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Farmasul, ees

Divisao, Cessio de’ quotas, ‘admissao de novo sécio e ”

altéracdo parcial do pacto social da sociedade «Farmasul,

Limitada».. .

* Certifico que, por escritura de. 10 de Outiibro de 2014,

lavrada com inicio a folhas 69 dolivro de notas para escri-

turas diversas n.° 227-A, do Cartério Notarial do Guiché -

Unico da Empresa, a cargo do Notario, Lucio Alberto Pires

da Costa, Licenciado em Direito, compareceram como

outorgantes. .

Primeiro: — Sofia Maia doVale, solteira, maior, natural.

de Porto, Portugal, de nacionalidade portuguesa,residente-.

- habitualmente em Luanda, noSIDstato Urbano daIngombota,

- Largo José Anchieta, n.° 1;

Segundo: — lreneu Jacob Mataniba Miguel, casado,

. Tas diversas. n.° 89-A, deste Cartorio: Notarial, matrical,

- Crito. e realizado em dinheiro, dividido e representada »

_ duasquotas, sendo uma ‘novalor nominal de Kz: 50.0y

‘acta qué nofinal se menciona e arquiva, divide a sua qa

_ gante, Manuel Henrique Catarino do CarmoPedro, vay

‘recebido porsi, primeira outorgante e que aquilhe diam

~ pectiva quitacao; e 3

- quota ao seu representado, acimareferido, pelo SeU resp

lhe da a respectiva quitagao, apartando-se assim da sot

—_ dos poderes que lhe foram conferidos unifica as quotas

como previamente deliberado em assembleia, nostermosé

‘ a DIARIO DA REPUBLig|,
.

constituida por escritura de 22 de Maio de 2012, lan

com inicio a folhas n.° 38, do livro de notas. para CSc,

na Conservatoria do Registo Comercial 22 Seccdo Guig

Unico da Empresa sob 0 n.° 1285-12, com o Capital sy

de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), integralmente sa] ~

(cinquenta e cinco mil kwanzas), pertencente a sécia Sq

Maia do Vale e outra no valor nominal de @ Kz: 45.0

(quarenta e cinco mil kwanzas), pertencenteao sécio ling]

Jacob Matamba Miguel; wo 7

Pela primeira outorgante foi dito: que, nos termosay

tizados pela -sociedade conforme deliberacdo constanea|

em duas, sendo umano valor nominal de Kz: 10.000,00(@

mil kwanzas) que reserva para si e outra no valor nomial

de Kz: 45.000,00 (quarenta e cinco mil kwanzas), quecee

livre de quaisquer Onus, encargos ou obrigagdes ¢pelost|

Tespectivo valor nominal ao representado do segundo out

Pelo segundo outorgante foi dito:.que, nos termos att

rizados pela sociedade conforme delibera¢ao constante tl

acta que nofinal se mencionae arquiva,cede,livre de qui

quer 6nus, encargos ou obrigacées e, a totalidade da al

tivo valor-nominal, valorja recebido pelo-cedente e queag

dade, nada mais tendo dela a reclamar;

. O segundo outorgante disse: também: que, nos ten

autorizados pela sociedade conforme deliberagao constatt

em acta que no final se menciona’e arquiva € no Ambitods

poderes quelhe foram conferidos, aceita as referidas cessis

feitas ao seu representado, nos precisos termos ¢xarados,

O segundo outorgantedisse igualmente:que, nos terné

aceites, passandoo seurepresentadoa deter uma Unica qv

de valor nominal de 90.000,00 (noventa mil kwanzas);

Pelo primeiro e segundo outorgantes foi dito: que, 0

acta queno final se menciona e arquiva,a sociedade aut
natural de Luanda, onde residéhabitualmente no Municipio

de Belas, Bairro Camama, Condominio Pelicano, Rua U,

Casa n.° 263, que outorga neste acto porsi individualmente

_ eem nome e representacdo de Manuel Henrique Catarino

.’ do Carmo Pedro, solteiro, maior, natural do Sambizanga,

Provincia de Luanda ondereside habitualmente no Distrito

Urbano e Bairro da Ingombota, Avenida Lenine,n.° 42; .

 Declaram os mesmos: Que, s4o os tnicos e actuais sécios

da sociedade comercial por quotas, denominada «Farmasul,

Limitada», NIF ‘com sede em Luanda, no Municipio de

‘Luanda, Distrito Urbano e Bairro da Ingombota, Largo

José Anchieta, Prédio: Unico, 2.° Andar, Apartamento 11,

rizaas referidas cessdes e unificagao de quotas nos precist

" termos ‘exarados, pelo que Manuel Henrique Catarino &

Carmo Pedro é admitido na sociedade;

Aprimeira outorgante declarou também;i que renuncia®?

. Cargo de gerente da sociedade; :

Pelo primeiro e segundo outorgantesfoi ainda dito: (Fy.
é nomeadopara o cargo de gerente, nos termose condig

previstas nosestatutos sociais Manuel Henrique Catrin?
Carmo Pedro, sdécio recém admitido; .

_ Edisseram ainda: que alteram o objecto social, vas?

a incluir nela novas actividades, tal comoresultada no

redaccao dada,abaixo, ao artigo pertinente;  
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Finalmente disseram os outorgantes: que, em fungdo dos

actos praticados alteram-se os artigos 3.°, 4.° e 6.°, n.° 1 do

e pacto social, que passam ter a seguinte redaccao:
 

ARTIGO3.°

, A sociedade tem porobjecto social o comércio
geral, representac¢éo de concessionarios, turismo,

hotelaria e industria, consultoria de gestao de

empresas e prestacao de servigos a importacdo e

exportagdo, assisténcia médica e medicamentosa

com a abertura de clinicas e diagndéstico, arma-

zém de medicamentos comercializagado e producao

de produtos quimicos e farmacéuticos de aplica-

¢ao humana e veterindria, equipamentos técnicos

e acessérios hospitalares e de laboratdrio, pro-

dutos para andlise de aguas e analise de produtos -

alimentares, de produtos dietéticos, exploracao de

farmacias para a comercializa¢ao de produto farma-

céuticos, épticas e ensino, agro-pecuaria, pescas,

transportes de aluguer e camionagem, construgao

_ civil, agricultura, podendo ainda dedicar-se a qual-

quer outro ramo de comércio ou industria em que os

- sOcios acordeme seja permitido poilei.

_ ARTIGO 4°

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

kwanzas) integralmente realizado em dinheiro, divi-

dido e representado por 2 (duas) quotas, sendo uma

_ no valor nominal de Kz: 90.000,00 (noventa mil

kwanzas), pertencente ao sdcio Manuel Henrique

* Catarino do CarmoPedroe outra no valor nominal

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

sécia Sofia Maia do Vale.

é

 

ARTIGO6.°

1. A geréncia e a administrago da sociedade,

bem como sua representagao em juizo e fora dele,

activa e passivamente, incumbe ao socio Manuel

_ Henrique Catarino do Carmo Pedro, que desdeja _

fica nomeado gerente, com dispensa de caugdo,

- sendo necessdria a sua assinatura para obrigarvali-

damente a sociedade.

Assim 0 disseram e outorgaram;

Esta conforme.. a

: Cartério Notarial do Guiché Unico da Empresa, em

Luanda, 0 de Outubro de 2014. — O ajudante,ilegivel.

(14-16792-L02)
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RAY JUNIOR— Comércio e Prestacao

de Servicos, Limitada

Certifico que, por escriturade 2 de Dezembro de 2014,

lavrada com inicio a folhas 17, do livro de notas para escri-

turas diversas n.° 236-A, do Cartério Notarial do Guiché

Unico da Empresa,a cargo do Notario, Liicio Alberto Pires

_ da Costa, Licenciado em Direito, tl constituida entre:

b Fe

informatica,

Primeiro;— ManvelJanior Raimundo,solteiro, maior,
natural do Lobito, Provincia de Benguela, residente habi-

tualmente em Luanda,no Distrito Urbano da Ingombota,

Bairro Ingombota, Rua Major Kanhangulo, casa s/n.°,

que outorga neste acto por si individualmente e em nome

€ representacdo da sua filha menor, Rana-Luisa Cassua

Raimundo, de 2 anos de-idade, natural da Ingombota,

Provincia de Luanda e consigo convivente;

Segundo: — Marcelina Fernando Mufuma Cassua,

solleira, maior, natural de Cacuso, ‘Provincia de Malanje,

residente habitualmente em Luanda,no Distrito Urbano da

Ingombota, Bairro Boavista, Casa n.° 4350, Zona 10;

Umasociedade comercial por quotas que se regera nos _

termos constantes dosartigos seguintes. ,

Esta conforme.

Cartério Notarial do Guiché Unico da Empresa, em

‘Luanda, 3 de Dezembro de 2014. — O ajudante,ilegivel.

_ ESTATUTO DA SOCIEDADE
RAY JUNIOR — COMERCIO E PRESTACAO

DE SERVICOS, LIMITADA:

ARTIGO 1.°

A sociedade adopta a denominacao social de «RAY

JUNIOR — Comércio e Prestacao de Servicos, Limitadan,

com sede social na Provincia de Luanda, Rua Major

Kanhangulo,: casa s/n.°, ao lado da Discoteca Bingo,

Municipio de Luanda,Bairro Ingombota, Distrito Urbano da

Ingombota, podendotransferi-la livremente para qualquer

outro local do territério nacional, bem como abrir filiais,

sucursais, agéncias ou outras formas de rebrecenacad den-—

tro e fora do Pais.

\ ARTIGO 2.°

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

inicio da sua actividade, para todososefeitos legais, a partir

da data da celebragdo da presente escritura.

. ARTIGO 3° \
A sociedade tem como objecto sociala prestacdo de ser-

vicgos, consultoria, forma¢ao profissional, comércio geral a

grosso e a retalho,serralharia, caixilharia de aluminios, avi-

cultura, agro-pecuaria, industria, pesca, hotelaria e turismo,

telecomunicagdes, publicidade, construcao

civil e obras publicas, consultoria, exploragéo mineira e

florestal, comercializa¢io de telefones e seus acessérios,

transporte maritimo, camionagem, agente despachante e

transitarios, cabotagem, rent-a-car, compra e venda de via- ©

_ turas, novas ou usadase seus acessorios, aluguer de viaturas,

com ou sem condutor, venda e reparagao de veiculos auto-

.mdveis, concessionaria de material e pegas sepatadas de

transporte, fabricagao de blocos e vigotas, medicamentos,

material cirirgico, gastavel e hospitalar, produtos quimicos

e farmacéuticos, centro médico, clinica, perfumaria, plas-

tificago de documentos, venda de material de escritério e  
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- escolar, decoracées, serigrafia, impressdes, salao de cabelei-

reiro, botequim, agéncia de viagens, promogao e mediagao

imobilidria, perfumaria, relagdes publicas, pastelaria, pada-

ria, geladaria, panificacao, representagdes comerciais e

‘ industriais, venda de gas de cozinha, desporto e recreagao,

videoclube, discoteca, meios industriais, realizacdes de acti-

vidades culturais e desportivas, manutengao de espagos

_ verdes, seguranga de bens patrimoniais, colégio, creche,

educacdo e cultura, escola de conducdo, ensino, importa-

¢ao e exportacdo, saneamento basico, fabricag&o e venda de

gelo, cyber café, electricidade, podendo ainda dedicar-se-a _

qualquer outro ramo do’comércio ou industria em que os

s6cios acordem e° seja permitidopor lei. ‘

ARTIGO 4°

O capital social € de Kz: 100.000,00(cem milil kwanzas),

integralmente realizado em dinheiro, dividido e representado

- por 3 (trés) quotas, sendo | (uma) quota no valor‘nominal

de Kz: 75.000,00 (setenta e cinco mil kwanzas), pertencente

- ao sécio Manuel Junior Raimundo, outra quota no valor

nominal de Kz:. 15.000,00 (quinze mil kwanzas), perten-

cente 4 sécia Marcelina Fernando Mufuma Cassua e outra

quota no valor nominal de.Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas),

 pertencente a sdcia Rana-Luisa Cassua Raimundo, respecti- .

vamente. - '

. ARTIGO 52
A cessdo de quotas a estranhosfica dependente do con-

sentimento da sociedade,a qual é sempre reservado0 direito

de preferéncia, deferido aaos sdcios se a sociedade dele nao |
‘

- quiser fazer. uso.

. ARTIGO 6° a

_1.A geréncia e administragaio da sociedade, em todos0s

seus actose contratos, em juizo e fora dele, activa e pas- ,

sivamente, incumbem ao sdécio Manuel Junior Raimundo,

que fica desde j4 nomeado gerente, com dispensade cau-

gio, bastando a sua assinatura, para obrigar validamegite a

’ gociedade.

2.0 gerente podera delegar num dos sécios ou mesmo

em_pessoa estranha a sociedade parte dos seus poderes de

geréncia, conferindopara o efeito, o respectivo mandato.

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

-econtratos estranhos aos negocios sociais da sociedade,tais -

-comoletras de favor, fianga, abonaghes ou actos semelhan--

tes.

ARTIGO 7::

“As Assemiblsias Gerais serio corivocadas por sim- .

ples cartas registadas, dirigidas aos sécios com pelo

menos30 (trinta) dias de antecedéncia, isto quando lei

nao prescreva formalidades especiais de comunicagdo. Se

qualquer dossécios estiver ausente, da sede social a comu-

nicagdo deverdser feita com tempo suficiente para que possa

- comparecer.  
af ‘ £

sd Rasp 4, Ae

as perdas se as houver.

“licitado em globo com obrigagao do pagamento dopassiw

“quer entre os sécios, seus herdeiros ou representantes,qui

outro.

. Margo imediato.

sigdes da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, que ¢ a Lei ds

Sociedades Comerciais, e demais legislagao aplicavel.

_ Empreendimentose Participagdes, S.A. faz a Hednilie

4

‘DIARIO DA REPUBLIc,a
e

: ARTIGO 8°
Os lucros liquidos apurados, depois de deduzida yy

centagem para fundos ou destinos especiais Criados gy
Assembleia Geral, serdo divididos pelos sécios na proyy
¢ao das suas quotas, e em igual proporcdo serioSupOtady

ARTIGO9S
A sociedade naose dissolvera por morte ouimpeding

de qualquer dos sécios, continuando a sua existénciacon,

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sdciofalecidog,

interdito, devendo estes nomear um que todosrepresen

enquanto a quota se mantiverindivisa.

oO ARTIGO 10.°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sdcios ¢ ty

demais casos legais, todos os sOciosserio liquidatarios ¢:

liquidagdo e partilha verificar-se-4 como acordarem. Nafih

de acordo, e se algum deles o pretender, sera o activo sod

e adjudicado ao sécio que melhor prego oferecer, em iguh

dade de condi¢ées.., .

