com a periodicidade por si fixada, e 
extraordinariamente, sempre que seja convocado pelo seu 
presidente ou por iniciativa de pelo menos dois dos seus 
administradores.

2. A convocação pode ser feita por qualquer meio nome
adamente verbal.
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XOCon^odeA^^^
a presença da maioria <J* de Administração serão

4. as deliberações do> Con e administradores

exigeamaionade2b. ou constituição de
"AXXiX, sobre estabelecimentos

c) Constituição de empréstrmos ou a concessa
quaisquer garantias por parte da sociedad ,

d) Abertura ou encerramento de escntonos de esta- ,
belecimentos; .

e) Significante alteração da actividade da sociedade
e que envolva alterações significativas ao plano 
de negócios;

J) Alterações significativas à governação da socie
dade, com consequentes alterações aos seus 
regulamentos e outros documentos internos;

g) Constituição, modificação ou termo de parcerias
com outras entidades;

h) Projectos de fusão, de cisão ou de transformação
da sociedade, sujeitos a aprovação da Assem
bleia Geral;

i) A promessa ou concessão de garantias a favor de
terceiros, incluindo a assunção de dívidas de ter
ceiros, a menos que as mesmas estejam aprova
das e justificadas no contexto da actividade da 
sociedade, nomeadamente no plano de negócios, 
no plano de investimentos, ou no orçamento da 
sociedade, nos termos da alínea k) infra;

J) Negócios com accionistas ou com qualquer socie
dade por eles, directa ou indirectamente, domi
nada à excepção de quando os mesmos estiverem 
expressamente previstos no plano de negócios;

k) Plano de negócios anual, do plano de investimento
anual, do plano de financiamentos anual e o 
orçamento anual da sociedade e das suas sub
sidiárias, bem como das respectivas alterações, 
sempre que as mesmas representem uma altera
ção em 10% do conjunto dos planos;

l) Admissão e dispensa de auditores externos;
m) Proposta para emissão de obrigações ou outros

títulos de dívida;
n) Empréstimos em beneficio de sociedades partici

padas.
ARTIGO 19.°

(Forma de obrigar a Sociedade)

1. A sociedade obriga-se pela assinatura:
a) Do Administrador-Único;
b) Conjunta de dois membros do Conselho de Admi-

nistração;

c) Conjunta de um administrador e Um
limite do respectivo mandato;

d) Conjunta de dois procuradores no âmbi(
pectivos mandatos; X

e) Singular de um administrador ou um
com poderes para o efeito, única 
mente em assuntos de mero expediente 

SECÇÃO III 
Fiscal-Único

ARTIGO 20.°
(Fiscalização da sociedade) (

1. A fiscalização da actividade social será exercida^ 
termos da alínea b) do n.° 1 do artigo 8.° dos presentes^ 
tutos, por um Conselho Fiscal ou por Fiscal-Único,eu 

suplente.
2. Caso nos termos da alínea b) do n.° 1 do artigo8.°4 

presentes estatutos a actividade de fiscalização seja exerõi 
por um Conselho Fiscal, este é composto por um presi - 
e dois membros efectivos, e, um ou dois suplentes.

4

3. O Fiscal-Único um dos membros efectivos e ie 
dos suplementes deve ser um auditor externo a Ordem do 
Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola.

4. A Assembleia Geral de accionistas pode confiarauia 
sociedade de contabilistas ou de peritos contabilistas oex& 

cicio das funções do Fiscal-Único.
ARTIGO 21.° 

(Competências do órgão de fiscalização) 

Para além do disposto na lei e nos presentes estatutfc 
compete especialmente ao órgão de fiscalização.

a) Dar parecer sobre o orçamento, o balanço, o i

tário e as contas anuais; . . $
b) Assistir às reuniões do Conselho de Adminis . 

e da Assembleia Geral, sempre que °^0. 
conveniente e/ou quando as tenha convo^^

c) Pronunciar-se sobre qualquer matéria que 
submetida para apreciação pelo on 

Administração.
ARTIGO 22.° 
(Reuniões)

1. O órgão de fiscalização deve reunir, pelo me ^te 
vez por trimestre, sem prejuízo de o respectivo 
poder convocar reuniões sempre que o entenda neC ptf

2. As deliberações do Conselho Fiscal são apr°va 

maioria, tendo o presidente voto qualificado.

CAPÍTULO IV
Ano social, Aplicação de Resulta^08

ARTIGO 23.° 
(Exercício anual) 

o exercício anual coincide com o ano civil-

ARTIGO 24.°
(Aplicação dc resultados)

Os resultados da sociedade serão aplicados e e|tible^ 
midade com o que vier a ser deliberado pela AsS 

eral, e a respectiva deliberação definirá:
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a) A formação, a reconstituição ou o reforço de reser

vas impostas por lei;
a reconstituição ou de outras reservas; 

de dividendos.
y A formação,
c) Distribuição

CAPÍTULO V
Disposições Finais e Transitórias

ARTIGO 25.°
(Dissolução c liquidação)

A dissolução e liquidação da sociedade reger-se-ão pelas 
disposições da lei aplicável.

ARTIGO 26.°
(Foro competente c lei aplicável)

1. Numa situação divergência ou litígio relativo à inter
pretação e execução do presente contrato, as partes acordam 
em encetar tentativa de conciliação, em conformidade com 
os números seguintes.

2. A tentativa de conciliação tem início mediante a notifi
cação do sócio-interessado aos restantes sócios.

3. A notificação prevista no número anterior deve incluir 
o pedido e objecto do litígio, bem como a proposta quanto ao 
lugar, data e hora da reunião entre o Administrador-Único, 

o Presidente do Conselho de Administração ou os restantes 
administradores, consoante o aplicável, de forma a se conse
guir a solução do litígio.

4. A reunião deve ter lugar nos 5 dias subsequentes a 
recepção da notificação, a não ser em caso de impedimento 
justificado de algum dos participantes.

5. Caso o litígio não possa ser resolvido de forma amigá
vel na tentativa de conciliação, o litígio será submetido a um 
Tribunal Arbitrai, constituído por três árbitros, e nos termos 
do Regulamento de Arbitragem da Câmara de Comércio 
Internacional.

6.0 lugar da arbitragem será Paris e a Língua Portuguesa.
7. O Tribunal Arbitrai deverá analisar os factos e jul

gas matérias de direito de acordo com a lei angolana, não 
havendo lugar a recurso.

8- O presente contrato de sociedade rege-se pela lei 
angolana.

(13-21590-L02)

AVICAT— Agro-Industrial, Limitada

Aunient° d° objecto e alteração parcial do pacto social 
piedade «AVICAT — Agro-Industrial, Limitada».

^vrad^00 qUe’ P°r escr’tura de cie Dezembro de 2013, 

toras a C°m ’nic’° a folhas 52, do livro de notas para escri- 
Úni diVersas n’° 181-A, do Cartório Notarial do Guiché 

da c° Apresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires 
gante^’ ^*cenc*a^° em Direito, compareceu como outor- 

Paula^ter Daniel Pascoal de Almeida, casado com Ana 

naturai d ^ue*roz’ so^ 0 reg’me separação de bens, 
e Luanda, onde reside habitualmente, no Município 

do Rangel, Bairro Nelito Soares, Avenida Hoji-ya-Henda, 
Prédio n.° 166, 5.° andar, Apartamento A, que outorga neste 
acto por si individualmente e como mandatário da sócia 
Joana Cláudia da Silva Monteiro, solteira, maior, natural de 
Luanda, onde reside habitualmente, no Município e Bairro 
do Rangel, Rua da Brigada.

Verifiquei a identidade do outorgante pelo mencionado 

documento de identificação, bem como certifico a qualidade 

e a suficiência de poderes em que o mesmo íntervém neste 

acto, conforme documento que menciono e no final arquivo.