Jef ARTIGOII.°

A sociedade reserva-se 0 direito de amortizar a quotaé

qualquer sdécio, quando sobre ela recaia arresto,0, penhora

providéncia cautelar. é'

ARTIGO 12° .

. Para todas as questées emergentes do presente contrat,

entre eles e a propria sociedade, fica estipulado 0 Foro dt

Comarca de Luanda, com expressa renuncia a quale

ARTIGO 13°

Os anos sociais serio OsCivis € OS balangos serdo dados

em 31 de Dezembro de cada ano, devendoencerrarrall tk

‘ ARTIGO 14°

No omisso regulardo as deliberagGes sociais, a disp

-(14-20038“L0)

” ‘Transmissao do Direito de Superficie quea~
SOCIEDADEF.L.P. — Fundadores do Lar do Patriots

_ MateusLopes Teixeira

- Certificd que, nas folhas 7,- verso, do livro de notes

‘para escrituras diversas n.° I-A, deste Cartério Notarial @
Comarca de Luanda, se encontra lavradaa escritura de teol

seguinte: .

Transmissaodo Direito de Superfiicie quea2 «SOCIBDADE

F.L.P. — Fundadores do Lar do Patriota Empreendimentos¢

Participagdes, S.A.» faz a «Hednildo Mateus LopesTeixeira 
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No dia 19 de Marco de 2015, nesta Cidade de Luanda e

no Cartorio Notarial desta Loja de Registos, perante mim,

Pedro Francisco Buta, Notario-Adjunto do referido Cartdrio,

compareceram comooutorgantes:

Primeiro:.

nacionalidade ‘cabo-verdiana, natural de Sao Vicente,

residente habitualmente em Luanda, Bairro Terra Nova,

’ Rua José Anchieta, Casa n.° 8, Zona I 1, Distrito Urbano.

do Rangel, titular da Autorizac&o de Residéncia Tipo A,

Cartéo n.° N020272/01702008, emitido pelo Servico

de Migracio e Estrangeiros, em Luanda, aas 16 de -

Setembro de 2011, que outorga neste acto na qualidade

de Administradora para a Venda e Marketing, em nome

e representacaéo da sociedade anénima denominada

-«SOCIEDADEF.L.P — Fundadores do Lar do Patriota
‘Empreendimentos e Participagées, S.A.», com sede

social no Luanda-Sul, no Lar do Patriota, Distrito Urbano °

. da Samba, pessoa colectiva registada como Contribuinte

Fiscal n.° 5401125348, registada na Conservatéria do

Registo Comercial de Luanda, n.° 491/2005;

Segundo: — Hednildo Mateus Lopes Teixeira, casado

com Sandra Matias de Carvalho Lopes Teixeira, sob o

regime de bens adquiridos, natural da Maianga, Provincia

de Luanda, residente habitualmente nesta cidade, no

Urbanizag¢io Nova Vida 50, 34, Bairro Kilamba Kiaxi,

Distrito Urbano de Belas, titular do Bilhete de Identidade

n.° 000309394LA035, emitido pela Direc¢ao’ Nacional de
Identificac&o, em Luanda, aos 17 de Maio de 2012.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos.documen-

tos de identificagao ja acima referidos, bem como certifico

a qualidade em que intervém a primeira outorgante, tendo

 poderes para 0 acto em face os documentos que no final

menciono €.arquivo.

E, pela primeira outorgante foi dito:

‘Que, a sua-representada «SOCIEDADE F.L.P

‘Fundadores: do Lar do Patriota Empreendimentos e

Participacdes, S.A.» é legitima superficiaria de um pré-

dio rustico sito em Luanda, no Sectordo Talatona, Distrito

Urbano da Samba, Comuna do Benfica,

12.850.00m2, descrito na 2.* Secgao da Conservatoria do

Registo Predial desta Comarca sob a Ficha do Prédio 566-Samba,

omisso namatriz por nao existir matriz de terreno, do qual foi

desanexado umaparcela de terreno com a drea de 900.00m2

‘ (novecentos metros quadrados), seguintes confrontagées:

. a Norte com terreno de terceiros, Sul com terreno de-ter-

' ceiros, a Este com a Rua Projectada, s/n.° e a Oeste com a

Biblioteca Municipal. . . :

Assim, pela presente escritura‘em nomeda sociedade sua

representada e usando dos podergs quelhe foram conferidos,

transmite o referido direito de superficie sobrea parcela de

terreno acima descrita, com todos os correspondentesdirei-

~ tos € obrigagdes a favor do segundo Suvergamte Hednildo’

Mateus Love Teixeira.

— Maria do Céu Silva Costa Bras, de .

localizado no:

Projecto Urbanizagdes Harmonia, com a area total de —

Quea transmissao é feita pelo prego de Kz:4.635.000,00

(quatro milhdes, seiscentos e trinta e cinco mil kwanzas),

quantia ja paga pela cessiondria, pelo que Ihe da a corres-

pondente quitacdo e a transmissao por efectuada.

Pelo segundo outorgantefoi dito: —

Que, para si aceita a transmissao nos precisos termos

exarados.

‘Assim 0 disseram e outorgaram.

. Para instruir o acto arquivo os seguintes documentos:

a) Acta avulsa n.° 1/2006 da sociedade «SOCIE-

DADEF.L.P — Fundadores do Lar do Patriota

: Empreendimentose Participacdes, S.A.»; °

b) Certid’o emitida pela Conservatéria do Registo

Predial desta Comarca;

‘g) Conhecimento de SISA n.° 164/2015, passada pela

Reparticao de Financas do 4.° BairroFiscal de

Luanda do ano corrente, que comprova 0 paga-

‘mento de Sisa definitivo, que recaiu sobre o

valor declarado na transmissao;

d) Autorizacao do GovernoProvincial de Luanda, aos

18 de Margo de 2010.-

Aosoutorgantesfiz em voz alta e na presenca, simultanea -

de todos,a leitura e explica¢do docontetido desta escritura.

Esta conforme. -

Cartério Notarial da Comarca de Luanda, em Luanda,

aos 19 de Margo de 205. —-O-‘Ajudante, André Joaquim

Miguel Inacio. (15-4526--LO1)

 

Transmissao do Direito de Superficie quea

SOCIEDADEF.L.P. — Fundadores do Lar do

-Patriota Empreendimentos e Participagoes, S.A.

- faz a SOCIEDADE BLACKSTAGE— Comércio

: ie Servigos, Limitada

‘Certifico que, nas_folhas 6, verso, do livro denotas
para escrituras diversas n.° I-A, deste Cartério Notarial da

Comarca de Luanda,se encontra lavrada a.escritura de teor =

seguinte: :

Transmissaodo DireitodeSuperfiiciequeacSOCIEDADE

F.L.P. — Fundadores do Lar do Patriota Empreendimentos

e Participagdes, S.A.» faza «SOCIEDADE BLACKSTAGE

— Comércio e Servicgos; Limitada».

° No dia 19 de Marco de 2015, nesta Cidade de Luandae

no Cartério Notarial desta Loja de Registos, perante mim,

Pedro Francisco Buta, Notario-Adjunto do referido Cartério,

cpmpareeeralt comooutorgantes: ;

' Primeiro: — Maria do Céu Silva Costa’ Bras, de —

nacionalidade cabo-verdiana, natural de Sao Vicente,

-residente habitualmente em Luanda, Bairro Terra

Nova, Rua José Anchieta, Casa n.° 8, Zona I1, Distrito

Urbano do Rangel, titular da Autorizagado de Residéncia

‘Tipo A, Cartéo n.° N020272/01702008, emitido pelo
Servico de Migrag&o e Estrangeiros, em Luanda, aos 16

de Setembro de 2011, que outorga neste acto na qua-

~
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lidade de Administradora para a Venda e Marketing,

em nome e representacdo da sociedade andénima deno-

-minada «SOCIEDADE F.L.P — Fundadores do Lar do
Patriota Empréendimentose Participacées, S.A», com sede

social no Luanda-Sul, no Lar do Patriota, Distrito Urbano da

~ Samba, pessoa colectiva registada como ContribuinteFiscal °

n.° 5401125348, registada na Conservatéria do Registo .

| Comercial de Luanda, n.° 491/2005;-

Segundo:—Neri Alvaro do Nascimento, solteiro, maior,

natural do Nzeto, Provincia do Zaire, residente habitual-

mente nesta Cidade de, Luanda, na Rua Havemos deVoltar,

n.° 245, Bairro Sambizanga,Distrito Urbano do Sambizanga,

‘titular do Bilheté.de Identidade n.° 002136436ZE033, emi- ©
-tido pela Direceo Nacional de Identificacéo, em Luanda,
aos 12 de Dezembro de 2013, que outorga neste acto na qua-

, lidade de sécio-gerente da sociedade por quotas denominada

«SOCIEDADE BLACKSTAGE —— Comércio e Servicos,

Limitada», com sede social no Bairro da Samba, Distrito

Urbano da Samba, Rua 21 de Janeiro, Casa n.° 32, pessoa

colectiva registada como Contribuinte Fiscal n.° 5417146684,

registada na Conservatéria do Registo Comercial sob O°

n° 2.237-11.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos documen-

tos de identificagao j4 acima referidos, bem comocertifico a:

qualidade em queintervém a primeira e segundo outorgante, .

tendo poderes para o acto em face os documentos que no.

final arquivo. ©

E, pelo primeiro outorgante foi dito:

Que,suarepresentada«SOCIEDADEF.L.P—Fundadores

do Lar do Patriota Empreendimentose Participagdes, S.A.»,é

legitima superficidria de um prédiorastico sito em Luanda,no

Sector do Talatona, Distrito Urbano da Samba, no Municipio —

de Belas, Comuna do Benfica, Urbanizacéo Harmonia,
com a area total de 12.850.00m2, descrito na 2.4 Secc3o da

- Conservatoria do Registo Predial desta Comarca sobFicha °
do_ Prédio 566-Samba, omisso na matriz por nao existir

matriz_de terreno, do qual foi.desanexado umaparcela de

’ terreno com a area de 1200.00m2 (mil e duzentos metros

quadrados), com as seguintes confrontagées: Norte com a

rua projectada sem nimero., a Sul com Edificio da Direcgao .

_ Provincial dos Antigos Combatentes e Veteranosda Patria, e.

_Este comCasa n.° 03P e a Oeste com Edificion.° 06P.

Assim, pela presenteescritura a primeira outorgante,

em nome da sociedade sua representada e usandodospode-

‘ res que lhe foram conferidos, transmite o referido direito

de superficie sobre a parcela de. terrenoacima descrita,

com todos os‘correspondentes direitos e obrigagdes a favor

BLACKSTAGE— Comércio e Servicos, Limitada»,

Quea transmissdo feita pelo preco de Kz:6.180.000,00

(seis mithdese centoe oitenta mil kwanzas), quantiaja paga

pela cessiondria, pelo que lhe d4 a correspondentequitacdo

e a transmissdo porefectuada.

Pelo segundo outorgante em nome dessua representada

do representante do segundo outorgante «SOCIEDADE em Luanda, Bairro Terra Nova, Rua José Anchieta, Casa n°8

DIARIO DA REPUBLic,s

Que, para si aceita a transmissao. nos precisos term, °
exarados.

Assim 0 disseram e outorgaram. ;
Para instruir 0 acto‘arquivo Osseguintes.documentos

a) Acta Avulsa n.° 1/2006 da sociedade «RL?P.

Fundadores do Lar do Patriota Empreending ,
_ tos e Participagdes, $.A.»;

-b) Certidao emitida pela Conservatoria do Regig

Predial desta Comarca deLuanda; ,

c) Conhecimento de SISA n.° 162/2015, passada peh

Repartigéo de Financas do 4.° Bairro Fiscal &

os Luanda do ano corrente, que comprova0'pag

"mento de Sisa definitivo, que recaiu sobre,

valor declarado na transmissao;

d) Certiddo comercial da sociedade «SOCIEDADE

BLACKSTAGE — Comércio e Servigos,Li

tada»;

e) Autorizacao do Governo Provincial de Luanda, ai

18 de Marco de 2010.

- ‘Aosoutorgantes fiz em voz altae na presenca simullénea |

de todos, a leitura e explicagdo do conteudodesta escritur

—O Notario-Adjunto, Pedro Francisco Buta. ,

Esta conforme.

Cartorio Notarial da Comarca de Luanda, em Luanta

aos 19 de Margo de 2015. — O Ajudante, André Joaquin

Miguel ‘Indcio. (15-4577Li} }

v

7

 

Transmissio do direito de superficie quea —

‘.«Sociedade F, L. P.— Fundadores do Lar do Patriota

Empreendimentos e Participacées, S. Aw Faza -

Henrique Jorge do Sacramento e Sousa .

_Certifico que, nas folhas 7, do livro de notas para esc

turas diversas n.° I-A, deste Cartdério Notarial da Comara

de Luanda se encontralavradaa escritura-de teGrseguinle

‘Transmissao do direito desuperficie que a «Sociedade

_ L. P. — Fundadoresdo Lar do Patriota Empreendimentos¢

- Participagées, S. A» Faza Henrique Jorge do Sacramento

e Sousa. -

No dia 19 deMaréo ae 2015, nesta Cidade;de Luanda

e no Cart6rio Notarial desta Loja de Registos, perantemim

Pedro Francisco Buta, Notario-Adjuntodo referido Cartério,

-compareceram como outorgantes: me

Primeiro: —Mariado CéuSilvaCosta Bras,de nacionalidads

Caboverdiana, natural de Sao Vicente, residente habitualmenle

Zona |1, Distrito Urbano do Rangel, titular da Autorizacao

Residéncia Tipo A, Cartaéo n.° N020272/01702008, emi:

tido pelo SME em Luanda, aos 16 de Setembro de 201|,

que outorga neste acto na qualidade de Administradora pa |

Venda e Marketing, em nome erepresentacdo da sociedad? 
‘anénima denominada «SociedadeF. L. P. - Fundadores do Lat

do Patriota Empreendimentos e Participacdes, S. A.», com |
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_ sede social no LuandaSul, no Lar do Patriota, Municipio da

Samba, pessoa colectiva registada como Contribuinte Fiscal

‘n® 5401125348, registada na Conservatéria do Registo
Comercial de Luanda n.° 491/2005.

Segundo: — Henrique Jorge do Sacramento e Sousa,

solteiro, maior, natural da Maianga, Provincia de Luanda, -

residente habitualmente nesta Cidade de Luanda, na Rua Lar

do Patriota, Casa n.° 6, Bairro Benfica, Distrito Urbano da

Samba,titular do Bilhete de Identidade n.° 000153852LA039,

emitido pela Direcg&o Nacional de Identificacao, em Luanda,

aos 23 de Junho de 2010;

Verifiquei a identidadedos outorgantes pelos documen-

‘tos de identificagao ja acima referidos, bem comocertifico

a qualidade em que intervém a primeira outorgante, tendo

poderes para 0 acto em face os documentos que nofinal

menciono e arquivo.

E, pela primeira outorgante foi dito:

Que, sua representada «SociedadeF. L.P.— Fundadores

do Lar do Patriota Empreendimentos e Participacées, S. A.»,

élegitima superficidria de um prédiorustico sito em Luand4,

no Sector do Talatona, Distrito Urbano da Samba, Comuna

do Benfica,localizado no Projecto Urbanizacdes Harmonia,

_ com a area total de 12.850.00 m2, descrito na 2.9 Secgdo da

Conservatoria do Registo Predial desta Comarca sob ficha
do prédio 566 - Samba, omisso na matriz por nao existir

matriz de terreno, do qual foi desanexado umaparcela de

terreno coma area de 200.00 m2 (duzentos metros quadra-

dos), com as seguintes confronta¢des, a Norte com a Rua

n° 92, Sul com a Rua n.° 94, a Este com 0 lote n.° 873A, ea

. Oeste com o lote n.° 872A. .

’ Assim, pela presente escritura em nomedasociedade sua

representada e usando dospoderes quelhe foram conferidos,.

transmite o referido direito de superficie sobre a parcela de

terreno acima descrita, com todos os correspondentesdirei-

tos ¢ obrigagdes a favor do segundo outorgante Henrique

- Jorge do Sacramento e Sousa.
Que a transmissao é feita pelo preco de Kz: | 030.000, "

00 (um milhdo e trinta mil kwanzas), quantia ja pagapelo-

cessionario, pelo que lhe da a correspondente quitagao ea

transmissdo por efectuada.

Pelo segundo outorgante foi dito:

Que, para si aceita a transmissao nos precisas termos

exarados. :

Assim o disseram e outorgaram.

Para instruir 0 acto arquivo os seguintes documentos:
qa) Acta avulsa n.° 1/2006 da sociedade «SociedadeF. L.P.

— Fundadores do Lar do Patriota Erapreendimicn

tos e Participacdes, S. A;

5) Certidao emitida pela Conservatéria do Registo

Predial desta Comarca; 5

; ‘¢) Conhecimento de Sisa n.° 164/2015,“passada pela

Reparticdo de Finangas do 4.° Bairro Fiscal de

Luanda do anocorrente, que comprova 0 paga-

mento de Sisa definitivo, que recaiu sobre o
valor declarado na transmissio;

alS Sgoe me soil

* d) Autorizagaio do GovernoProvincial de Luanda, aos

; 18 de Marco de 2010.

Aosoutorgantes fiz em voz alta e na presenga, simultanea |

detodos,a leitura e explicagio do contetido desta escritura.

- ONotario-Adjunto, Pedro Francisco Buta.

Esta conforme.

Cartorio Notarial da Loja de Registos do Kifica, em

Luanda, aos 19 de Marco de 2015. — O Ajudante, André

Joaquim Miguel Indcio. (15-4528-L01)
 

A.C, P. — Apetrechamento, Construgao Civil
e Prestacao de Servigos ‘ :

Certifico que, no dia 16 de Outubro de 2014, nesta

Cidade do Dundo e noCartério Notarial da Lunda-Norte,

no Dundo, a cargo de Maria da Concei¢ao Ngusso Miranda,

Notaria do referido Cartério, compareceu como outorgante

abaixo identificado: . -

Primeiro: —Al Karim Carmali Popat, natural de Mocambique,

de nacionalidade portuguesa, portador de Autorizagado de

Residéncian.°0007042T02, emitidoem Luanda, ags 10 de Junho |

de 2014, residente no BairroMorro Bento, Condominio do

BCI, Casa n.° 203, Luanda.

Verifiquei e certifico a identidade do outorgante em face

do seu documento supra mencionado.

E,porele foi dito:

Que, pela presenteescritura, € constituido. por ele uma

firma por quota de responsabilidade individual, sob a deno-

minacao de «A. C. P. — Apetrechamento, Construcao Civil

e Prestacao de Servicos», que tem a sua sede social no

Municipio do Lucapa, Provincia da Lunda-Norte.

Que,a firma tem por objecto social estipulado no artigo 3.°

do estatuto, e possui o capital social de Kz: 100.000,00(cem.|

mil Kwanzas) comoreferencia 0 artigo 4.° do estatuto.

Que, esta firma vai reger-se pelos respectivos estatutos

que faz parte integrante desta escritura, que é um documento *
elaborado em separado, nos'termos do n.° 2, do artigo 78.°

_do Cédigo do Notariado, com a redaccao que lhe foi dada

pelo artigo 55.° da Lei n.° 1/97, de 17 de Janeiro, cujo con-. .

tetido ele outorgante tem perfeito conbreinent; pelo que, é°

dispensada a sualeitura.

Assim 0 disse e outorgou.

_ Instruemeste acto: '

a) O documento complementar a que atras se fez alu-

sao;

5) Certificado de admissibilidade, emitido pelo Ficheiro

Centrat de DenominagGes Sociais, em Luanda, aos

29 de Setembro de 2014;

_¢) Fotocdépia do bilhete dé identidade;

d) Requerimento reconhecido dirigido a Notaria.

Ao outorgantefiz emvozalta e na suapresenga,a leitura

desta escritura e a adverti sobre a necessidade da publicagao

no Didrio da Repiiblica.
E certiddo quefiz extrair vai conforme o original aque

meéreporto.
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ESTATUTO DAEMPRESA ;
A. C. P, — APETRECHAMENTOS,CONSTRUGAO

CIVIL’E PRESTAGAODESERVICOS:

CAPITULO!
Disposices Gerais

ARTIGO 1°
_ (Denominagio, natureza e sede) .

_ Afirma adopta.a denominagao de «A. C. P.— Apetre-
chamentos, Construgdo Civil e Prestagaég de Servigos»,

_empresa em nomeindividual de Al. Karim Carmali- Popat,

que tem asede social no Municipio do Lucapa, Provincia da -

Lunda-Norte, podendo abrirfiliais; sucursais, -agéncias ou

+ outra forma de representagao social cm territério nacional e

estrangeiro de acordo os seus interesses sociais.

* ARTIGO 2°

(Duracio)

a

A sua duragdo é por tempo indeterminado, contanda O°

seu inicio a partir da data de celebracao desta escritura.

ARTIGO32
(Objecto social)

O seu objecto social é 0 exercicio do comércio geral,

e venda a grossoe retalho, agricultura, agro-peciaria, pescas

.e industria, transporte de mercadorias E passageiros, explo- ”

racado de aeroportos e portos, venda de vestuarios diversos,

combustiveis, lubrificantes e seus derivados,.venda de gas

_butano, venda de materiais dc construcdoe escolar, graficas,

inddstrias transformadoras, hotelaria e turismo,pastelaria e

- restaurante, salao de beleza e estética, perfumaria ebouti-

que, aluguer de material de som e luz, bijutarias, construgao

civil e obras publicas, manutengao de edificios, prestacZo de

servicos e representacdes, auditoria, consultoria, parcerias,

oficinas gerais, rent-a-car, ensino privado € profissional, :

escola de condugdo e informatica, panificadoras e moagens,.

exploracdo de minerais e florestal, pastelaria e geladaria,

comunicag4o social e media, telecomunicagées, importa-

¢4o exportacio, podendo dedicar-se em outras actividades

-comerciais e industriais desde que sejam permitidos por. lei

. comercial vigente no Pais.

ARTIGO 4°

(Capital social) © -

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

integralmente realizado em dinheiro, representado’ por uma

s6 quota pertencente a Al Karim Carmali Popat.”.

ARTIGO 5.°
(Prestagdes e cessdo de quotas)

Nao serdoexigiveis prestagdes suplementares de capital,

mas 0 proprietario podera fazera firma os suprimentos de

que ela necessitar mediante os juros queestipular.

A cessao de quota na firma fica dependente do consenti-

mento do proprietario, 4 qual é sempre reservadoo direitp de

preferéncia deferido a qual no quiser fazer uso.

 

DIARIO DA REPUBLIC,4

_ ARTIGO 6°
(Geréncia ¢administracio)

1. A geréncia e a administragdo da firma, bem como,
sua representa¢do em todosOs seus actos e contratos, j Julzoe

‘fora dela, activa e passivamente sera exercida pelo propre

tarioAl Karim Carmali Popat, que dispensada de cauciofig

desde ja nomeado gerente, bastando a sua assinatura dh

para fazer valera firma.

2. O gerente podera delegar na pessoa estranhano toh

ou em parte devendo para o efeito outorgar onecessario ity

trumento de mandato. .

ARTIGO 7.°
. (Assembleia Geral) ;

As Assembleias Gerais, quando a lei nao. prescrey

- outras formalidades legais, serdo convocadaspor meio &

cartas, bilhetes registados e enviadas por via mais répit

‘ com pelo menos 15 dias de antecedéncia.

ARTIGO8.° 7
(Dissolucio da socicdade)

A firma niose dissolveré pelo falecimentoou interdigéa

do proprietario, continuando com os sobrevivos capazes,ts |

herdeiros ou representante legal do sécio falecido, devendo

estes nomear um quea todos os represente enquantoaquo

estiver indivisa.

ae ARTIGO 9.°
; (Ano ‘social)

Afirma podera mediante as deliberagoes das Assembles

Gerais, participar em sua criag&o eassociar-se comoulrs

entidades singulares ou colectivas, colaborar comelas alte

vés da sua direccdo ou fiscalizacao e nela tomarinteresss

sob qualquer forma. ~ so

‘|, Para todas as questdes emergentes deste contrato, fic

estipulado do Forodo Cartério Notarial da Lunda-Norte, 0

Dundo, com expressa reniincia a qualquer outro.

2. No omisso regularao os preceitos dalei. i ‘de Abnl |

de 1901, as deliberacdes tomadas em forma legal € der

legislagdes aplicavel. be og

Esta conforme. _. Ssh v

E certidao que fiz extrair e vai conformeo original.

Feito no Cartério Notarial da Lunda-Norte, no Dundo,

-a0s 16 de Outubro de 2014. (15-4530-L16)
—

LDV— Empreendimentos, Limitada

Certifico que, no Sistema Integrado Notarialdeste Cartéro,

seencontra lavrada umaescritura que é do teor seguinte:

Constituicdo de sociedade, sob adenominagao «LDV—

. Empreendimentos, Limitada», com sede no Lubango.

No dia 23 de Junho de 2014,nésta Cidade do Lobito¢

no Cartério Notarial da Comarca, sito na Rua de Cerveira Pereira, 1.° andar, direito, Bairro da Caponte, a meu cargd

Antonio Napoledo, Licenciado em Direito e Notéario do refe-

rido Cartério, compareceu perante mim como outorganle

Henrique Cambanje, solteiro, maior, natural do. Huge

|
(
|
a
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Provincia do Huambo,residente habitualmente nesta Cidade

do Lobito, Rua Fragoso de Matos, Casa n.° 110, Bairro do

Compo,titular do Bilhete de Identidade numero zero zero

zero quatro nove doisseis cinco um HOzerotrés seis, emi-

tido pela Direcg&o Nacional de Identificagao, em Luanda,
aos 25 de Julho de 2007, que outorga neste acto na quali-

"dade de bastante procuradore em representacao de Laurinda

Vondila Henda Bernardo, solteira, maior,

Huambo, Provincia do Huambo, onde habitualmente reside

no Largo 10 de Dezembro, Prédio da Cooperagao, Cidade

Baixa; e Lazaro Cahossi da Piedade, solteiro, maior, natu-

ral do Huambo, Provincia do Huambo, onde habitualmente

reside no Bairro deFatima, Zona A, conforme procuragdes

_ que para os devidos efeitos me foram apresentadase verifi-
quei conterem poderes para 0 acto e arquivo.

Verifiquei a identidade do outorgante pela exibigao do |.

~ seu j4 mencionado documento, bem comocertifico a quali-

dade e suficiéncia dos poderes para o acto em que intervém,

face aos documentos existentes neste Cartorio.

E disse: ‘

. Que, pela presente escritura, os seus representadoscons-
tituem entre si uma sociedade por quotas de responsabilidade

limitada, com a denominacao «LDV — Empreendimentos,
‘ Limitada», com sede social na Cidade do Lubango, Marginal

do Mukufi, Prédio da ex-Vidreira do Sul, n.° 684, com o

capital social de Kz: 200.000,00 (duzentos mil kwanzas), -

dividido e representado por duas quotas iguais no valor

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

pertencentes aos socios Laurinda Vondila Henda Bernardo .

Lazaro Cahossi da Piedade.

Que, esta sociedade se vai reger pelosartigos constan-
tes do pacto social anexo que é documento complementar |

elaborado nos termos do n.° 2 doartigo 55.° da Lei n.° 1/97,

de 17 de Janeiro, da Simplificagao dos Actos Notariais, que

fica a fazer parte integrante desta escritura e a outorgante

- declara ter lido e assinado, tendo pleno conhecimento do seu

contetido, pelo que.dispensa sualeitura.