Declara o mesmo:

Que, ele e a sua representada são os únicos e actuais sócios 

da sociedade comercial por quotas de responsabilidade limi

tada, denominada «AVICAT — Agro-Industrial, Limitada», 

com sede social em Luanda, no Município do Rangel, Bairro 

Nelito Soares, Complexo da Cidadela Desportiva, n.° 168, 

constituída por escritura datada de 13 de Abril de 2012, com 

início a folhas 15 verso a folhas 16, do livro de notas para 

escrituras diversas n.° 255, matriculada na Conservatória 

do Registo Comercial de Luanda, 2.a Secção Guiché 
Único, sob o n.° 900-12, aos 13de Abril de 2012, titular do 

Número de Identificação Fiscal 5417168335, com o capital 

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

realizado em dinheiro, dividido e representado por duas quo

tas sendo uma no valor nominal de Kz: 70.000,00 (setenta 

mil kwanzas), pertencente ao sócio Valter Daniel Pascoal de 

Almeida e outra quota no valor nominal de Kz: 30.000,00 

(trinta mil kwanzas), pertencente à sócia Joana Cláudia da 

Silva Monteiro;

Que, pela presente escritura e conforme a acta avulsa de 

Assembleia Geral, datada de 20 de Novembro de 2013, o 

outorgante manifestando o acordo feito com a sua represen

tada, decide aumentar o objecto social da sociedade;

Nesta ordem de ideia e conforme deliberado, o man

datário, no cumprimento das obrigações que lhe foram 

incumbidas, aumenta no objecto social, as actividades de 

edição e publicidade de jornais, e por conseguinte altera o 

artigo 3.° do pacto social, que passa a ter a seguinte nova 

redacção:

ARTIGO 3.°

A sociedade tem como objecto social, edição 
e publicação de jornais, avicultura, agro-pecuá

ria, comércio geral a grosso e a retalho, hotelaria 
e turismo, construção civil e obras públicas, explo
ração mineira, agricultura e pescas, prestação de 

serviços, representações, importação e exportação, 
podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo do 
comércio ou indústria em que os sócios acordem e 
seja permitido por lei.
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Declara ainda o mesmo que mantém-se firmes> e^li

das todas as demais disposições não alteradas pela presente 

escritura.
Assim o disse e outorgou.
Está conforme.
Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, em 

Luanda, aos 26 de Dezembro de 2013. - O ajudante tleg,- 
(13-21616-L02)

trofe, sem prejuízo, das autorizações que, Po 
ser obtidas junto das autoridades públicas i

3. A mudança de sede para local não
número anterior é da competência da Assembl^M 
Accionistas. la%l

4. O Administrador-Único pode abrir e encerr | 

ritório nacional ou no estrangeiro, agências 
dependências ou quaisquer outras formas de rep^ J 
permitidas por lei.

IMOSOF— Administração e Investimento em Bens 

Mobiliários e Imobiliários, S.A.

Certifico que, por escritura de 20 de Dezembro de 2013, 
lavrada com início a folhas 43, do livro de notas para escritu
ras diversas n.° 181-A do Cartório Notarial do Guiché Único 
da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires da 
Costa, cujo texto integral fica depositado nesta Conservatória 

- nos termos dos n.05 3,4 e 5 do artigo 169.° da Lei n.° 1 /97, foi 
constituída uma sociedade anónima denominada, «IMOSOF 
— Administração e Investimento em Bens Mobiliários e 
Imobiliários, S.A.», com sede em Luanda, no Município 
de Belas, Bairro do Lar do Patriota, Benfica, Estrada de 
Kenguela Norte, s/n.°, 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 elabo
rado nos termos do artigo 8.° do Código do Notariado, que 
fica a fazer parte integrante desta escritura e cujo conteúdo é 
perfeitamente conhecido de todos os outorgantes.

Está conforme.
Cartono Notarial do Guiché Único da Empresa em 

Luanda, 20 de Dezembro de 2013. - O ajudante, ilegível.

ESTATUTO DA SOCIEDADE
IMOSOF-ADMINISTRAÇÃO E INVESTIMENTO FM 

BENS MOBILIÁRIOS E IMOBILIÁRIOS, S.A

CAPÍTULO 1
Firma, Tipo, Sede, Objecto Social e Duração

artigo l.° 
(Firma e tipo) 

»J.:» .'“sõr t de ■»

2 A sociedade rege-se pelo presente
contrato, pela Lei

ARTIGO 2.»
(Sedc-"-f«™aS1ocaiS(1erepresen(açao) 

Norte, s/^XoUr doPatXu bT Í
2- O Administrador ljn,> L ’ B fica> Luanda-

ARTIGO 3.°
(Objecto)

A sociedade tem por objecto a promoção de invesfJ ' 
tos, mobiliários e imobiliários, bem como a comerciali J 
administração, exploração, compra, venda e revendaâ 
imóveis adquiridos para esses fins; a sociedade poderá J 
ticipar em fundo de investimento, mobiliário e imobiliání ( 
bem como adquirir participações sociais: em sociedadesqi 
promovam a actividade imobiliária e turística.

ARTIGO 4.° 
(Duração)

A sociedade durará por tempo indeterminado.

CAPÍTULO II
Capital Social, Acções e Obrigações

ARTIGO 5.°
(Capital social)

O capital social, integralmente subscrito e realizado,e 
AKz: 2 000.000,00 (dois milhões de kwanzas) corresp® ( 
dente a USD 20.000,00 e está dividido em 200 acçõesc® t 
o valor nominal de AKz: 10.000,00 (dez mi! kwanzas? ( 
uma.

ARTIGO 6.°
(Aumentos de capital social)

1 • Os aumentos de capital social que de futuro se 
necessários à equilibrada expansão e gestão das acti 
da sociedade serão deliberados em Assembleia Gera

2. Sempre que os aumentos de capital sejam 
por entradas em dinheiro, os accionistas terão direit° 
ferência na subscrição de novas acções, na Pr°P°r^ 
que ao tempo possuírem.

ARTIGO 7.°
(Representação do capital social)

1 • Todas as acções representativas do capit^ s0 
ao portador.

2. As acções são registadas, obrigatoriamente,
de registo de acções da sociedade. n acÇ^eS’

3. Haverá títulos de 1, 10, 50, 100, 500 e 1°° 
mas os accionistas podem a todo o tempo solicitar 0

ramento ou a concentração dos títulos. i Jníc°*
Os títulos são assinados pelo Administrador

5. As despesas de conversão das acções, bem c° coOtíl 
desdobramento ou concentração de títulos, correm P 

os accionistas que requeiram tais actos.
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ARTIGO 8.°
(Categorias dc acções)

Ouando permitido por lei, e sob proposta do
• istrador-Único, a Assembleia Geral pode autorizar 

Adll1'edade a emitir acções preferenciais sem voto, e, bem 
3 S°CI acções remíveis, com ou sem voto, definindo a forma 
^determinação do respectivo dividendo prioritário.

2 Nos aumentos de capital por incorporação de reser- 
vas poderão, quando permitido por lei e por deliberação da 
Assembleia Geral, ser emitidas acções preferenciais sem 
voto, proporcionais, às acções desta categoria já existentes, 
a distribuir exclusivamente pelos titulares destas.

3 Quando permitido por lei, as acções preferenciais sem 
voto podem, na sua emissão, ficar sujeitas à remissão na data 
ou prazo que for deliberado pela Assembleia GeraL

4. As acções remíveis sê-lo-ão pelo valor nominal ou 
com o prémio que for fixado pela Assembleia Geral.

ARTIGO 9.°
(Acções próprias)

A sociedade pode adquirir acções próprias, nas condi
ções e dentro dos limites autorizados por lei.

CAPÍTULO III
Limitações à Oneração e Amortização de Acções

ARTIGO 10.°
(Oneração de acções c outras transmissões)

A oneração, por qualquer forma, a constituição de 
usufruto, e todos os tipos de transmissão, onerosa ou gra
tuita, que não constituam uma venda com contrapartida em 
dinheiro, sobre as acções da sociedade, depende do consen
timento de todos os accionistas, prestado em Assembleia 
Geral especialmente convocada para o efeito.

ARTIGO 11.°
(Amortização de acções sem consentimento dos seus titulares)

1- É permitida a amortização de acções, sem consenti- 
mento dos seus titulares, nas seguintes situações:

a) Morte ou interdição de um accionista ou extinção 

de um accionista que seja pessoa colectiva, por 
dissolução, liquidação, declaração de nulidade 

ou anulação do acto constitutivo, ou por qual
quer outra causa;

Apresentação à falência ou requerimento da falên

cia por terceiros; neste último caso, desde que já 

tenha ocorrido despacho de prosseguimento pro
ferido pelo tribunal;

c) Transmissão ou oneração de acções sem a obser

vância do disposto no presente contrato de 

sociedade;
Quando o accionista tiver accionado judicialmente 

a sociedade, não obtendo a condenação desta; 
Quando o accionista falte ao cumprimento de 
Qualquer das cláusulas dos estatutos; quando 
desrespeite deliberações da Assembleia Geral; 

Quando divulgue segredos da sociedade;

e) Violação de acordos parassociais referentes à 
sociedade e que a esta tenham sido notificados.