' Assim 6 disse e outorgou.
Instruem o acto os seguintes documentos que arquivo:

a) Certificado de admissibilidade, emitido pelo

Ficheiro Central de Denominagdes Sociais, em

Luanda, aos 25 de Abril de 2014;

5) Pacto social devidamente assinado;

¢) Justificativo do depdsito do capital social;

d) Duas procuragées.
A leitura desta escriturae a explicagao do seu contetido e

efeito foi feita em vozalta na presenga do outorgante, tendo-

-o advertido da: obrigatoriedade do registo deste acto no .

prazo de 90 dias, contados a partir de hoje.

Assinado: P: P. Henrique Cambanje, —- O Notario,

Antonio Napoledo.

Conta registada sob o n.° 302/20124. —Rubricado, A.N.

Nada maiscontém:a mencignada escritura que para que
foi fielmente informatizada. '

E certid’o que fiz extrair de teor completo e vai con-

forme o original a que mereporto.
Cartério Notarial da Comarca doLobito, aos 30 de Julho

de 2014, — O Ajudante de Notario, Abrado Belo Cassinda-
Paulo.

=ieta
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- PACTO SOCIAL DA |
_ LDV -— EMPREENDIMENTOS, LIMITADA

— ARTIGO 1°
A sociedade adopta a denominagao de «LDV — Empre-

endimentos, Limitada», com sede no Lubango, Marginal _

* do Mukufi, Prédio da ex-Vidreira do Sul, Porta n.° 684,

podendoabrir filiais, sucursais, agéncias, delegagdes ou

qualqueroutra forma de representacao em qualquer parte do

territério nacional ou no estrangeiro, onde mais convier aos

negocios sociais. ,

, ARTIGO 2°
A sua duragao é por tempo indeterminado, contando-se o

seu inicio para todososefeitos legal, a partir da data da cele-

bracdo da escritura.

ARTIGO 3° .
O seu objecto social € 0 exercicio do comércio geral a

grosso e a retalho, hotelaria e turismo, agro-pecuaria, pescas

e derivados, construgao civil e obras ptiblicas, gest&o imo-

bilidria, gest&o de empreendimentos acadéinicos, escolares

_ ede indole festiva e cultural, transporte e transportacao de

~ pessoal, aluguer de viaturas, rent-a-car, agenciamento de

viagens e cabotagem,livraria e papelaria, fabrico de arte-

factos de cimento, soldadura industrial, pintura indystrial,

servigos de metalomecdnica, comercializagéo de petrd-

* leo'e seus derivados, canalizagao de agua e esgotos, gestao

ambiental, gestdio de parquesindustriais, cobranga de agua e

- luz e de associagées e clubes, tratamento e desenvolvimento -

de recursos humanos, consultoria e auditoria financeira,

abastecimento de produtosconsumiveis e pereciveis, repa-
racdes e reconstru¢ao civil de pontes e pontecos, recolha e

tratamento de lixo hospitalar, doméstico e industrial, gestao

de farmacias e laboratérios méditos, explorac¢ao de cen-

tro médico e clinica geral, laboratério de andlises clinica,

_venda de medicamentos farmacéuticos, produtos de beleza
e material -cirtirgico hospitalar, perfumaria, salaéo.de beleza

_e cabeleireira, educa¢ao, satide e ensino, operadorportuario,.

estiva, ship chandler, vistoria, fiscalizagao e agenciamento

a navios, informatica, telecomunicacdes, venda de telemo-

veis, venda de pecgas sobressalentes, oficina de auto, frios,

assisténcia técnica, exploracao de bombas de combusti-

veis, venda de lubrificantes e ‘gas butano, relacdes publicas,

consultoria e projectos, exploracaoflorestal e queima de car-

vao, exploragao de recursos mineiras e pedras preciosas e

sua comercializacaa, prestag&o de servicos, assisténcia téc-

nica, representagdes comerciais, importagaio e exportagao,

podendoainda dedicar-se a qualquer outro ramo deactivi-

dade comercial ou industrial em que os sécios acordem e

seja permitido porlei. s

_ ARTIGO 4°
O capital social, integralmente realizado em dinheiro,

é nomontante de Kz: 200.000,00, dividido e representado

por duas quotas iguais no valor nominal de Kz: 100.000,00

-cada uma, pertencentes aos sécios Laurinda Vondila Henda

.Bernardo e Lazaro Cahossi da Piedade.
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ARTIGO 5°)
Nao seraio exigiveis prestagdes suplementares de capital,

mas os socios poderao fazer a sociedade OS suprimentos de

que ela carecer, mediante os juros e condigGes que estipu-

‘ larem. -

oh”ARTIGO 6°.
A cessdo de quotasentre os sdcies é livremente per- .

mitida, mas, quando feita a estranhos, fica dependente do

consentimento da sociedade, a qual é sempre reservado 0

____direito de preféréncia, deferido aos séciosse aquele dele nao
‘+ quiser fazer uso. —

ARTIGO 7-°.

A geréncia e a representagdo da sociedade, em todos os

seus actose contratos, em juizo e.fora dele, activa e passiva-

mente, serao exercidas pela sécia Laurinda Vondila Henda

~ Bernardo; que desde ja fica nomeada gerente com dispensa

de caugao, bastando a sua assinatura para obrigar. valida-

" mente a sociedade. - i A

1, Fica vedado a gerente obrigar a sociedade em actos

‘ e contratos estranhos aos negocios, sociais, tais comoletras‘.
- Domingos, de nacionalidade portuguesa, natural de Sto

‘Sebastiéo da Pedreira, Lisboa,
de. favor, fangas, avales, abonagGes ou documentos seme-

~ fhantes: “9.

. ARTIGO 8°

~ As Assembleias Gerais seroconvocadas, ‘quando a

lei nao prescreva outras formalidades, por meio de cartas

registadas, dirigidas aos sécios com pelo menos 15 dias de

local da sede social, a convocacao devera ser feita com uma

- dilagao suficiente para ele poder’comparecer ou fazer-se

representar. j ' men a

, ; _ARTIGO 9.°

Os lucros liquidos apurados: depois de deduzida a per-

percentagenspara fundosou destinos especiais criados ‘em

Assembleias Gerais, serao aivididos pelos sOcios na propor-

¢ao das suas quotas e em igual propor¢ao serao suportadas

as perdas se as houver.

O
T
A
T
E
S

  

: ARTIGO 10°

_Asociedade ndo se dissolvera por morte ou interdi¢ao de

_ qualquer dos sdcios, continuando com os sobrevivos,her-

interdito, devendo estes nomear um que a todos representé

enguante a quota se mantiverindivisa. ©

oo - ARTIGO I1.°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sécios e nos

demaiscasos, todoseles serao liquidatarios e a liquidacao e

partilha procederao como para ela acordarem.

E Nafalta de acordo e se algum deles o pretender, sera o

'. activo licitado em globo com aobrigac¢do do pagaimento do

.. passivo.e adjudicado ao sécio que melhorpreco oferecer em

>. igualdade de condigdes.  

~ antecedéncia. Sealgum dossdcios se encontrar ausente do.

centagem para o fundo de reserva legale quaisquer outras -

’

deiros capazes e com 0 representante do sdcio falecido ou’

.. reside habitualmente na Rua do Péssigo, n.° 56-AG; Bairro

ae sani ”

_ ram:

‘em Lisboa, a 1 de Junho de 2011,-que outorga neste ato

- Bordalo Pinheiro,. 87-6.°, Distrito de Lisboa, Conselho ¢

- Lisboa, Freguesia Campolide 1070 041 Lisboa, matriculadan
‘Conservatéria do Registo Comercial de Lisboa, 4.* Secgio

- casado, natural da Ingombota, Provincia de Luanda, onde

, lr do Bilhete de Identidade n.° 000071533LA013, emitido

‘Conservatéria do Registo Comercial desta Comarcasob 0

_
DIARIO DA REPUBLig,ue

_ ARTIGO 122

Para todas as quest6es emergentes deste contrato, qe

entre os sdécios, seus herdeiros ou representantes, qu

entre eles e a propria sociedade,fica estipulado comoFoy

- Obrigatério da Comarca do Lobito, com expressa renin

aqualquer outro.

ARTIGO 13.° .

Noomisso regulardo as disposi¢des da Lei das Sociedad

Comerciais e demais disposi¢gées aplicaveis vigentes jy

Pais. (15-4594-L0)

iy, 

EGSA— Corretores de Seguros _

deAngola,S.A. -

No dia 10 de Feverei ro de 2015, nesta Cidade de Luanda

ena Rua Joaquim Cordeiro da Mata, n.°* 61/63, perante mim
Visitagio de Fatima Simdes Xavier Belo Andrade, Pis
Graduada em Registos e Notariado, Notaria do 2.° Cartéro,

onde vim expressamente rogada para este acto comparect

Primeiro: — Antdnio Carlos Fragoso de Rhode

residente habitualmente

em Luanda,titular do Passaporte n.° L742315, emitide

na qualidade de administrador da sociedade: «Credite -

EGS, SGPS,S. A.» com sede social na Avenida Columbano

sob 0 n.°.508057965;

Segundo: — Rogério Filipe do Amaral Ferreira Moitas

habitualmente reside, na Rua Joaquim Capango,n.* 8/l0,

titular do Bilhete de Identidade n.° 001976922LA033, emi
tido em Luanda, aos 27 de Agosto de 2010 e Luis Fernandes
Mendonga da Silva, casado, natural do ‘Rangel, Provincia

de Luanda, onde habitualmente reside, na Rua E, Casa

n.° 26, zona 3, Bairro Cambamba, Talatona, Samba, titt

em- Luanda, aos 20 de Setembro de 2013, que outorgam

neste acto na qualidade de Administradores da sociedade

«Construgdes ARC,S. A.», com sede social em Luanda, 18

Rua Major Kanhangulo, n.° 294, 11.° Piso, matriculada

n.° 171/2006, Contribuinte Fiscal n.° 5402129401; 7

Terceiro: — Jandira Claudia Baptista Paulo: Andr,
casada, natural do Kilamba Kiaxi; Provincia de Luanda, onde

Sapi,titular do Bilhete de Identidade n.° 000532397LA03),

emitido em Luanda, aos 26 de Setembro de 2013, qu
outorgam neste acto na qualidade de procuradora dasocie

dade «EMASA — Sociedade de Construcées, Limitada,

com sede social em Luanda, na Rua Narciso Espirito |
Santo, n.* 52/56, Maianga, matriculada na_Conservatiris
do Registo Comercial desta Comarca sob 0. n.° 141/200,

Cotribuinte Fiscal n.° 5401 153783;  
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Quarto: — Mario Alfredo da Fonseca de Sotto: Mayor.
Pizarro, casado com Vera Maria Sousa Pereira Sotto Mayor
Pizarro, sob o regime de adquiridos, natural do Cuito,
Provincia do Bié, residente habitualmente em Luanda, na

Rua 53, Casa n.° 118, Bairro Projecto Nova Vida, Kilamba

Kiaxi, titular do Bilhete de Identidade n.° 000092488BE029,
emitido em Luanda, aos 29 de Outubrode 2010, Contribuinte
Fiscal n.° 100092488BE0293;

Quinto: — Luis Filipe da Fonseca Sotto MayorPizarro,
casado com Maria Alice dos Santos Almeida, sob 0 regime
de adquiridos, natural do Ambaca, Provincia do Kwanza-
Norte, residente habitualmente em .Luanda, na Rua

Oliveira Barbosa, n.° 7, r-c, Zona 5, Bairro Maianga,titu- -

lar do Bilhete de Identidade n.° 000008906KN025, emitido
em Luanda, aos 22 de Julho de 2004, Contribuinte Fiscal

n.° 2401193561;
Verifiquei a identidade dosoutorgantes pelos documen-

tos de identificagao ja acima referidos, bem comocertifico
a qualidade em queintervémo primeiro, segundo terceiro
outorgantes, tendo poderes para o acto em face as actas que

no final menciono arquivo.
. Edisseram:

Que, pela presente escritura e de comum acordo, usando
dos poderes que tém, é canstituida entre as sociedadesrepre-
sentadas e os quarto e quinto outorgantes, uma sociedade

 andénima denominada «EGSA — Corretores de Seguros de

Angola, S. A.», com sede social na Rua Major Kanhangulo,
n.° 294, Edificio Baia, 11.°, Luanda, cujo objecto socialé 0

que consta doartigo 2.° dos respectivos estatutos; * ‘

Que, o capital social é de Kz: 50.000.000,00 (cinquenta
milhdes de kwanzas), equivalente a USD 500.000,00

(quihhentos mil délares norte americanos), que os outor-

gantes afirmam sob sua responsabilidade estar totalmente

-subscrito e realizado em dinheiro, dividido e representado

por 5.000,00 (cinco mil) accdes com o valor nominal de

Kz: 10.000,00 ( dez mil kwanzas) cada uma, conformelista
anexa de accionistas que faz. parte integrante desta escritura.

_ Areferida sociedade reger-se-a pelos artigos constantes

do documento complementarelaborado nos termos do n.° 2

do artigo 55.° da Lei da Simplificac&o e Modernizagao dos
Actos Notariais, que fica a fazer parte integrante desta escri-

tura e que os outorgantes declaram haver lido, conhecer-o

seu contetido, sendo que o mesmo exprime a vontade dos
. accionistas, pelo que é dispensado aquia sualeitura.

Assim o disseram e outorgaram. "

Arquivo os seguintes documentos:

a) Trés actas das sociedades e respectivas certidées -

comerciais;
5) Documento complementar mencionadonoteor da

escritura devidamente tubricado pelas partes e

por mim Notaria;

c)Talao de depésito que provaa realizacao do capital

_ €fectuado no Banco Caixa Totta;

‘d) Certificado de admissibilidade passado pelo
Ficheiro Central de Denominagdes Sociais em

Luanda, aos 23 de Janeiro. de 2015, que com-
' prova ser novidade a denominag&o social| asp:
tada;

aeCredencial da «ARSEG»;
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J) Licencade importacad de capital.
Aosoutorgantes, fiz em voz alta e na presenca de todos,

a leitura desta escritura, a explicagao do seu contetido e a

adverténcia de que deverao proceder ao registo obrigatério

deste acto no prazo de 90 dias. © hs
A Notdria, Visitac#o Belo Andrade.
Selo do acto: 2.000,00. .

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
EGSA—CORRETORES DE SEGUROS DEANGOLA,S. A.