2. Compete' à Assembleia Geral, sob proposta do 
Administrador-Único, e por uma maioria representativa de 

pelo menos 55% do capital da sociedade, deliberar a amor
tização e fixar as condições necessárias para que a operação 
seja efectuada.

3. A deliberação referida no número anterior deverá ser 
tomada no prazo de até seis meses contado sobre o conhe
cimento, pelo Administrador-Único, da ocorrência do facto 

que fundamenta a amortização.
4. A contrapartida da amortização será calculada com 

base no valor nominal das acções a amortizar.

CAPÍTULO IV
Órgãos Sociais

ARTIGO 12.°
(Elenco)

São órgãos da sociedade:
a) A Assembleia Geral;
b) O Administrador-Único;
c) O Fiscal-Único.

ARTIGO I3.°
(Designações e mandatos)

1. Podem ser designados como membros dos órgãos 

sociais pessoas ou entidade de que sejam, ou não, accionis

tas da sociedade.

2. O mandato dos membros dos órgãos sociais é de um 

ano; os membros dos órgãos sociais designados a meio de 

um mandato desempenharão funções até ao final do man

dato em curso.

3. Os membros dos órgãos sociais designados:

a) Poderão ser reeleitos por uma ou mais vezes;

b) Mantêm-se em efectividade de funções até à posse

dos respectivos substitutos.

ARTIGO 14.°
(Constituição da Assembleia Geral)

1. Têm direito a estar presentes na Assembleia Geral e aí 

discutir e votar os accionistas que, segundo a lei e o contrato, 

tiverem direito a, pelo menos, um voto.

2. Os accionistas sem direito de voto e os obrigacionis

tas não podem assistir às Assembleias Gerais e participar na 

discussão dos assuntos indicados na ordem do dia, sendo 

representados nas mesmas pelo seu representante comum.

3. Devem estar presentes nas Assembleias Gerais de 

Accionistas os membros do órgão de administração e de fis

calização e, na Assembleia Geral anual, os revisores oficiais 

de contas que tenham examinado as contas.

4. A presença na Assembleia Geral de qualquer pessoa 

não indicada nos números antecedentes depende de autori

zação do Presidente da Mesa, mas a assembleia pode revogar 

essa autorização.



1230

ARTIGO 15.°
(Representação na Assembleia Geral)

1. Os accionistas que pretendam fazer-se representar nas 
Assembleias Gerais poderão fazê-lo mediante simples carta, 
assinada e dirigida ao Presidente da Mesa e por este recebida 

com cinco dias de antecedência em relação ao dia designado 

para a reunião respectiva.
2. Dentro do prazo fixado no número anterior, pela 

mesma forma, as pessoas colectivas devem indicar, ao 

Presidente da Mesa, quem as representará.
3. O Presidente da Mesa pode, contudo, admitir a par

ticipação na Assembleia dos representantes não indicados 
dentro do prazo fixado nos números anteriores, quando veri

fique que isso não prejudica os trabalhos da Assembleia.

ARTIGO 16.°
(Voto)

A cada acção corresponde um voto.

ARTIGO 17.°
(Convocação da Assembleia Geral)

1. As convocatórias para as reuniões da Assembleia 
Geral devem ser feitas pela Mesa da Assembleia Geral com 
a antecedência mínima e a publicidade imposta por lei.

2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, os titula
res de acções nominativas residentes no estrangeiro poderão 
ser convocados por carta registada expedida para o ende
reço que, expressamente para esse efeito, tiverem indicado 
à sociedade.

ARTIGO I8.°
(Quórum e maiorias)

1. A Assembleia Geral não se pode reunir sem estarem 

presentes ou representados accionistas titulares de acções 
representativas de 55% do capital social, sejam quais forem 
os assuntos da ordem de trabalhos.

Salvo casos em que a lei exija uma maioria qualificada 
súper»,, „ Mb„çite di ’ *

ARTIGO 21.°
(Reuniões da Assembleia Geral)

A Assembleia Geral reúne-se ordinariamente
Março de cada ano, e extraordinariamente a Ped-ate3U 
dos outros órgãos sociais, ou dos accionistas qUe' °de^ 
tem pelo menos 5% do capital social. e repre^

ARTIGO 22.° 
(Administrador-Único)

1. A administração da sociedade é exercida 
Administrador-Único, eleito em Assembleia Geral

2. O Administrador-Único está dispensado de 

caução nos termos da lei.

ARTIGO 23.°
(Competências do Administrador-Único)

O Administrador-Único tem a competência definida 

lei e neste contrato, representa a sociedade, em juízo ef® 
dele, activa e passivamente, cabendo-lhe os mais ampla 
poderes de gerência, assim como lhe cabe deliberar sobií 
qualquer assunto da administração da sociedade, podeni 
ainda, confessar, desistir e transigir em quaisquer litígios, 
bem como comprometer-se em arbitragens.

ARTIGO 24.°
(Poderes de gestão)

Compete ao Administrador-Único deliberar sobi? 
qualquer assunto de administração da sociedade, designa
damente sobre:

a) Designação de um director geral, fixando os pode

res a este conferido, caso assim entenda;
b) Cooptação de administradores;

c) Pedido de convocação das Assembleias Gerais;

d) Elaboração dos relatórios e contas anuais;
e) Aquisição, alienação e oneração de bens imóveis; 

í) Prestação de cauções e garantias pessoais ou

pela sociedade;
Abertura ou encerramento de estabelecimentos

ARTIGO 19.° 
(Mesa da Assembleia Geral) 

A Mesa da Assembleia Geral 
presidente,um vice-presidente e por um secretóriQ3 Um

ARTIGO 20.» 
ComPc^nc'a da Assembleia Geral) 

Compete, designadamente, àAssemhi • 
Apreeiaro relatório do Aa eral;

cutir« votar o XCo ^'"'^Único, dis- 

Fiscal-Único e delibe * e ° Parecer do 
resultados do exercício^ * aPl'CaÇã° dos

c) ^''SrarXbrTqÍ S0CÍaisi

de sociedade, incluindo' alteraÇÕes do c°ntrato 
social; U'nd0 os aumentos do capital 

^^'^^stios^ossociai. '

de partes importantes destes; ’
b) Extensões ou reduções importantes da activi 

da sociedade;
Organização da sociedade; ~

7) Estabelecimento ou cessação de cooperaÇ^0 
doura e importante com outras sociedades^ 

b) Mudança de sede e aumentos de capitai 

mos previstos no presente contrato de so

ARTIGO 25.°
(Forma dc obrigar a sociedade) jo

A sociedade obriga-se validamente pela assi*13 
AdmiI™or-único, ou pe|a assinatura de um Pr°cU 

acordo com os poderes que lhe forem delegadoS

ARTIGO 26.°
(Fiscal-Único) 0^'

A fiscalização da sociedade compete a l'n * 

niC0, que deverá ser contabilista, qualifica °
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em Angola, a ser eleito pela Assembleia Geral, 
pf° ntecom seu suplente, por um período de um ano.

Assembleia Geral poderá confiar a uma sociedade 
2' K Getnc ou de peritos contabilistas, o exercício das 

4e contabil isias
Q ~es do Fiscal-Unico, nao procedendo, então, a eleição

deste.
CAPÍTULO V

Aplicação de Resultados

ARTIGO 27.° 
(Aplicação dos resultados apurados)

Os lucros do exercício, apurados nos termos^ da lei, 
sucessivamente, a seguinte aplicação:

a) Cobertura dos prejuízos dos exercícios anteriores;
b) Constituição ou reintegração da reserva legal e de

outras que foram exigidas por lei;
c) Remuneração dos administradores e gratificações

a atribuir aos trabalhadores se disso for caso, 
segundo critério a definir em Assembleia Geral;

d) O remanescente para constituição, reintegração ou
reforço de reservas não impostas por lei ou para 
dividendos dos accionistas, conforme for delibe
rado em Assembleia Geral.

CAPÍTULO VI
Dissolução e Liquidação

ARTIGO 28.°
(Dissolução)

A sociedade dissolve-se apenas por causas previstas na 
lei.