CAPITULO I
Denominacao, Sede, Objecto

ARTIGO 1°
(Denominacio, sede ¢ representacées)

1. A Sociedade adopta a denominacéo «EGSA —

Corretores de Seguros ‘de Angola, S.A.», e rege-se pelos

presentesestatutos e pela legislacao aplicavel as sociedades
andnimas e sociedades de mediacao de seguros.

2. A sua sede é na Rua Major Kanhangulo, n.° 294,

Edificio Baia, 11.°, em Luanda.
3. A Sociedade, pode, mediante simples deliberacao da.

Assembleia Geral, deslocar livremente a sede para qualquer

outro local dentro do territério nacional, bem assim, criar ou

extinguir delegacdes, sucursais, agéncias ou outras formas

de representacao em Angola ou noestrangeiro.

. ARTIGO 2°

(Objeccto)

A sociedade tem por objecto a actividade de mediacao

de seguros, nomeadamente a corretagem de seguros e de _

resseguros, bem como, o desenvolvimento ‘de actividades

inerentes 4 mediagio de'seguros e permitidas porlei, desig-

riadamente a consultoria técnica eandlise de riscos..

- a ARTIGO 3.°

(Participagdo noutras sociedades)

A sociedade podera, mediante prévia deliberaco em

Assembleia Geral, participar no capital social de outras socie-. |

dades,constituidas ou a constituir, nacionais ou estrangeiras,

com objecto igual ou diferente do seu, mesmo que regi-

das porleis especiais, bem como. associar-se, por qualquer

forma, com as entidades singulares ou colectivas, privadas

ou ptblicas, nomeadamente, para formar agrupamentos™

complementares de empresas, consdrcios e€ associagdes em.

_ participacdo ou outro tipo de actividade econdmica.

CAPITULO i

Capital Social, Accées e Obrigagées

ARTIGO 4°

(Capital social e acgies) - x

l. O capital social 6 de Kz: 50.000.000,00 (Gngueam

milhdes de kwanzas), equivalente a USD 500.000,00 (qui-

-nhentos mil’ d6lares’ norte americanos), integralmente

subscrito e realizado em dinheiro, representado por 5.000,00
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(cinco mil) accdes no valor nominal de Kz: 10.000,00 (dez

mil kwanzas)equivalente a USD 100,00 (cem délares) cada.

2. As acgdes s4o nominativas, sendo representadas por

titulos de uma, cinco, dez, vinte e cinco, cinquenta, cem,

‘ duzentas e cinquenta, quinhentas, mil, ou mais accées.

3. Os titulos representativos das accdes, quer provis6- -

" . rios quer definitivos, serio sempre assinadospelo Presidente

do Conselho de Administra¢éo ou por dois membros do.

Conselho de Administracao e. autenticados com 0 selo-

. branco da Sociedade. ,

- —ARTIGO 5.
-(Transmissio de accoes).

1. Nos aumentos decapital social, os accionistas tém

direito de preferéncia na propor¢%o das acgdes que possui-

rem, quer na subscrigaéo das novas ac¢ées, quer no rateio

‘daquelas relativamente as quais tal direito de preferéncia

nao tenha sido exercido.

- 2. A transmissao de ac¢desentre accionistas encontra-se _

sujeita‘ao direito de todos osaccionistaspartilharem entresi

as acces atransmitir nos termos das alineas seguintes:

a) Qualqueraccionista que pretenda alienar parte ou a

totalidadedas suas accGes deve comunicaressa

sua inten¢géo ao Conselho de Administracao,

por carta registada com aviso de recepcao ou

entregue emmioporprotocol, especificandoo.

nomedo proposto accionista.adquirente, preco e

demais condigdes da transmissao;

- 6) No prazo de 5 (cinco) dias a contar da recep¢ao da

carta referida na alinea anterior, o Conselho de

Administragao informara aosrestantes accionis- __
tas, por carta registada ou entregue em maopor
-protocolo, do conteido da mesma;

‘o) Os accionistas que pretenderem adquirir as acces

a transmitir deverdo informar desse facto o Con-

selho de Administragdo, mediante carta regis-

tada ou entregue em mao por-protocolo, no

prazo de.15 (quinze) dias a contar da recepco :

da comunicacao referida na alinea anterior;

d) As acgées a transmitir serao rateadas por todosos

accionistas que tiverem manifestado a intencdo

de as adquirir, bem comopelo proposto adqui-’ ©

_ frente, na proporcdo do ndmero dé accdes de que

forem ja titulares e nas-condigdes de. transmis-

s4o constantes da proposta referida na alinea a)

supra;

e) Quando nenhum dosaccionistaspretender adquirir

as accdes a transmitir, podera o accionista alie-_

. hante,.ap6s otérmino do prazo referido na ali-
nea c) e nas condigdes censtantes da proposta

mencionada na alinea a) supra, procedera trans-

missdo das aces ao proposto accionista adqui-

rente.

: primeiro lugar, e a Sociedade, gozarao de direito de prefe.

ss iis ta ees sili paidltdslic tata r

a +
. 7 DIARIO DA REPUBLic,

3. A alienac&o de ac¢Ges a terceiros dependera do pri.
vio consentimento da sociedade, e os demaisaccionistas, en

réncia na aquisicao, nos termos do numero seguinte.

4. A alienagao de accSes a terceiros naotera efeitos en

relagdo a Sociedade, nem o adquirente obtera direito ao res.

pectivo averbamento, sem que se observe primeirameney

seguinte:

a) O consentimento da sociedade deverd ser soli

tado pelo accionista transmitente mediante cat

registada com aviso de recepc&o ou entregy

em mao por protocolo dirigida ao Presidente

do Conselho de Administracgao, indicando 9

numero de accGesa alienar, o prego de alien

cao, 0 adquirente, bem como as condigées de

alienagao.

_b) A Assembleia Geral deliberara, noprazo de 9

(noventa dias), quando a concessao ou recusade

consentimento; pS

¢) Se a Assembleia Geral nao se pronunciarno pram

 referido na alinea anterior a transmissao des

acgdes torna-se livre, sem prejuizo do direito &

. preferéncia consagrado nos presentes estatutos;

_ d) Prestado o consentimento’ da sociedade, o Conse-

Iho de Administragao devera enviarcarta a todos

_os accionistag informando-os das condi¢ées

alienagao e de que podem exercer 0 seu direit

de preferéncia; .

e)No prazo detrinta dias a contar da data da recepra0

da referida carta, os accionistas comunicarao 0

seu interesse Gu nao na aquisigao as accbes;

- f) Adeliberagao sobre o exercicio do direito de pre

- feréncia da Sociedade sera tomada pela Assem-

bleia Geral, devendo esta ser, convocada no

prazo maximo de dez dias apds 0 termodoprazo

para os accionistas exercerem 0 seu aires de

preferéncia;

g} Se os accionistas ou a Sociedade nao quiserem

exercer 0direito de preferéncia, podera a alie

‘nacdo ou cedéncia ser feita livremente, no praz0

- de trés meses, sob pena de nao o fazendoter 0

“accionista alienante de voltar a solicitar 0 com-'

’ sentimento da sociedade nos termos das alfneas

anteriores;

i) No caso de recusa do consentimento, ser obrige-

" Ho da sociedade adquirir ou fazeradquirir pot

_ terceiro, a totalidade das acces, nas mesmas

_condi¢des. para 0. qual 0 consentimento foi soli

citado. aa

53 Em qualquer dos casos, porém, a propriedadee trans:

miss4o de accdessomente produzem efeitos para com &
Sociedade apés averbamento no competentelivro de registo, |
e desde a data desse averbamento.

‘
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ARTIGO 6°
(Accées préprias)

1. A Sociedade podera, por deliberacao da Assembleia

. Geral, adquirir acgdes e obrigagGes préprias e outrostitulos

por ela emitidos, e realizar sobre umase outros as operagdes

que se mostrarem convenientes para a prossecucao dosinte-

resses sociais, nas condi¢Ses previstas na lei e mediante o

parecer favoravel do ConselhoFiscal.

2. As accées préprias pertencentes a sociedade nao tém,

enquanto se mantiver essa titularidade quaisquer direitos

sociais incluindo o de participar em aumentos de capital; e

nao sao consideradas para efeitos de votacdo ou de convo-

ca¢ao da AssembleiaGeral, apurando-se sempre as maiorias

em fun¢gao dos votos correspondentes ao capital social,

excluidas essas ac¢Ges.

ARTIGO 7°
(Obrigagées)

. Mediante deliberacao da Assembleia Geral, tomada

sobproposta do Conselho de Administragao, a Sociedade

podera emitir, tanto no mercado interno como no mercado

externo, obrigacdes e outros titulos de divida de natureza

semelhante, que se encontrem legalmente autorizados.

e

3. Os termos e condicdes de emissdo sero fixados, para

cada caso, pela Assembleia Geral ou, mediante delegagao

sua, pelo Conselho de Administracao. ;

ARTIGO 8°

(Amortizagao de acgdes)

A sociedade pode, por deliberac&o da Assembleia Geral,

amortizar acgdes nos seguintes casos:

‘a) Por acordo com respectivotitular;

5) Se as accdes a amortizar tiverem sido arrestadas,

penhoradas, arroladas ou por qualquer forma

apreendidas em procésso judicial ou administra-

tivo;

¢) Quando o respectivo titular ou detentor praticar

actos que perturbem a vida da sociedade.

CAPITULOII
Dos OrgiosSociais

SECCAO I
Da Assembleia Geral

. ARTIGO 9°
(Assembleia Geral)

1. A Assembleia Geral é constituida pelos accionistas

. com direito a voto, que até ao inicio da reuniao fagam prova

_ dessa qualidade, correspondendo um votoa cada acgao,nao-

havendo qualquer limitagao ao numero de votos por cada

accionista, quer ele intervenhaporsi, quer como procurador

"de um oumais accionistas.

2. Os membrosde todos osOrgaos sociais também pode- .

rao estar presentes nas Assembleias Gerais, podendointervir

_ Nos seustrabalhos, apresentare discutir propostas, mas nao

terdo, nessa qualidade, direito de voto.

3. Acada accdo corresponde um voto.

laNaii
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ARTIGO 10°
(Reuniées da Assembleia)

. A Assembleia Geral reunira ordinariamente até o

akinio dia do més de Marco de cada ano,-no termo de cada

exercicio, a fim de deliberar sobre o relatério da gestdo,

balanco e contas do exercicio relativos ao exercicio ante-

rior e sobre a proposta de aplicagao de resultados; proceder

a apreciagdo geral da administragdo e fiscalizagao da socie-

dade; proceder as eleigdes a que houver lugar e deliberar

sobre qualquer outro assurito para que tenha sido convocada..

2. Para que a Assembleia Geral se considereregular-

mente constituida, em primeira convocatoria, torna-se

necessario que os accionistas, presentes ou representados,

sejam titulares de mais de 50% docapital social. Em segunda

convocatoria a Assembleia retine com qualquer numero de

accionistas,

3. Qualquer accionista com-direito a voto podera fazer-

-se representar, para além das pessoas referidas pelo artigo

400.° da Lei das Sociedades Comerciais, por qualquer outra

‘ pessoa desde que maior de idade e devidamente mandatada,

mediante carta dirigida ao Presidente da Mesa da Assembleia

Geral e entregue na sede da sociedade até cinco dias antes da

data marcada para a Assembleia.

4. As deliberacdes da Assembleia Geral sio tomadas

por maioria absoluta dos votos emitidos, excepto nos casos

em que a lei ou os presentes estatutos imponham maioria

diversa.

5. A Assembleia Geral reunira extraordinariamente sem-

pre que o Conselho de Administragado o julgar necessdrio

ou quando o requeiramaccionistas que representem, pelo

menos, vinte e cinco por cento (25%) do capital social.

ARTIGO 11.°

(Mesa da Assemblcia Geral)

1. A Mesa da Assembleia Geral é composta por um

Presidente e um Secretario, accionistas ou nao, eleitos trie-

nalmente pela Assembleia Geral e sao semprereelegiveis.

2. Nao obstante o prazo certo do mandato, os membros

da Mesa da Assembleia Geral mantém-se emfuncdes até a

"sua substituicdo.

SECCAO Ul
Do Orgiio de Administragio

ARTIGO 12°
(Consctho de Administra¢io)

1. A-Administragao da sociedade sera exercida~por um

Conselho de Administracio, composto por um ‘numero

impar de trés, cinco ou sete membros, accionistas ou nado,

-eleitos trienalmente, sendo permitida a sua pacteigito e€ res-

pectiva exoneracdo.

2. Os membros do Conselho de Administraco eeo res-

pectivoPresidente sero eleitos pela Assembleia Geral, que

decidira se os mesmos deverao ou nao prestar caucdo e se

‘terio ou nao remuneragao pelo exercicio dos respectivos
cargos.  
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3. O Conselho de Administragaio podera delegar em um

ou mais administradores ou numa Comissao Executiva com-
posta por um numero impar de membros a competéncia e os

poderes de gestdo dos negocios sociais que entenda dever-

-lhe atribuir e ainda constituir mandatédrios, nos termos da

lei. we

ARTIGO 13°
- (Competéncias do Conselho de Administragio)

Compete ao Orgaode Administragao exercer 0s mais

amplos poderes de gestao e representagao da Sociedade e

praticar todosos actos, necessarios ou convenientesa prosse- _

_ cugdo das actividades compreendidas no seu objecto social,

incluindo, nomeadamente:

a) Gerir os negocios da Sociedade €praticar todos os

actos e operacéesrelativos ao objecto social que
nado caibam na competéncia atribuida a outros

Orgdos da Sociedade;
b) Executaras deliberagdes da Assembleia Geral;

c) Representar a Sociedade, em juizo e fora dele,
\ _ activa e passivamente;

d) Tomarde.arrendamento quaisquer bens iméveis; _

e) Deliberar a emissao de obrigagdes e a contratacao
de émpréstimos no mercado financeiro nacio-

nal e ou ‘estrangeiro e a aceitara fiscalizagao das
entidades mutuantes;

J) Designar quaisqueroutras pessoas, individuais ou

colectivas, para exercicio de cargos sociais nou-
: trasempresas;

g) Exercer as demais competéncias.que lhe sejam .

- atribuidas porlei ou pela.Assembleia Geral.

ARTIGO 14.°

(Reunides do Consetho deAdministragao)

-1. O Conselho de Administragao reunira sempre que

convocado pelo Présidente ou por ‘dois Administradores
ou, independentemente de convocacio, se estiverempre-

sentes ou representados todos os seus membrose- todos
_. eles manifestarem a vontade de se reunir e. idadel sobre

determinado(s) assunto(s).

2. O Conselho de Administracdo s6 pode deliberar se a

maioria dos seus membrosestiver presente ou representada,

“sendo permitida a reuniao por videoconferéncia, *

3. Qualquer membro do Conselho de Administragao

pode fazer representar-se, nas reunides, por qualquer outro

administrador, mediante carta dirigida ao Presidente, aqual

explicitara o dia, hora da reunido ea que se destina.

4. As deliberagdes serao tomadas por maioria ‘simples

dos votos emitidos pelos Administradores presentes ou.

representados, tendo o Presidente voto de qualidade.

ARTIGO 15.° ©

(Vinculacao da sociedade)

A Sociedade obriga-se:

a) No tocante a actos cuja praticatitiver sido especial-

mente designada quer em procuracdo, quer em -

acta, pela assinatura do respectivoadministrador

designado ou mandatério;

, lei e reuniraé, pelo menos, uma vez portrimestre, sem pre-

G40 elaborard,o relatério de gest&o, no qualfara referénciaa

- documentosde prestagaode contas do exercicio, designada-

‘mente o balanco ea demonstracdo de resultadose fard uma

tados ao ConselhoFiscal e a Assembleia Geral.

—_—_

" b) No que respeita aos5 demais actos de admins
_ pela assinatura de dois administradores, ou pelas

assinaturas de procuradores, nos termose lin.

tes dos respectivos mandatos.

ARTIGO 16.°

(Actos ou contratos estranhos ao fim social)

=, f

E vedado a qualquer administrador obrigar a socie

dade em actos e contratos estranhos ao seu objecto socia, .

tornando-se pessoal eSolidariamente responsavels C80 9

fagam. :

_ SECCAO HI
Do Orgio de Fiscalizagao _ “a \

ARTIGO 17.°

(Conselho Fiscal)

_ Afiscalizagao da sociedade sera efectuada pela Conselho

Fiscal composto portrés membrosefectivos e doissuplentes

eleitos trienalmente e sempre reelegiveis pela ‘cies

Geral, a qual designara o Presidente.

ARTIGO 18.°
- (Competéncias c reuniées do consclhofiscal)

‘1: O Conselho Fiscal tera as competéncias previstas na

juizo de poderem ser convocadas outras reunides sempre

que o seu Presidente o entenda necessario, 0 qual ter voto

de qualidade nas decisées.

ARTIGO 19.°
; (Auditores independentes)

Sem prejuizo das competéncias do Conselho Fiscal,

Assembleia Geral podera, ainda, designar auditoresinde-

pendentes para procederem, nos termos dalei, a verificagao |

das contas e demonstragées financeiras da Sociedade.

CAPITULO IV

Apreciacao Anual da Situacgao da Sociedade

e Aplicagao de Resultados —

* ARTIGO 20.°

- (Exercicio econdémico) -

1. O ano econémico coincide com 0'ano civil, sendo 2s

contas encerradas com referéncia a data de 3! de Dezembro

de cada ano. .

2. Relativamente a cada anocivil, 0 orgdo deadministre-

evolucao dos negocios, ao estado da sociedade e incluiré os

proposta deaplicacaiode resultados, os quais serio apreser-

-y . ARTIGO 212
(Lucros, reservas ¢ dividendos)

_ Oslucros liquidos terdo a aplicacao que for deliberada

em Assembleia Geral, deduzidas as verbas porlei obrigate

riamente destinadas ao fundo de reserva, sendo permitida@

distribuig&o antecipada de dividendos, nos termosda le, sod
prone,do Conselho de Qdetynistragae:  
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CAPITULO V
Dissolucao e Liquidagao

ARTIGO 22°
(Dissolugiio) ;

A sociedade dissolve-se, para além dos casos previs-

tos na lei, mediante deliberagao da Assembleia Geral pela

maioria de trés quartos dos votos representativos do capital

social.

. ARTIGO 232
- (Liquidagéo). : :

1. AAssembleia Geral elegera uma comissaoliquidataria

composta por trés membroseleitos de entre os accionistas,

determinando os seus poderes e estabelecendo 0 modo ¢ os

prazos para a liquidacao.:

2. Depois de satisfeitos os direitos dos credores sociais,

poderda'o activo restante ser partilhado em espécie pelos res-

pectivos accionistas.

CAPITULOVI
Disposicdes Finais e Transitérias

ARTIGO 24°
(Legislagio aplicavel)

. Ospreceitos dispositivos da Lei das Sociedades Comerciais

aplicaveis a sociedade podem ser derrogados por delibera-

¢4o dos accionistas tomada em Assembleia Geral,-ao abrigo

do n.° 4 do artigo 10.° da mesmalei.

~ E certidao que fiz extrair,vai conforme o original a que

mereporto.

-2.° Cartério Notarial da Comarca de Luanda, ‘aos 18 de

Fevereiro de 2015.—A I.* Ajudante de Notario, Isabel Luis

de Sousa Neto Licio.

(15-4596-L01)

 

IRB — Services, Limitada

Certifico que, com inicio a folhas 49, do livro de notas

para escrituras diversas n.° I-F, do Cartdrio Notarial da Loja

dos Registos do Kilamba Kiaxi, se encontra lavrada a escri-

tura do teor seguinte: .

Constituigao-da sociedade «IRB — Services, Limitadab.

- No dia29 de Dezembro de 2014, nesta Cidade de Luanda,

_ @ no Cartério Notarial da Loja. dos Registos do Kilamba

Kiaxi, perante mim Daniel Wassulo Calambo, Notario do

teferido Cartorio, compareceram como outorgantes:

 Primeiro:— Irene Rufina Ramos Bandua, natural de Luanda,

solteira, residente habitualmente em Luanda, na-Rua 55, Casa - ;

. denominagao de «IRB — Services, Limitada». ._ n° 110, Bairro Kassequel, Municipio da Maianga,titular do

Bilhete de Identidade n.° 000682992LA031, emitido pela
Direcgéo Nacional de Identificagéo, aos 23 de Fevereiro

“de 2042;
. Segundo: — Cristina Ramos de Fatima Calei Bandua,

natural do Huambo, casada com Agostinho Joaquim Pedro

Bandua, sob o regime de comunhdo de adquiridos, resi-

dente habitualmente em Luanda, na Rua 55, Casa n.° 110

6275

Bairro Kassequel, Municipio da’ Maianga, titular do Bilhete
de Identidade n.° 001416856H0030, emitido pela Direcgao

Nacional de Identificacao, aos 23 de Julho de 2014.
Verifiquei a identidade das outorgantes pelos referidos

documentos de identificagao, bem comoa qualidade e a sufi-
ciéncia dos poderes para o acto, em face dos documentos

que no fim menciono e arquivo.
Declaram as outorgantes:

.. Que pela presente escritura, as outorgantes constituem
entre si, uma sociedade limitada denominada «IRB —

Services, Limitada», com sede em Luanda, no Complexo do
Kilamba Kiaxi, no Quartéirio Kilamba,- Bloco X, Prédio

n.° 48, 3.° andar, Apartamento n.° 32, no Municipio de Belas,
com capital social de Kz:,100.000,00 (cem mil kwanzas),

realizado em dinheiro, dividido e representado em duas quo-.
tas, a primeira no valor nominal de Kz: 90.000,00 (noventa

mil kwanzas), pertencente a Irene Rufina Ramos Bandua,
correspondente a 90% (noventa por cento) do capital social;

e a segunda no valor nominal de Kz: 10.000,00 (dez mil

kwanzas), pertencente a Cristina Ramos de Fatima Calei
Bandua, correspondente a 10% (dez por cento) do capital
social.

Que0 seu objecto social € 0 previsto no artigo 4.° do seu
estatuto e reger-se-d pelos artigos constantes do documento
complementar elaborado em separado, nos termos do n.° 2 ~ |

do artigo 55.° da Lei n.° 1/97, de 17 de Janeiro — Lei de

Simplificagao e Modernizagao dos Actos Notariais, que fica

a fazer parte integrante da presente escritura e ele, o outor-

gante, declara ter lido tendo pleno conhecimento do seu
contetido, pelo que fica dispensada a sualeitura. :

Assim disseram e outorgaram. :

Arquivo os seguintes documentos:

- _a) Documento complementara queatras se2 faz alu- a
S40;

b) Certificado de admissibilidade emitido pelo -

Ficheiro Central de Denoniinacdes Sociais; em
Luanda, aos 22 de Dezembro de 2014.

Finalmente, lida e explicado 0 seu contétido por corres-

ponder a vontade firme e, esclarecida das outorgantes, vai a

presente escritura ser assinada pelos intervenientes, com’a,

adverténcia da obrigatoriedade de se requerer o registo do

acto no prazo de3. meses a contar desta data.

ESTATUTO DA SOCIEDADE
IRB _ SERVICES, LIMITADA

 ARTIGO 12”
‘(Da denominagio).

_A sociedade adopta a forma de sociedade por quotas € a

ARTIGO 2°

~ (Da sede) -

Asociedadetema sua sede em Luanda, no Complexo do _

Kilamba Kiaxi, no Quarteirio Kilamba, Bloco X, Prédio

n.° 48, 3.°andar, Apartamento n.° 32, no Municipio de Belas,
podendotransferi-la para qualquer outro local do territério
nacional, por simples deliberagao da Assembleia Geral que.
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nos ‘termos deliberativos, poderd, ainde, abrir e encerrar.

sucursais,filiais, agéncias ou quaisquer outras formas locais

de representacao social em territério nacional ou no estran-

geiro. A a . mols

“ aRTIGO32
(Da' vigéncia)

A sociedade durara por tempo indeterminado, contando-

-se 0 seu inicio adata do registo da escriturara publica do acto

de constituigao. s

~ + |. aARTIGO4?,
(Do objecto social)

I. A sociedade tem por objecto social o exercicio da .

actividade de salaode cabeleireiro, estética, belezae.mas-

_ Sagem, comércio geral, por grosso e a retalho, de produtos e

materiais, bem como a importacdo, exportacdo, distribuicao

e comercializacao dos mesmos, prestac&o de servigos nas

areas da inddstria, agricultura, pescas e transporte funcio-

nal, na modalidade fretamento, transporte interprovincial,

‘rent-a:car, transporte turistico, receptivo, translado de pas-

sageiros de aeroportos, shuttle service city tour e transporte

' de utentes em geral, transporte de carga nas modalidades

expressa, liquidas, contentorizadas, a granel e todo e qual-

quertipo, de transporte publico ouprivado e de cargas em.

geral, operacdo de equipamentospesadose locacao de equi-

pamentos, elaboracao, gesto, implementagao, Supervisao €

fiscalizagao de projectos técnicos.

2. A sociedade podera, por deliberagao‘da Assembleia

‘Geral, criar ou tomar participagdes em empresas sectoriais

_.0U associar-se a empresas nacionais ou’ estrangeiras, ‘bem

comoparticipar directa ou indirectamente em projectosde -

_desenvolvimento que de alguma forma concorram’ para o

objecto da sociedade.

ARTIGO 5°
(Do capitalsocial) _

O capital”socialé de Kz:.100.000,00.teem milksvarizas)

realizado em dinheiro, dividido e representado em duas

quotas, a primeira no valor de Kz: 90.000,00 (noventa mil

_ kwanzas) pertencente a Irene Rufina Ramos Bandua, cor-

respondente a 90% (noventa por cento) do capital social,

e a segunda novalor de Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas)

pertencente a Cristina Ramos deFatima Calei Bandua, cor-

respondente a 10% (dez por cento) do capital social.

| ARTIGO 62 7
(Das preatacies acessérias e suplementares de capital)

_ 1. Fica permitido & Assembleia Geral, mediante delibe-

rac4o dos sécios, exigir prestagdes acessérias, devendo os

sécios, na oportunidade, fixar os elementos essenciais da"

obrigacao, bem como se a mesmaa sera, aphids a titulo

” oneroso ou gratuito.

2. Fica permitido 4 Assembleia Geral, mediante delibe-

rac¢4o unanime dos sécios, exigir prestagdes suplementares

dos sdcios,até o limite de Kz: 50.000.000,00 (cinquenta

_' milhdes de kwanzas), bem comopoderdo fazerasociedade-
; 08 suprimentos de que ela necessitar, mediantejuros e nas
- condig&es que estipularem.  

ie,

do consentimento da sociedade, sendo a preferéncia &

sociedade deferida a sdcia cedente se aquela dela nao qui.

_” seus actos e contratos, em juizo ou fora dele, activa ou pas.
_ sivamente, serio exercidas por um gerente nomeado peh

. res da propria sociedade, para a pratica de actos especificos,

‘aos sdcios com pelo menos 15 dias de antecedéncia. -

~ quaisquer proporgées, independentemente das proporgdes

" das suas quotas, sendo a mesma regra aplicavel para supot-

| tar as perdas, se houver. :

-demais casos legais, todos serdo liquidatarios e a liquidagéo

alana

.*

ARTIGO 7°
: (Dacessio de quotas)

A cessao total ou parcial de quotasa estranhos, depen

ser uSar.

ARTIGO 8.°
(Da geréncia)

1. A geréncia é administracao da sociedade, em1 tose

Assembleia Geral.

2. O gerente podera delegar todos ouparte dos.sets
poderes de geréncia a um sdcio ou em pessoa estranha a

sociedade.
3. A sociedade pode constituir mandatérios/procurato

4. E vedado aos gerentes e mandatarios obrigar asoci

dade em actos e contratos estranhos ao seu objecto social

nomeadamente em fianga e aval.

ARTIGO 9.°
(Das Assemblcias Gerais) _

_ As Assembleias Gerais, quando: a lei nao prescreva

outras formalidades, seraéo convocadas por meio decarla,
correspondéncia e/ou bilhetes postais registados,dirigides

ARTIGO 10°.
- (Da distribuigio dos lucros) \

Oslucros liquidos apurados, depois de deduzida a per

centagem legal para o fundo de reserva e quaisquer outras

percentagenspara fundos ou destinos especiaiscriadosem

Assembleia Geral, poderaoser distribuidos pelos sécios em

ARTIGO 11°

* (Da dissolucao da socicdade)

“1. ASociedade dissolver-se-d nos casos.previstos na lei.