ARTIGO 29.°
(Liquidação)

Dissolvida a sociedade, será ela liquidada em conformi- 
dadecom as respectivas disposições legais.

CAPÍTULO VII
Disposição Transitória

ARTIGO 30.°
(Designação do Administrador-Único) 

no ^ara 0 exercício de que termina em 2014, fica desde já 

ea o, como Administrador-Único, o accionista José 
lida^Ue* Miranda Bonifácio, solteiro, maior, de naciona- 

^ain-6 ang°lana’ residente habitualmente em Luanda, no 
Cattã° °Perário’ Rua de Benguela, 393, Zona 10, titular do 
Direa° d® Ident>dade n.° 000010474LA015, emitido pela 

2009 ^ac’ona' de Identificação, aos 27 de Janeiro de

(13-2I593-L02)

B1BALA — Projectos de Captação, Adução 

e Tratamentos de Água, Limitada

^Vrada ° ^Ue’ Por escritura de 13 de Dezembro de 2013, 
Coni início a folhas 23, do livro de notas para escri

turas diversas n.° 181-A, do Cartório Notarial do Guiché 
Único da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires 

da Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:
Paulo Jorge do Amaral Pereira, casado com Svetlana 

Veniaminovna Laukhina Pereira, sob o regime de comunhão 
de adquiridos, natural de Chicomba, Província da Huíla, 
residente habitualmente, em Luanda, no Distrito Urbano 
da Samba, Bairro da Samba, Rua da Samba, Casa n.° 78, 
que outorga neste acto por si individualmente e em nome 
e representação de Annanda Morgado Leitão, casada com 
José Manuel Cebolo de Oliveira, sob o regime de comunhão 
de adquiridos, natural do Namibe, Província do Namibe, 
residente habitualmente na Huíla, Província do Lubango, 
Bairro Hélder Neto, casa s/n.°, e Gisela Marisa de Almeida 
Caldeira, casada com João Licínio Constâncio Saraiva, sob 
o regime de comunhão de adquiridos, natural do Lubango, 
Província da Huíla, residente habitualmente no Lubango, 
Bairro Comercial, Casa n.° 230;

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

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

Luanda, 27 de Dezembro de 2013. — O auxiliar, ilegível.

ESTATUTO DA SOCIEDADE
HIDROS BIBALA — PROJECTOS DE CAPTAÇÃO, 

ADUÇÃO E TRATAMENTOS DE ÁGUA, LIMITADA

1. °

A sociedade adopta a denominação de «HIDROS 
BIBALA — Projectos de Captação, Adução e Tratamentos 
de Água, Limitada», e tem a sua sede na Província da 

Huíla, Município do Lubango, Bairro Comercial, no Centro 
Comercial Millennium, Loja n.° 15, no Lubango, podendo 
abrir filiais, sucursais ou qualquer outra forma de represen
tação dentro do território nacional angolano onde e quando 
convier os negócios da sociedade.

2. °

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

sua publicação.

3. °

O seu objecto social será o exercício da actividade de 
execução de projectos de sistemas de água urbana e rural, 
industrial e "agrícola, execução de projectos de sistemas 

de captação, adução e tratamento de águas, construção de 
redes de água no espaço urbano, construção de redes de 
água e saneamento em urbanizações e reservas fundiárias, 
construção de sistemas de água rurais, construção civil de 
reservatórios de água, construção civil de edifícios técnicos



e infra-estruturas de gestão de água, fornecimento e mon 
tagem de equipamentos electromecânicos, construção de 
sistema de água industriais e domésticas (captação, bombea- 
mento e tratamento), construção de sistemas de rega e redes 
sotPpressão, construção civil e obras públicas, prestação de 

serviços, importação e exportação.

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

integralmente realizado em dinheiro, dividido e representado 
por 3 (três) quotas, sendo 1 (uma) quota no valor nominal de 
Kz: 60.000,00 (sessenta mil kwanzas), pertencente ao sócio, 
Paulo Jorge do Amaral Pereira, e 2 (duas) quotas iguais no 
valor nominal de Kz: 20.000,00 (vinte mil kwanzas) cada 
uma, pertencentes aos sócios, Armanda Morgado Leitão e 
Gisela Marisa de Almeida Caldeira, respectivamente.

A sociedade não se dissolverá por morte Oll • l 
qualquer dos sócios, continuando com os sobre'^ d 
capazes e os herdeiros ou representantes do só'''V<!'’6' L 

ou interdito, devendo estes nomear um que á n 
sente, enquanto a quota estiver indivisa. 0<!s "M c 

r<
ll.°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios 
demais casos legais todos eles serão liquidatários eàV

L

dação e partilha procederão como acordarem. Na 
acordo e se algum deles o pretender, será o activo socialU 
tado em globo com a obrigação do pagamento do passivd 
adjudicado ao sócio que melhor oferecer em igualdadel 

condições. |

12.°

S( 
e; 
d 

P

5. °

Não serão exigíveis prestações suplementares de capi
tal, mas os sócios poderão fazer os suprimentos de que ela 
necessitar, mediante os juros e nas condições que estipula
rem.

6. °

No omisso regularão as disposições da Lei n.° 1/04,6 
13 de Fevereiro, as deliberações sociais tomadas em fone jr 
legal e demais legislação aplicável. (13-21635-L01 p 
--------------------------------------------------------------- ((

TICSERV — Informática, Contabilidade, Auditoria 

e Formação, Limitada

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

7. °

1. A gerência e administração da sociedade, em todos os 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passi
vamente será exercida por José Manuel Cebolo de Oliveira 
que, dispensado de caução, fica, desde já, nomeado gerente 
e Director Geral da Sociedade, que nomeará o segundo 
gerente, sendo obrigatória, sempre, duas assinaturas para 
obrigar e validar a sociedade.

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

8. °

As Assembleias Gerais serão convocadas quando a lei 
não prescreva outras formalidades por meio de cartas regis- 
tadas, dirigidas aos sócios, com pelo menos oito dias de 
antecedência.

Certifico que, por escritura de 27 de Dezembro de 2011 
avrada com início a folhas 100, do livro de notas paraescrí 
luras diversas n.°337, do Cartório Notarial do Guiché Úniu 
a Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires i 

Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:
Primeiro. Alcides Lourenço Joaquim Cleto, solteiro 

ma>or, natural da Ingombota, Província de Luanda, 
side habitualmente, no Município de Luanda, no Distrô’ 
r ano da Ingombota, Bairro Kinanga, Rua Dr. Anién*

Boavida,n.<> 67, rés-do-chão;c Hamilton de Jesus Joaquim Cleto, cas^

d e fina Dom’ngos Sebastião Russo Cleto, 
de I niU^ã0 de adquiridos, natural da ingombota, 

a’ Onde reside habitualmente, no
’ airro Zango 1, casa sem número;

comercial por quotas 
^oSS;xtqueseregeránostermos

Está conforme.
Luanda n0 ^Otarial Guiché Único da
L^a,aos27deDezembrode2()13_t ■

Sí
d*
q>

st
v;
m
ai

'>sobored « 
pfOVl^l

Municíp10 I

. resp°nSn d ntes^ 
constai

■ « eí”

- o ajudante-*

Cí
3l
Cl 
di 
di
Pi

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

centagem de 5% para o fundo de reserva legal e quaisquer 
outras percentagens para o fundo ou destinos especiais, cria
dos em Assembleia Geral, serão repartidos pelos sócios na 
proporção das suas quotas, bem como as perdas se as hou
ver.

ESTATUTO DA SOCIEDAD^
TICSERV — INFORMÁTICA, C°NTá.1TaDa 

AUDITORIA E FORMAÇÃO, LlM

ARTIGO 1°
A sociedade adopta a denominação 

Informática, ■ Contabilidade, Auditoria

(X
A
Çi
3í

di
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com sede social na Província de Luanda, Rua 
Casa n.° 48, Bairro Projecto Morar do 

do Port°Su| Município de Viana, podendo transferi-la livre- 
l^anda ’^ua|cjuer outro local do território nacional, bem 
mente para $ sucursais, agências ou outras formas de

ARTIGO 2.°

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

ARTIGO 3.°

A sociedade tem como objecto social a prestação de 
serviços, comércio geral a grosso e a retalho, importação e 
exportação, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo 
do comércio ou indústria em que os sócios acordem e seja 

permitido por lei.