2. Dissolvida a. sociedade por acordd, dos sdcios € nos

e partilha procederao como para elas acordarem. Nafalta

de acordo e se algum dos sdécios pretender, serélicitada
totalidade do activo social, com obrigagao do pagamento do
passivo e.adjudicada pelo sécio que melhor prego. oferecet

em igualdade de condicées.

ARTIGO 12."
(Do foro) oe

Os litigios surgidos entre os sécios ou éntre qualqui

destes e a sociedade, emergentes do presente contrato, serio
dirimidospelo Tribunal Provincial de Luanda, com express
rentincia a qualquer outro. a 4

‘ARTIGO 13.°
«+ (Do acordo parassocial)

Nos termos dalei, os sécios podem celebrar entre si

acordosparassociais.

—
a  
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ARTIGO 14.°

(Das omissées)

’ No omisso regularao as deliberagGes sociais e as disposi-

cdes legais aplicaveis.
Esta conforme.

E certiddo que fiz extrair e vai"conforme 0 original.

Cartorio Notarial da Loja dos Registos do Kilamba

Kiaxi, em Luanda, aos 23 de Margo de 2015. — A 2,3 aju-

dante, i/egivel. (15-4597-L01)

 

FERSATEL— Comércio Geral e Hotelaria, Limitada

Certifico que, com inicio a folhas 39, verso, a 41, do

livro de notas para a escrituras diversas n.° 9-Z, do Cartério

Notarial da Comarca do Kwanza-Sul, se encontra lavrada a

escritura do teor seguinte:

Constituigao da sociedade «FERSATEL — Comércio.

Geral e Hotelaria, Limitada».

No dia 25 de Agosto de 2014, nesta Cidade do Sumbee€

no Cartério Notarial desta Comarca, perante mim, Orlando

' Antdnio, Licenciado em Direito, Notdrio do referido

Cartério, compareceram como outorgantes: ,

, Primeiro: —- Braulio Lino Alfredo Ferraz, casado com

Nuria Solange Domingos Teixeira Ferraz, sob o regime’

de comunhao deadquiridos, natural do Calulo, Libolo,
Provincia do Kwanza-Sul, titular do Bilhete de Identidade

numero zero zero um milhdo, cento e um mil, seiscentos e

_ oitenta e oito KS zerotrinta e nove, emitido pelo Arquivo de

Identificagao de Luanda, aos 26 de Margo de 2014, residente

habitualmente na Rua Direita da Samba, 406, Samba;

Segundo: — Nuria Solange Domingos Teixeira Ferraz,

. casada com o primeiro outorgante, sob 0 regime acima |

citado, natural de Calulo, Libolo, Provincia do Kwanza-Sul,

titular do Bilhete de Identidade ntimero zero zero zero nove-

centos sessenta e quatro mil, seiscentos e vinte e sete KS:

zero trinta e nove, emitido pelo Arquivo de Identificacao de
__ Luanda, aos 26 de Marco de 2014, residente habitualmente

‘no Bairro Vila Libolo, Casa n.° 40.
Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibigao dos

seus respectivos bilhetes de identidade. .

E porelesfoi dito:

Quepela presente escritura e decomum acordo, consti-

-tuem entre si, uma sociedadepor quotas de responsabilidade

. limitada, denominada «FERSATEL — Comércio Geral e

Hotelaria, ‘Limitada», com sede’ na Cidade do Libolo, Rua

Deolinda Rodrigues, Bairro Vila de Calulo, Provincia do

Kwanza-Sul, cujo objecto social é o previsto-no artigo 3.°

do seu estatuto. .
» Que © seu capital social é de Kz: 200.000,00 (duzentos

. mil kwanzas), integralmente realizado em dinheiro, dividido

" @ representado-por duas quotas iguais no valor nominal de

Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas) cada uma, pertencen-—

tes aos sécios Braulio Lino Alfredo Ferraz ¢ Nuria Solange’

DomingosTeixeira Ferraz, respectivamiente.

ONaia
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Que a geréncia e administracao dasociedade, em todos

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

sivamente, serdo exercidas por um dos sécios ou terceiros

nomeados em Assembleia -Geral, o qual ficaraé nomeado

_ gerente com dispensa de caucao, sendo sempre necessario

duasassinaturas, comoobrigatério a do sécio Braulio Lino

. Alfredo Ferraz, para obrigar validamente a sociedade.

A sociedade reger-se-4 pelos artigos constantes do_

documento complementar elaborado nos termos do

n.° 2 do artigo 55.° da Lei n.° 1/97, de 17 de Janeiro, da

‘Simplificacdo e Modernizagao dos Actos Notariais, que

ficam a fazer parte integrante desta escritura e que os outor-

gantes declaram ter lido, tendo pleno conhecimento do’seu

contetido, pelo que dispensam aqui a sua leitura.

Assim o disseram e outorgaram.-

Instrui o acto com os seguintes documentos:

a) Certificado de admissibilidade, passado pelo

Ficheiro Central de Denominacdes Sociais, ern

Luanda, aos 23 de Junho 2014;

5) Documento complementar mencionado no teor da

escritura;

. ¢) Talao de depdsito do Banco Keve,datado de 19 de

Agosto de 2014.

Aosoutorgantesfiz em voz alta ena presenga simultanea

de ambos,a leitura e a explicagao docontetdo desta escri-

tura, bem como a adverténcia da obrigatoriedade do registo

deste acto no prazo de 90 dias. .*

‘Assinaturas: Braulio Lino Alfredo FerrazeNuria Solange

DomingosTeixeira Ferraz. — O Notdrio, Orlando Antonio.

Conta registada sob o n.° 25. — Orlando Anténio.

E certidao quefiz extrair e vai conformeo original a que

y

‘me reporto.: :

Cartério’ Notarial ‘da Comarca do Kwanza-Sul, no

Sumbe, aos 26 de Agosto de 2014. -O notario,ilegivel.

ESTATUTO DA SOCIEDADE
. FERSATEL— COMERCIO GERAL

” “EHOTELARIA, LIMITADA

~ ARTIGO 1S |
A sociedade adopta a denominagaéo «FERSATEL —

Comércio Geral e Hotelaria, Limitada», com sede em

Libolo, Rua Deolinda Rodrigues, Bairro Vila de Calulo,

podendo também transferi-la livremente para qualquer outro

local do territério nacional, bem comoabrirfiliais; sucur-

sais, agéncias ou -outras formas de _Tepresentacao centaa e

fora do Pais. "

ARTIGO 2°

Asua duracdo é por tempo indeterminado, contando-se 0

inicio da sua actividade, para todosefeitos legais, a partir da

data da celebracao da presente escritura, —
. 4

 

 



<
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ARTIGO32
A sociedade tem como objecto social, comércio geral

‘a grosso’e a retalho, materiais informaticos e de escritd-

rio, tecnologia e telecomunicacées, hotelaria e snack bares,

, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo do comér-

cio ou industria em que os sdécios acordem e seja permitido -

por lei. :

~ §. Unico: — A sociedade podera no exercicio‘da sua

.actividade social, participar no capital social de outras socie-

dades com objectivo social semelhante ou diferente do seu,
bem como associar-se.a quaisquer pessoascolectivas ou sin-

gulares e ainda em quaisquer agrupamentos. de empresas,

consércios, associagdes em Participagao Porsi ou em asso- ~

ciagdes com outras.

ARTIGO 4°

O capital social é de Kz: 200.000,00 (duzehtos mil

kwanzas), integralmente realizado em dinheiro, dividido e

_representado por duas quotas iguais no valor nominal de

Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas)cada ‘uma, pertencen-

_-tes aos sécios Braulio LinoAlfredo Ferraz e Nuria Solange
Domingos Teixeira Ferraz, respectivamente.

“

ARTIGO 5.°-

Nao serao exigiveis prestagdes suplementares de capi-. 7

tal, mas os sdcios poderdo fazer a sociedadeos suprimentos

de que ela carecer, mediante as condicées estabelecidas por -

deliberagao a tomar em Assembleia Geral.

ARTIGO6S oT
A cessao de quotas a estranhosfica dependente do con-

sentimento da sociedadea qual é sempre reservadoo direito

de preferéncia deferido aos sécios sea sociedade dele nao

quiser fazer uso.

ARTIGO 7°

1. Agerénciae-administragao da sociedade, em. todos

‘seus actos e contratos, em juizo e fora dele, activa e pas-

sivamente, ficara a cargo de um dos sécios, ou terceiros

nomeados.em Assembleia Geral,qualficara(ao) nomeado(s)

gerente(s), com dispensa de caucao, sendo sempre neces-

sdrio duas assinaturas,como obrigatério a do socio Braulio

Lino Alfredo Ferraz, para obrigar validamente a sociedade.

.2. O socio gerente podera delegar mesmo pessoas éstra- ”

nhas a sociedadetodos ou parte dos seus poderes de ger€ncia,

conferindo para o efeito 0 respectivo mandato.

3. Fica vedado aogerenteobrigar a sociedade em actos ~

... _ € contratos estranhos aos negécios sociais‘da sociedade,tais

comoletras de favor, fianca, abonagdes ou actos semelhante.

ARTIGO 8.° °

As Assembleias Gerais, nos casos que a lei nao exija’

‘formalidades especiais, sero convocadas com uma antece-

déncia minima de 15 dias,mediante carta registada ou outro

meio fegalmente admissivel. Se qualquer dos sdécios esti-

- ver ausente por qdalquer rrazHo,.dever-se-a antecipadamente

fazer chegar 0 aviso com tne suficiente para que possa

comparecer.

 

. sobrevivo e herdeiros ou representantes, enquanto a quota

. falta de acordo, e se algum deles pretender; sera 0 active

~encerrar a 31 de Margo de imediato.,

~escrituras diversas com 0 n.° 484-A, do 4.° Cartério Notarial,

~
DIARIO DAREPUBLic,4

ARTIGO 9°
Os Jucros liquidos apurados, depois de deduzida a per

centagem legal para os fundos ou destinos especiais Criados
em Assembleia Geral, serao distribuidos pelos sécios m
proporcéo das suas quotas, e em igual Proporcdo, seri
suportadas as perdas se-as houver.

ARTIGO10°
A sociedadenao se dissolvera por morte ou impedimeny

de qualquer dossécios, continuandoa sua existéncia com

mantiver indivisa.

. ARTIGO 11° .
’ Asociedadedissolver-se-A nos casose formasconsign

. dos nalei e pela simples vontade dos sdcios.

~ ARTIGO 12° eg
Dissolvida a sociedade por acordo dos sécios ¢ ms

demais casos legais, todos sé sécios serao Hquidatérios,¢

a liquidagao e partilha verificar-se-&o como acordarem. Na

social licitado em globo com obrigac&o do. pagamento do

passivo e adjudicado ao socio que melhor oferecer, em

igualdade de condic¢ées.

, ARTIGO 13.° :

A sociedade reserva-se 0 direito de amortizara quota de

qualquer socio, quando sobre ele recaia arresto, penoract

providéncia cautelar.

ARTIGO 14°

Para todas as quest6es emergentes deste contrato, quét

entre sOcios, seus herdeiros ou representantes, quer enlre

eles a propria sociedade,fica estipulado o Foro da Comarca

do0 Sumbe, com.expressa renuncia a qualquer outro.

ARTIGO 152

Os anos sociais serio os civis, easis demonstragdesfinan

ceiras serao dadas em 31 de Dezembro de cadaaito,devendo

ARTIGO 16°

‘No omisso regularao as‘deliberagdes sociais, as dispost

_ “gdesdaLei n° 1/04, de 13 de-Fevereiro, e demaislegislacio

aplicavel. - (15-4598-el

 

APA—Associacao Portas Abertas «

Certifico que, de folhas 39 a 40 dolivro de notaspart

- da Comarca de Luanda, encontra-se lavrada ee regis

escritura do teor seguinte: |
Constituigao da Associacao «Portas Abertas», Abrevi

damente «APA».

‘ Nodia 24 de Fevereiro de 2015, em. Luanda e no

4.° Cartério Notarial desta Cidade,sito no Bairro Sao Paulo,
Rua do Lobito, n.° 34, a cargo do Notério Pedro Manuel
Dala e perante mim Francisco Antonio da’ Silva, Ajudante
Principal do referido Cartério, em pleno exercicio em
virtude dorespectivo notario encontrar-se ausente,Compe
receram como outorpantes:  

 



         N.° 78 — DE 24 DE ABRIL DE 2015
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Primeiro: — José Pedro Sim&o Sebastiao, solteiro,
maior, natural de Catete, Provincia do Bengo,residente habi-
tualmente em Luanda, casa s/n.°, Zona 18, Bairro Sonefe,
Municipio do Cazenga, titular do Bilhete de Identidade
n° 000128655BO0021, emitido pela Direcgo Nacional de
Identificagaéo Civil em Luanda, aos 17 de’Fevereiro de 2014;

‘Segundo: — Salom&o Mauricio, solteiro, maior, natu-.
ral do Maquela do Zombo. Provincia do Uige, residente
habitualmente em Luanda, Casa n.° 8, Bairro Mulemba,

Municipio do Cacuaco, titular do Bilhete de Identidade
n° 002267101UE038, emitido pela Direccao Nacional de
Identificagdo Civil, em Luanda, aos 26 de Julho de 2006;

Terceiro: — Rogeiro Lukubika Gomes, solteiro, maior,
natural do Cuimba, Provincia do Zaire, residente habi- -

tualmente em Luanda, casa s/n.°, Bairro Ndala Mulemba,

Municipio do Cacuaco, titular do Bilhete de Identidade

n.° 00468603 1ZE045, emitido pela Direccg&o Nacional de

Identificagao Civil, em Luanda, a | de Marco de 2010;

Verifiquei a identidade dos outorgantes mediante a exibi-
¢4o dos respectivos bilhetes de identidade.