ARTIGO 4.°

0 capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), 
integralmente realizado em dinheiro, dividido e representado 
por 2 (duas) quotas iguais no valor nominal de Kz: 50.000,00 
(cinquenta mil kwanzas) cada uma, pertencente aos sócios 
Alcides Lourenço Joaquim Cleto e Hamilton de Jesus Joaquim 
Cleto, 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 a ambos os sócios, que ficam desde já 
n°meados gerentes, com dispensa de caução, sendo necessárias 
38 suas assinaturas para obrigar validamente a sociedade.

Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade em actos 
Contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 

Oni0 letras de favor, fiança, abonações ou actos semelhantes.

ARTIGO 7.°
c s Assembleias Gerais serão convocadas por simples 
30(r re^’sta^as» dirigidas aos sócios com pelo menos 
crevaT^ ^as antecedência, isto quando a lei não pres- 
dos ^Orma^dades especiais de comunicação. Se qualquer 
deveráCI°S est*ver ausente da sede social a comunicação 
ParecerSer COm temP° suficiente Para Que Possa com“

Os ARTIGO 8.°
cent Ucros puídos apurados, depois de deduzida a per- 
A^ernb? ^ln<^os ou destinos especiais criados em 

çã0 das Geral> serão divididos pelos sócios na propor
ás Derd SUaS qU0las’ e em igtial proporção serão suportadas 

as se as houver.

Asoc d ARTIGO 9.°
qua| 6 ade nao se dissolverá por morte ou impedimento 

er 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 Il.°

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

ARTIGO 12.°

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

ARTIGO 13.°

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

ARTIGO I4.°

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

(13-2163 8-L02)

Technical Global Marine Service, Limitada

Cessão de quotas e alteração parcial do pacto social da 
sociedade «Technical Global Marine Service, Limitada».

Certifico que, por escritura de 9 de Dezembro de 2013, 
lavrada com início a folhas 11, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 336, do Cartório Notarial do Guiché Único 

da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires da 
Costa, Licenciado em Direito, compareceram como outor

gantes:
Primeiro: — Serge Elise Singui, solteiro, maior, natu

ral de Lândana Cacongo, Província de Cabinda, onde reside 
habitualmente, no Município de Cabinda, Bairro 4 de 
Fevereiro, casa s/n.°, Zona C;

Segundo: — Victor Manuel Allen Jr, casado com Dalva 
Maurícia Ringote Allen, sob o regime de comunhão de 
adquiridos, natural de Panamá, mas de nacionalidade ame
ricana, residente habitualmente em Luanda, no Distrito 
Urbano do Sambizanga, Bairro Operário;

Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos menciona
dos documentos de identificação.

Declaram os mesmos:
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arruais sócios * Sente Limiod». com
nada «Technital O»» « DSmto Urbano
sde „ Lu„dá «. ”„id. Con
do SanbiW B.™ Ç” ,2. conslitu-

registada na Conservatória do Registo ^«1 de 
2 a Secção do Guiché Unico da Empresa, sobon. 13 67/ ,
titular do Número de Identificação Fiscal 5417252468, com o 
capital social de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), realizado 
em dinheiro, dividido e representado por duas quotas iguais 
no valor nominal de Kz: 50.000,00 (cinquenta mil kwanzas) 
cada uma, pertencentes aos sócios Serge Elise Singui e Victor 
Manuel Allen Jr, respectivamente;

Que, pela presente escritura e conforme deliberado 
por acta de Assembleia Geral datada de 26 de Novembro 
de 2013, o segundo outorgante divide a sua quota em duas 
novas quotas, sendo uma quota no valor nominal dê 
Kz: 49.000,00 (quarenta e nove mil kwanzas), que reserva 
para si e outra quota no valor nominal de Kz: 1.000,00 (mil 
kwanzas), que cede ao primeiro outorgante, valor este já 
recebido pelo cedente que aqui lhe dá a respectiva quitação;

Que, o primeiro outorgante aceita a referida cessão nos 
precisos termos exarados e a unifica com a quota que já deti
nha na sociedade, passando a deter uma quota única no valor 
nominal Kz: 51.000,00 (cinquenta e um mil kwanzas);

Em função dos actos praticados altera-se a redacção do 
artigo 4.° do pacto social que passa a ser a seguinte:

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

kwanzas), integralmente realizado em dinheiro, 
dividido e representado por duas quotas, sendo 
uma quota no valor nominal de Kz: 51.000 00 (cin
quenta e um mil kwanzas), pertencente ào sócio 

E!iT^a 6 °Utra qUOta no valor nominal de Kz. 49.000,00 (quarenta e nove mil kwanzas) 
pertencente ao sócio Victor Manuel Allen Jr 

Declaram ainda os mesmos que mantém-se firmes e váli- 
ÍrirnÍ * P°SÍÇÕeS nâ° a‘teradas pela Presen*e 

Assim o disseram e outorgaram. 
Está conforme.
Cartório Notarial do Guiché Hni™ j c 

L—,, d. Oozeurbr. dt já,3. _ Q .jXXl " •

______ ________ ______  (13-21651-L02)
Conservatória do Registo Comercial de Luanda

CERTIDÃO
Andrade Manuel Neto, Licenciado em Direito, 

Conservador do Registo Comercial de Luanda.

Satisfazendo ao que me foi requerido em pt 
sentada sob o o° 23 do livro-diário de ,0 o, 
2013, a qual fica arquivada nesta Conservatória. 1

Certifico que, sob o n.° 10.844 a folhas 179,^3 
b_23 se acha matriculado o comerciante em viduàl, Miguel António Teixeira, casado, resij 

Luanda, Bairro da Madeira, Rua 93 Bety, Casan.^l 
usa a firma o seu nome, exerce as actividades de comáq 
lanchonete, tem escritório e estabelecimento deno^ 
«Lanchonete Achichapa», situado no Bom Jesus cj

Por ser verdade se passa a presente certidão, que<W 
de revista e consertada assino. I

Conservatória do Registo Comerctal de LuandU 
Luanda, aos 16 de Dezembro de 2013. — O conserj

(13-21435-1$ 
ilegível.
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Conservatória do Registo Comercial da 2.W 

do Guiché Único da Empresa

CERTIDÃO

bara Celeste Ferreira Gamboa, Conserate 
djunta da Conservatória do Registo Comercial de W 

' Secção do Guiché único da Empresa.
atisfazendo ao que me foi requerido em petição apí 

corr S°b ° H de Dezembroi
te ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.

c ertlfico ^ue> s°b o n.° 3.622/13, se acha matriculado* 
^omerciante em nome individual, Geraldo Aurélio Aveli* 

a osta, solteiro, maior, residente em Luanda, Município* 
«^c^co> Bairro Panguila, Rua G, n.° 141, que usaa^ 
d Ç* ~~~ Prestação de Serviços», exerce a activi^ 

omércio a retalho em estabelecimentos não espec^ 
e °k TaS actividades conexas à informática, tem escrito* 
Luand 6 eCIínent0 den°minado «Alfa & Omega», situado^ 
cZ "4°|MunÍCÍpi° de Cacuaco, Bairro Panguila, R*6 

de revi t ? Verdade se Passa a presente certidão, 4ue

da 2.a s er~aíór,a do Registo Comercial de 
—Acon eCÇa° d° Guiché Único, 20 de Dezembro de

„egM (I3.2I5»^

2
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da 2 •’
Conservatória do Registo Comercia* 

do Guiché Único da Empres

CERTIDÃO jotí

Con5^ J*Bárbara Celeste Ferreira Gamboa» pi 
Adjunta da Conservatória do Registo Come 
2.a Secção do Guiché Único da Empresa-

A

2
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Salisfazendo ao que me foi requerido em petição apre
sentada sob o n.° 10, do livro-diário de 18 de Dezembro do 
corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória

Certifico que, sob o n.° 3.611/13, se acha matriculado o 
comerciante em nome individual João Sissa Vierde, solteiro 
raaior, residente em Luanda, Município de Cacuaco, Bairro 
Ndala Mulemba, casa s/n.°, que usa a firma «JOÃO SISSA 

VIERDE - Ensino Particular», exerce a actividade de 
Ensino Geral, tem escntório e estabelecimento denominado 
«Complexo Escolar Victória João», situado em Luanda 
Municípto de Cacuaco, Bairro Kicolo, Rua 4 de AbriJ C ’ 

n.°38.
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 

da 2.a Secção do Guiché Único, 18 de Dezembro de 2013. 

—Aconservadora-adjunta, ilegível. (13-21535-L02)

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre
sentada sob o n.° 24, do livro-diário de 19 de Dezembro do 
corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.

Certifico que, sob o n.° 3.618/13, se acha matriculado 
o comerciante em nome individual, Mário Adão Repolho 
Quihengo, solteiro, maior, residente em Luanda, Município 
do Sambizanga, Bairro Sambizanga, Avenida 12 de Julho, 
n.° 94, que usa a firma «MARQ — Comercial», exerce a 
actividade de prestação de serviços, tem escritório e esta
belecimento denominado MARQ — Comercial», situado 
em Luanda, Município do Sambizanga, Bairro Sambizanga, 
Avenida 12 de Julho, n.° 94.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 
da 2.a Secção do Guiché Único, 19 de Dezembro de 2013. 

— A conservadora adjunta, ilegível. (13-21537-L02)

Conservatória do Registo Comercial da 2. Secção 
do Guiché Único da Empresa

CERTIDÃO

Bárbara Celeste Ferreira Gamboa, Conservadora- 
-Adjunta da Conservatória do Registo Comercial de Luanda,
2.a Secção do Guiché Único da Empresa.

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre
sentada sob o n.° 14 do livro-diário de 19 de Dezembro do 

corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.
Certifico que, sob o n.° 805/11, se acha matriculado o 

comerciante em nome individual, Filipe Alfredo Gunza 
Canguia, solteiro, maior, residente em Luanda, Município da 
Samba, Bairro da Samba, Casa n.° 36, Zona 3, que usa a firma 
«F-A.G.C. — Prestação de Serviços», exerce a actividade de 
agências de viagem e de turismo, prestação de serviços, tem 
escritório e estabelecimento denominado «NJOZI-WINGS

Agência de Viagem e Turismo, Prestação de Serviços», 
atuado em Luanda, Município da Samba, Bairro Samba, 
Rua da Samba, Casa n.° 36, Zona 3.

P°r ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

d Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 
a 2- Secção do Guiché Único, 19 de Dezembro de 2013. 

A conservadora-adjunta, ilegível. (13-21536-L02)

Conservatória do Registo Comercial da 2.a Secção 
do Guiché Único da Empresa

CERTIDÃO

Bárbara Celeste Ferreira Gamboa, Conservadora-
- Adjunta da Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 
2.a Secção do Guiché Único da Empresa.

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre
sentada sob o n.° 22, do livro-diário de 19 de Dezembro do 
corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.

Certifico que, sob o n.° 3.617/13, se acha matriculada 
a comerciante em nome individual Caria Vanuza da Silva 
Gameiro Barata, c. c. António Manuel Marques Barata no 
regime de comunhão de adquiridos, residente em Luanda, 
Município da Ingombota, Bairro Miramar, Rua Ndunduma 
n.° 42, 4.° 44, que usa a firma «C.V.S.G.B. — Restauração 
e Comércio», exerce a actividade de comércio a retalho em 
estabelecimentos não especificados, cantinas e fornecimento 
de refeições aos domicílio, tem escritório e estabelecimento 
denominado «D’A LUZ — Restauração e Comércio», situ
ado em Luanda, Município do Kilamba Kiaxi, Bairro 
Popular, Avenida Deolinda Rodrigues, casa s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 
da 2.a Secção do Guiché Único, 19 de Dezembro de 2013.

— A conservadora-adjunta, ilegível: (13-21538-L02)

Conservatória do Registo Comercial da 2.a Secção 

do Guiché Único da Empresa

CERTIDÃO

nnserv adora*
Bárbara Celeste Ferreira Gamboa, Luanda, 

Munta da Conservatória do Registo Comerei
Secção do Guiché Único da Empresa.

Conservatória do Registo Comercial da 2? Secção 
do Guiché Único da Empresa

CERTIDÃO

Bárbara Celeste Ferreira Gamboa, Conservadora- 
Adjunta da Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 
2.a Secção do Guiché Único da Empresa.
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Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre 
sentada sob o n.° 12, do livro-diário de 19 de Dezembro do 

corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.
Certifico que, sob o n.° 3.612/13, se acha matri

culado o comerciante em nome individual, Guilherme 
Mário Celestino, solteiro, maior, residente em Luanda, 

Distrito do Sambizanga, Bairro Ngola Kiluangje, casa sem 
número, Zona 16, que usa a firma «GUILHERME MÁRIO 

CELESTINO — Comércio Geral», exerce a actividade de 

comércio a retalho produtos farmacêuticos, cosméticos, 
tem escritório e estabelecimento denominado «G.M.C- 
AMOR — Comércio Geral», situado em Luanda, Distrito 
do Cazenga, Bairro Cazenga, Rua Camacongo, Casa n.° 16.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 

da 2.a Secção do Guiché Único, 19 de Dezembro de 2013.
A conservadora-adjunta, ilegível. (] 3-21539-L07)

Conservatória do Registo Comercial da 2.a Secção 
do Guiché Único da Empresa

CERTIDÃO

Bárbara Celeste Ferreira Gamboa, Conservadora- 
Adjunta da Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 
2,a Secção do Guiché Único da Empresa.

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre
sentada sob o n.° 26, do livro-diário de 19 de Dezembro do 
corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.

Certifico que, sob o n.° 3.619/13, se acha matriculado 
o comerciante em nome individual, Mendes Gonçalves 
Pimentel António, solteiro, maior, residente em Luanda, 
Município da Maianga, Bairro Cassequel, Rua 13, Casa 
n.° 13, que usa a firma «M.G.P.A. — Assistência Técnica», 
exerce a actividade de prestação de serviço, tem escritório 
e estabelecimento denominado «M.G.P.A. — Assistência 
Técnica», situado em Luanda, Município de Luanda, 
Distrito Urbano da Maianga, Bairro Cassequel do Buraco, 
Rua 47, Casa n.° 13.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 
da 2.a Secção do Guiché Único, aos 19 de Dezembro de 
2013 — A conservadora-adjunta, ilegível. (13-21559-L02)

Satisfazendo ao que me foi requerido em peti I 
sentada sob o n.° 61, do hvro-d.ano 19 de J 
corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conse^J s,

Certifico que, sob o n. 3.621 se acha matri I o 
comerciante em nome ind.v.dual Afonso Malaça,^ 
X residente em Luanda, Mumc.p.o do Caze^J , 
Xnga Rua da 12? Esquadra, Zona 19,TalaHaA 
fiXa «AFONSO MALAÇA - Comerc.al», exerce^ 3 

a a de comércio a retalho, tem escritório e estatele^« dade ■ an «AF — Malaça» situado em Luanda, «â e. 
Samba Kiaxi, Bairro Sapú, Rua da Nossa SeJ * 

Fát‘poa; Ser verdade se passa a presente certidão, quJ a, 

de revista e consertada assino. . |
Conservatória do Registo Comercial delU d 

a o "se ção do Guiché único, aos 19 de Deze* -

o

Conservatória do Registo Comercial da 2/Secçâ. 
do Guiché Único da Empresa

CERTIDÃO
-AdiiíntTT Ge’este Ferreira Gamboa, Conservate C 

onservatória do Registo Comercial de Luank C 
2 Se^<> do Guiché Unico da Empresa. E 

T em 
corrente lvro_dlanò de de Dezembroa Si

Cpi-ffl00’ 3 qUa^ ACa aríIu’vada nesta Conservatória. © 
comorr’1 4° S°k 0 n*° 3623, se acha matriculadoí 
com n,a?te®rnnomeindividual, José António Coxe,ca^ , 
corminh-0 T 3 ^Ptistâ António Coxe sob o regime 
de I na T 6 .ad<Ju,,r,*dos> residente em Luanda, Murf 

Lurnumh a’D,stm° Urbano da Ingombota, Bairro 
«•fOSÉ ANjtvS3 LUÍS Mota Feo’ n*° I46’ 2- uSaafií* 
a aST10 C0XE- Gestação de Serviços»,^ 
tem escritó6- 6 COntat)iíidade, auditoria e consultoria fis 
Consultor^ 6 estabe,eci'mento denominado «COCE 
Samba, BaVo^30»’ siluado em Luanda’ Mun'CI|’csii 
n-°98 On r» ° ^orro Bento, Avenida 21 de Janeiro,

Conservatória do Registo Comercial da 2.’ Secção 

do Guiché Único da Empresa

CERTIDÃO

Israel Carlos de Sousa Nambi, Licenciado em Direito, 
Conservador-Adjunto da Conservatória do Registo 
Comercial de Luanda, 2.a Secção do Guiché Único da
Empresa.

> Quarteirão - 5; Zona 3 de revista*^Verdade se Passa a presente certidão, que^ 

consertada assino. dl)da 2 a Secc~1 °I'a d° ReS'st0 Comercial de Lua\ 
2013 _ A d0 Guiché Único, aos 20 de DezeniJ

A Conservadora-adjunta, ilegível. (13-21^
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Conservatória do Registo Comercia' i
do Guiché Único da Empre I

CERTIDÃO •/’’
•adO el11 gÍ5l°Israel Carlos de Sousa Nambi, Licenci 

Conservador-Adjunto da Conservatóriaún»c 
Comercial de Luanda, 2.a Secção do U1 
Empresa.

2
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Satisfazendo ao que me foi requerido em petição aDre sentada sob o n.° 38 do livro-diário de 20 de Dezembro do' 

corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória
CertifiCo que, sob o n ° 3.624, se acha matriculada a 

comerciante em nome individual Cecília Maria da Silva 
Vicente, solteira, ma.or, residente em Luanda Distrim 
Urbano da Samba, Bairro Benfica, casa sem núm™ ?3, usa a firma «C.M.S.V. - Comercial», exerce actitidaT 
de comércio a retalho de têxteis e de vestuário, tem escr i &
e estabelecimento denominado «C.M.S.V. r H°ri° 

situado em Luanda, Distrito Urbano e Bairro do da Brigada, Casa n.° 32. d° Rangel’ Rua

Por ser verdade se passa a presente certidão que dennk de revista e consertada assino. ’ q depois

Conservatória do Registo Comercial de I „n a da 2/ Secção do Guiché único, 20 de Dezembro Íe 20

-Oconservádor-adjunto, z7egzW. (13-21587 Lo2)

Conservatória do Registo Comercial da 2.a Secção 
do Guiché Único da Empresa

CERTIDÃO

Leandra Augusto Sumbo de Almeida Gomes, 
Conservadora de 3.a Classe da Conservatória do Registo 
Comercial de Luanda, 2.a Secção do Guiché Único da 

Empresa.
Satisfazendo ao que me foi requerido em petição p 

sentada sob o n.° 10, do livro-diário de 23 de Dezem ro 
corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.

Certifico que, sob o n.° 3625, se acha matricu a o~ 
comerciante em nome individual, Filipe Manue 
casado com Maria Virgínia Luísa dos Santos João, s0 0 
regime de comunhão de adquiridos, residente em Luan a, 
Município de Luanda Distrito Urbano da Ingombota, Bairro 
Maculusso, Rua Pinto de Azevedo, n.° 28 Z, que usa a rma 
«Filipe Manuel João — Construções», exerce a activi a e 
de construção geral de edifícios, tem escritório e estabe 
cimento denominado «Filipe Manuel João - Construções», 
situado em Luanda, Município de Luanda, Distrito Urban 
da Ingombota, Bairro Maculusso, Rua Pin^° 
Azevedo, n.° 28 Z.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depo 
de rev’>sta e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luan , 
da 2? Secção do Guiché Único, 23 de Dezembro de -

A conservadora de 3? classe, ilegível. (13-21588

°nservatória do Registo Comercial da 2.a Secção 

do Guiché Único da Empresa

CERTIDÃO

, Conservadora-bárbara Celeste Ferreira Gam o , ,de luanda, 
Adjunta da Conservatória do Registo Com 

Aceção do Guiché Único da Empresa.

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre
sentada sob o n.° 23, do livro-diário de 23 de Dezembro do 
corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.

Certifico que, sob o n.° 3.626/13, se acha matriculado 
o comerciante em nome individual José Pedro Araújo, sol
teiro, maior, residente em Luanda, Município de Viana, 
Bairro Bita Sapu, casa s/n.°, que usa a firma «JOSÉ PEDRO 
ARAÚJO — Comércio Geral», exerce a actividade de 
comércio por grosso n. e., outro comércio a retalho de pro
dutos novos, tem escritório e estabelecimento denominado 
«JOSÉ PEDRO ARAÚJO — Comércio Geral», situado em 
Luanda, Município de Viana, Bairro Bita Sapu, Rua Direita 
do Bita Progresso.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 
da 2.a Secção do Guiché Único, 23 de Dezembro de 2013. 

— A conservadora-adjunta, ilegível. (13-21589-L02)

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
Cazenga

CERTIDÃO

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 0005.130612;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Manuel Vunda Ginga 
Zás, com o NIF 2402074809, registada 
sob o n.° 2013.2201;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Manuel Vunda Ginga Zás;
Identificação Fiscal: 2402074809;
AP.5/2013-06-12 Matrícula
Manuel Vunda Ginga Zás, solteiro, maior, residente em 

Luanda, Município do Cazenga, Bairro Tala Hadi, Rua E, 
Casa n.° 89, Zona 19, que usa a firma o seu nome, exerce 
a actividade de comércio a retalho n. e., tem o escritório e 
estabelecimento denominados «Manuel Vunda Ginga Zás 
— Comercial», situados no local do domicílio, nesta cidade.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
Cazenga, aos 14 de Junho de 2013. — A Conservadora, 
Francisca Fernandes Marta de Carvalho. (13-20274-B01)

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
Cazenga

CERTIDÃO

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;
b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 0008.130614;



1238

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer
ciante em nome individual Benjamim Calete 
Lourenço da Silva, com o NIF 2453019970, 

registada sob o n.° 201 3.22j0;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula — Averbamentos — Anotações 
Benjamim Calete Lourenço da Silva;
Identificação Fiscal: 2453019970;
AP.8/2013-06-14 MatrículaBenjamim Calete Lourenço da Silva, solteiro, maior, 

residente em Luanda, Município do Cazenga, Bairro Hoji- 
-ya-Henda, Rua do Funchal, Zona 17, que usa a firma o 
seu nome, exerce outras actividades recreativas n. e., tem 
o escritório e estabelecimento denominado «JAMIM DA 
SILVA — Comercial», situado no local do domicílio, nesta 

cidade.
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 

Cazenga, aos 28 de Junho de 2013. — A Conservadora, 
Francisca Fernandes Marta de Carvalho. (13-20292-B01)

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 

Cazenga

CERTIDÃO

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 0023.130619;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Roberto Ferreira 
Jeremias, com o NIF 2453030795, registada sob 
on.° 2013.2277;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Roberto Ferreira Jeremias;
Identificação Fiscal: 2453030795;
AP.23/2013-06-19 Matrícula
Roberto Ferreira Jeremias, solteiro, maior, residente em 

Luanda, Município do Cazenga, Bairro Calawenda, Rua 
Santa Rita, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade 
de cantinas e fornecimento de refeições ao domicílio, tem 
o escritório e estabelecimento denominado «Roberemias — 
Comercial», situado no local do domicílio, nesta cidade.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
Cazenga, aos 30 de Setembro de 2013. — A Conservadora, 
Francisca Fernandes Maria de Carvalho. (13-20315-B01)

D1âr'OdAr I

Conservatória do Registo Comercial de Luaitóa
Cazenga

CERTIDÃO

a) Que a cópia apensa a esta certidão I C 

o original;
y Que foi requerida sob Apresentação n.° 003o p I *
c) Que foi extraída do registo respeitante ao C

ciante em nome individual Santos Jo$^ 

cisco, com o NIF 2453029037, registada •
n.° 2013.2284;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim,l^.
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Santos José Francisco;
Identificação Fiscal: 2453029037;
AP.30/2013-06-19 Matricula
Santos José Francisco, solteiro, maior, residente e 

Luanda, Município e Bairro do Cazenga, Rua do Comerá 
Casa n.° 38, que usa a firma o seu nome, exerce a actividá 
de cantinas e fornecimento de refeições ao domicílio,temt 
escritório e estabelecimento denominado «Santos Francsi 
— Comercial», situado no local do domicílio, nesta cidade

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depfc 

de revista e consertada assino.Conservatória do Registo Comercial de Luanda —BL 
Cazenga, aos 30 de Setembro de 2013. —A Conservador. 
Francisca Fernandes Marta de Carvalho. (13-20317

L
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Conservatória fU d .
Rogisto Comercial de Luanda-Bl^ 

Cazenga

, CERTIDÃO
ópia apensa a esta certidão está confo^

0 °nginal;c) ^ue^f reqUenda sob Apresentação n.° 0020.1300 

ciant eXtraíC^a d° registo respeitante ao Pai 1 eiT1 n°me individual Armindo Rodrig^ 
n 0 oni COni ° NíF 245303 1031, registada sob0 

n- 2013.2310;0 seiUT aS f°,has rubricada(s) por mim, 

^atrícu|a__ a fanco desta Conservatória.
Anninclo Rna Ver^amentos—Anotações 
,dentifiCaXdpgUesP^lo^

AP.20/20A^indo R:°rf6’20 Matrícula^Uar)da, MunicíDi'8UeS Paul°’ solteiro, maior, reside 1̂’e 

j°na l8> que usa' ! BaÍrro do c^nga, Rua do 1 * 
dades auxi|iares d. fimia 0 seu nome, exerce outras ac‘

I ^^nnento Í terr^es, tem o ado no |Ocat d0 dom°minado <<Armi,o — Comercial»’5,1 

micí|io, nesta cidade.

—«
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Por ser verdade se passa a presente certidão, que d ' je revista e consertada assino. ’ 4 ePOis

Conservatória do Registo Comercial de Luanda - Ri IB 
Cazenga, aos 30 de Setembro de 2013, — a Conse 

FranciscaFemandes Marta de Carvalho. (J3-203

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
Cazenga

Margol, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade 
de cantinas e fornecimento de refeições ao domicílio, tem 
o escritório e estabelecimento denominado «Pinão — 
Comercial», situado no local do domicílio, nesta cidade.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
Cazenga, aos 30 de Setembro de 2013. —A Conservadora, 
Francisca Femandes Marta de Carvalho. (13-20323-B01)

CERTIDÃO

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 0015.130620;
c) Que foi extraída do registo respeitante à comer

ciante em nome individual Isabel da Costa Fran
cisco, com o NIF 2453027441, registada sob o 
n.° 2013.2305;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Isabel da Costa Francisco;
Identificação Fiscal: 2453027441;
AP. 15/2013-06-20 Matrícula
Isabel da Costa Francisco, solteira, maior, residente em 

Luanda, Município e Bairro do Cazenga, Rua do Tanque do 
Cazenga, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade 
de cantinas e fornecimento de refeições ao domicílio, tem 
o escritório e estabelecimento denominado «Isaconcisco — 
Comercial», situado no local do domicílio, nesta cidade.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
Cazenga, aos 30 de Setembro de 2013. — A Conservadora, 
Francisca Femandes Marta de Carvalho. (13-20319-BO1)

Conservatória do Registo Comercial de Luanda BUE 

Cazenga

CERTIDÃO

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 

o original;
y Que foi requerida sob Apresentação n.° 0019.130620,

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Pinto Alexandre 
João, com o NIF 2453030752, registada sob o 

n.° 2013.2309;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.
^atricula — Averbamentos — Anotações

pnto Alexandre João;
Notificação Fiscal: 2453030752;

19/2013-06-20 Matrícula
•^u l*to Alexandre João, solteiro, maior, residente em 

anda> Município do Cazenga, Bairro Tunga Ngo, Rua

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
Cazenga

CERTIDÃO

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 0031.130619;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Yuri Miguel Domin
gos, com o NIF 2453027298, registada 
sob o n.° 2013.2285;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Yuri Miguel Domingos;
Identificação Fiscal: 2453027298;

- AP.31/2013-06-19 Matrícula
Yuri Miguel Domingos, solteiro, maior, residente em \ 

Luanda, Município do Cazenga, Bairro Hoji-ya-Henda, Rua 
Gaula, n.° 8, que usa a firma o seu nome, exerce a activi
dade de restaurantes com lugares ao balcão (snack-bares), 
tem o escritório e estabelecimento denominado «Yumingos 
— Comercial», situado no local do domicílio, nesta cidade.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
Cazenga, aos 30 de Setembro de 2013. —A Conservadora, 
Francisca Femandes Marta de Carvalho. (13-20324-B01)

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
Cazenga

CERTIDÃO

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;
b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 0011.130619;
c) Que foi extraída do registo respeitante à comer

ciante em nome individual Amélia Txahua de
Melo, com o NIF 2453018833, registada sob o 

n.° 2013.2265;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.



Matrícula — Averbamentos — Anotações
Amélia Txahua de Melo;
Identificação Fiscal: 2453018833;
AP. 11/2013-06-19 Matrícula
Amélia Txahua de Melo, solteira, maior, residente em 

Luanda, Município do Cazenga, Bairro Grafanil, Rua do 
Gamek, Casa n.° 56, Zona 18, que usa a firma o seu nome, 
exerce a actividade de cantinas e fornecimento de refeições 
ao domicílio, tem o escritório e estabelecimento denomi
nado «AMÉLIA DE MELO — Comercial», situado no local
do domicílio, nesta cidade.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
Cazenga, aos 28 de Junho de 2013. — A Conservadora, 
Francisca Femandes Marta de Carvalho. (13-20325-B01)

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
Cazenga

CERTIDÃO

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 0008.130619;
c) Que foi extraída do registo respeitante à comer

ciante em nome individual Ana Mutito, com o 
NIF 2453019007, registada sob o n.° 2013.2260;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Ana Mutito;
Identificação Fiscal: 2453019007;
AP.6/2013-06-19 Matrícula
Ana Mutito, solteira, maior, residente em Luanda, 

Município do Cazenga, Bairro Calawenda, Casa n.° 7, Zona 
19, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade de 
fabricação de gelados e sorvetes, tem o escritório e estabe
lecimento denominado «Ana Mutito — Comercial», situado 
no local do domicílio, nesta cidade.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
Cazenga, aos 28 de Junho de 2013. — A Conservadora, 
Francisca Femandes Marta de Carvalho. (13-20329-B01)

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 

Cazenga

CERTIDÃO

a) Que a cópia apensa a esta certidão està conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 0005.130619;

c) Que foi extraída do registo respeit^.
ciante em nome individual Angeiin, 
Luís, com o NIF 2453026933, re&sJÍ 
n o 2013.2259; !'s‘l

d) Que ocupa as folhas rubricadafs) pOr miln J
o selo branco desta Conservatória. ' 

Matricula - Averbamentos - Anotações 
Angelina António Luís;
Identificação Fiscal: 2453026933; .
AP 5/2013-06-19 Matrícula
Angelina António Luís, solteira, maior, reside^

Luanda, Município do Cazenga, Bairro Adriano 
Rua 1, Casa n.° 70, que usa a firma o seu nome, exercea* 
vidade de cantinas e fornecimento de refeições ao domicí 
tem o escritório e estabelecimento denominado «An$ 
Luís — Comercial», situado no local do domicílio, ií
cidade.

Por ser verdade se passa a presente certidão, quedep 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda-BI- 
Cazenga, aos 28 de Junho de 2013. — A Conservados 
Francisca Femandes Marta de Carvalho. (13-2O330-BQl|

rvatona do Registo Comercial de Luanda-BH|

Cazenga

CERTIDÃO

Q a cópia apensa a esta certidão está confotf 

0 original;
c) O reqUerÍda Sob APresentação n.° 0004.13061-

ue foi extraída do registo respeitante ao contf 
c,ante nome individual Abrão Vicente^1- 
c°m o NIF 2453026887, registada sob^

d) on'°2°13'2258;
e °cupa as folhas rubricada(s) por mim, 

Matrícula kranco desta Conservatória. 
Abfão VicentXoamentOS ~ A"°taÇÕeS 

Xxf; :̂’245m2688^ 

Abrãn 9MatrjculaLuanda> Muni06*116 J°ã°’ so,teiro> maior, residente ‘ 
que usa a e ®airro do Cazenga, Rua 11, Casa"-
e fornecimento d n°me’ exerce a actividade de can«” 
estabeleciment j reíis'Ções ao domicílio, tem o escd*^ 
ado no local d °. en°mÍnado <<Abv'ão — Comercial»’51 

de revista e consert cf ^3SSa a Presente certidão, que 

Cazenga,e70astÓ28 í° Reg'St° Comercial de Luandade Jnnho de 2013. - A Conse^J 

Ca/WAo. (13-20331"

°'E' 59