E poreles foi dito: “
Que, pela presente escritura e na sequéncia da Acta da

.Assembleia constituinte realizada em 11 de Novembro de 2013,
constituem uma associa¢ao nao governamental e de 4mbito
nacional denominada «Associagao Portas Abertas» abrevia-

damente «APA» com sede em Luanda, Rua do Rio,casa s/n.°,

Bairro Uige, Municipio do Sambizanga,
Que,a referida associacao é constituida por tempoinde-

terminado e tem por objecto social, o previsto no artigo 3.°

dos seus estatutos e reger-se-d pelasclausulas constantes do
documento complementar elaborado emseparado noster- | -

mose para efeitos do n.° 2, do artigo 55.° da Lei n.° 1/97, Lei

da Simplificagao e Modernizagao dos Actos Notariais que

passa a fazer parte integrante destaescritura e que eles, os

outorgantes declaram ter lido, tendo pleno conhecimento do

seu contetido, pelo que dispensam a sualeitura.

Assim o disseram e outorgaram.-

Instruem este acto: -

a) Acta da Assembleia Constituinte;

_ 8) Certificado de admissibilidade emitido pelo Gabi-

‘netede Assuntos Técnico e Juridicos do Minis-
tério da Justig¢a e dos Direitos Humanos, em

Luanda, aos 13 de Janeiro de 2015;

¢) Documento complementar;

d) Lista nominal dosassociados.

O ajudante principal, i/egivel.

ESTATUTOS DA ASSOCIACAO:
PORTAS ABERTAS «APA»

CAPITULO 1
Disposigées Gerais:

~ ARTIGO 12.
(Ambito c natureza) \

A- Associagao «Portas Abertas» também denominada

,pela sigla «APA», é:- uma Organizagao nao Governamental

(ONG) de caracter social e filantrépica, qué persegue um*

"Rua do Rio, casa s/n.°
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fim humanitério, sem fins lucrativos, com personalidade

juridica. «APA» &de ambito nacional, podendo manter

representacdes fora do Pais.

ARTIGO 2°
; (Duracio e sede) '

1. «APA» é constituida por tempo indeterminado.

2. «APA» tem a sua sede em Luanda, no Bairro Uige,

, Municipio do Sambizanga.

3. Podendo estabelecer delegacao, ‘antenas ou outras

formadc representaco noterritério nacional por«decisao do

seu Conselho de Direccao. . ,

ARTIGO 32°
; (Objectivos sociais)

A «Associacao Portas Abertas — APA» tem por objec-

tivos de elaborar e desenvolver projectos de caractersocial,

educacional, cultural e assistencial; visando a promocao

social, e o bem estar do cidadao. . ~ .

a) Contribuir na limpeza em Angola; ‘

5) Combater HIV/SIDA, malaria, febre tifdide, den-

gue e outras doengas;

c) Prestar servigos de acgdo social, de satide,*cultu-

ral, assistencial e educacional visando a inclusdo

social do individuo; :

d) Oferecer cursos.de al fabetizacao infantil e de adul-

tos; .

e) Ctiar e manter estabelecimentos de ensino e de

assisténcia social;

J) Firmar parcerias de cooperagio com dérgaos do

Governo, instituigdes religiosas, ONGs, agén-

cias missionarias e outras entidades nacionais e

_ internacionais;

_g) Ajudar as comunidades no combate a pobreza e

promover acgdes no dominio da segurangaali- °

mentar;

A)Promover accées no dominio dos direitos e protec-

¢ao da crian¢a;

i) Prestacao ‘de ajuda humanitaria .@ emergéncia,

_ actualizacdes e implementacdo de programas;

D Solidariedade social, nacional e internacional;

&4 Ouitras actividades permitidas por i

: ARTIGO 42 | .
. (Principios gerais)

«APA», rege-se pelos seguintes principios:

a) Ter boa moralidade;

b) Honestidade; _

-¢) Nao discriminar de qualquer natureza.

_ CAPITULO II
SECCAOI

~ ‘Categoria de Associados

ARTIGO5.°
(Constituinte de associados)

«APA»conta com quatro categorias de Associados:

a) Fundadores; ,
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_b) Efectivos ou aderentes;
.. ¢) Honorarios;

so. d) Simpatizantes.

-a) Fundadores: Sao todos que tenha subscrito a

_ proclamacao da «APA» € aprovam os presen-

tes Estatutos;’ ae

- 6) Efectivos: E associado efectivo toda pessoa

que adere na associacdo apds a sua. consti-

tuinte, aceita responsabilidades e contribui

para.o alcance dos objectivos da «APA»;

fey e * c) Honorarios: As individualidades Angolanas

“ou estrangeiras que venham desenvolverser-

vigos relevantes a associa¢ao;

d) Simpatizantes: E todo aquele que sao amigos .

da associacao, que tenham prestado servigo e

- contribuem com donativos.

SECCAO I

Direitos ¢ Deveres de Associados - -

- ARTIGO 6°
| ireitos de associados)

Direitos de Associados: >. .

. Toda pessoa com idadede.18 “anostem direito de ser .

membro da «APA».

a) Eleger e ser eleito nos érgios sociais da «APAn,

segundo a'suacompeténcia, —

5) Participar de reunides eactividades organizadas;

c) Desfrutar de todas as regalias que «APA»concede —

a0s seus associados;

dd) Ter as informacdes sobre actividades'da «APA»;

e) Sugerir opiniGescriticas e propostas concretas para

o bem daassociacao;

DD Possuir cartdg de associados; ;

’ 8) Todosos associados efectivos qué estiio «em regra

com os estatutos da «APA» devem alegrar a

assisténcia social e as vantagens da «APA».

ARTIGO 7.°
(Deveres de associados)

Deverésde Associados:

- a) Todos os associados efectivos da «APA» devem |

participar das contribuigbes financeiras, mate- _ ,
" riais e morais;

b) Respeitar e cumprir os principios ¢estatutarios €0

regulamentoiinterno;

9 Desempenhar © cargo que foi eleito comzelo e

dedicagao;

d) Honrar a sua qualidade de associado e defender

intransigentemente o prestigio ¢ a dignidade da

associac4o dentro danorma‘da educacao civica

e moral; .

tos ou nomeados;

D Pagarjoias e quotas speuldmetiaitiay

§ Unico: — Os associados beneméritos nao sfio sujeitos.

| aos deveres constantes das alineas.

|

i

a . DIARIODA REPUBLic,

gulares ou colectivas maiores de 18 anos, predispostos

_a contribuir para a defesa dos fins pelos quais 4 ONG

mento interno desta ONG «APA».

e) Aceitar os cargose missdespelos quais foram elei-

ad

+

™

—

SECCAOIII
_Admissiio ¢ Sangées

ARTIGO 8°
(Admissiio)

‘ . $80 admitidos como associado todas as pessoas sip

’

«APA»foi criada. a

ARFIGO 92
: ‘ *  (Sancdes)

So sangées disciplinares as seguintes:.

a) Admoestagao; :

6) Censuraregistada;

_ ¢) Radiacao.

§ Unico: .os detalhes deste artigo contarao no regu

CAPITULO Il

Dos Orgaos Sociais

ARTIGO 10.°
(Constituinte)

Sao orgdossociais da «APA»:

@ Assembleia Geral;

5) Conselho de Direccao;

9 Copselho Fiscal.

ASECCAO i

Assembleia Geral 3 “

ARTIGO I[1.°

‘(Definigio e natureza)

LA Assembleia Geral é o Orgdo supremo“da ONG

«APA. ;

2.A Assembleia Geral retine-se ordinariamente uma vez

‘por ano e extraordinariamente sempre que se achar conve-

niente. !

3. A Assembleia Geral rretine-se quando convocada pelo

presidente ou ao pedido do Conselho de.Direceao:e por soli-

citagao da maioria dos membros.

" . . 7) ARTIGO12.°-
oe : (Competéncia)

- Compete a Assembleia Geral:

q) Aprovar analisar, discutir os relatérios de activide

des, contas e balangos;
- b) Emedar, alterar os estatutos, regulamentointernoe

demais textos legais da «APA»;

c) Demitir eleger os titulares dos érgios|sociais;

_ d) Analisar, discutir eaprovar0 orgamentoda Ons

“«APAD, a

- ARTIGO 132
(Do Quérum) ni

A AcsctiibleiaGeral considera-se legalmente constituida -

com a presenc¢a ou representacao de’ pelo menos 2/3 dos
associados efectivos da associagao no pleno goz0 dosseus,
direitos.  
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SECCAO II

Conselho de Dirceccido

ARTIGO 14°

(Definigées ¢ natureza)

1. O Consetho de Direcgao é 0 orgao de gestio de todas

as decisdes da Assembleia Geral.

” 2. O Conselho de Direcgao € o érgao de gestao corrente

da Associacdo. .

3. O Conselho de Direccdo retine-se mensalmente, e

" extraordinariamente, sempre que as circunstancias 0 exi-

gem.

ARTIGO 15.°

(Competéncia)-

I. Compete ao Conselho de Direcgdo:

a) Administrar a ONG «APA», com vista a‘melhor

prossecuc¢ao dos seus objectivos;

’ 6) Cumprire fazer cumprir as deliberagdes da Assem-_

. bleia Geral e as disposicées legais estatuarias;

c) Elaborar planos, programas, or¢amentos anual,

relatorios de actividades e balangos a apresentar :

a Assembleia Geral;

d) Representar a ONG «APA».

§ Unico: As competéncias alargadas do Conselho de
_ Direcgao serao contidas no regulamentointerno.

2. Conselho de Direcgao é composto de:

a) Presidente;

5) Secretario Executivo;

c) Secretario Administrativo;

d) Secretario pela promocao da mulher;

e) Tesoureiro;

J Conselheiro.

SECCAO II

ConselhoFiscal

ARTIGO 16°
1. O ConselhoFiscal € 0 érgaode controlo e defiscali-

zagao.

2. O Conselho Fiscal retine-se mensalmente em. sesso aie

ordinaria, e extraordinarila sempre que for necessario.

CAPITULO IV
Patrim6énio, Fundos e Despesas |

ARTIGO 17°

(Patriménio)

O patriménio dh ONG «APA»€ constituido por ‘todos |

os bens méveis, materiais de escritério e méveis, terreno, e

direitos adquiridos por qualquer meio legal ¢ pelos que vie-

rem e pertencam titulo oneroso ou gratuito, devende todos:

eles objecto de um registo.

“ARTIGO 18° -
(Fundos)

' Constituem fundos da ONG «APA:

a) Jéias, quotas e contribuic&o de associados;

5) Subsidio herangas, doacées, donativos;

a 2]
. Sait ‘
é . wee . istallies} *! -* ae 7.

aaa, Seca
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, c) Subvengdes de orgaos publicos e das organizagdes

filantrépicas. a
§ Unico: — O produto de fundos obtidos por quaisquer -

‘ comissGes, deve sempre ser entregue a Direcc’o Geral da

«APA».

ARTIGO 19.°
(Despesas) ,

As despesas da Associacao sao as resultantes de todos os

encargos necessarios a prossecucdo dosfins sociais.

ARTIGO 20.°
(Disposigées finais c transitérias dissolugdo ¢ liquidagao)

_ |. A dissolugao da «APA» sépodera ser decidida pela

assembleia que deliberara com a presenga de 2/3 de seus

associados efectivos, nomeado uma comissao de liquidagao

(ou liquidataria), que dara o destino do seu patrimoénio.

2. Em caso da‘dissolugdo consumida, o patriménio da

«APA»sera transferida a outra associagdo legal que pros-

segue os mesmos objectivos sociais que «APA» ou numa

organiza¢ao filantropica.

E certidao quefiz extrair e vai con forme 0 original.

4.° CartérioNotarial da Comarca de Luanda, em Luanda,

27 de Fevereiro de 20 IS. — Oajudante do notario, i/egivel.

> (15-4601-LO1)

 

‘Anténio Luwengo & Filhos, Limitada:

Escritura de alteragdo parcial-do pacto social na socie-

dade «Antonio Luwengo& Filhos, Limitada»..’

" Certifico que de folhas n.° 6 a8 do livro de notas para fee

escrituras diversas n.° 485-A, deste Cartério Notarial, encon-

_ tra-se lavrada a escritura de teor seguinte:

Alteracao parcial do pacto social na sociedade «Antonio

_Luwengo & Filhos, Limitada».

Aos 24 de Marco de 2015, em Luanda e no04° Cartério

Notarial, sito na Rua do Lobito, n.° 34, Distrito Urbano

do Sambizanga, a cargo do Notario, Pedro Manuel Dalae .

perante 0 mesmo comparéeceu como .outorgante: Antdénio

Luwengo,solteiro, maior, natural de Maquela do Zombo,-

Provincia do ‘Uige, residente habitualmente em Luanda,

Casa n.° 58, Zona 12, Bairro Neves Bendinha, Distrito’

Urbano do Kilamba Kiaxi, Portador do Bilhete de Identidade

no 000208806UE034,,. emitido pela ‘Direcc&%o Nacional de

‘ Identificagao Civil e Criminal, aos 25. de Marco de 2010,

que outorga individualmente por si e como representante

‘legal do seu filho menor consigo convivente Joel Antonio

Luwengb, de 13.anos de idade.

Verifiqueia Identidade do outorgante, mediante a exibi-

“g&o do seu documento de identificagao.

E porele foi dito:
" Que, pela presente escritura 0 outorgante com o seu

representado sdo os, actuais e os Unicos sécios da socie-

dade comercial por quotas denomiriada «Antonio Luwengo

& Filhos; Lithitada», com ‘sede social em Luanda, Rua

Direita do Sanatério, n.° 72-A, Distrito Urbano do Kilamba  
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Kiaxi, lavrada «com inicio de folhas 70, verso, a folhas 71,

do livro de .notas para escrituras diversas n.° 120-D, do

- 2.° Cartério Notarial da Comarca de Luanda, Matriculada

_na Conservatéria do Registo Comercial. de Luanda, sob o

n.° 2002.480, NIF 5402122717, com oO capital social de

‘Kz: 1.500.000,00 (um milhdo e quinhentos mil kwanzas),

integralmente realizado em dinheiro, representado por duas

quotas:

‘Sendo umano valor nominal de Kz: 1 :450.000,00 (um

milhdo quatrocentos e cinquenta mil kwanzas), pertencente
‘ao sécio Antonio’ Luwengo, e outra quota no valor nominal

~ de Kz: 50.000,00. (cinquenta mil kwanzas) pertencente ao
socio, Joel Antonio Luwengo.

Que, na qualidade de Unicos e actuais sécios da referida
sociedade, decidiu e em representagdo do seu filho menor,
constituir-se em Assembleia Geral, com dispensa de for-.
malidade prévia, para deliberar sobre o aumento do abjecto
social, que adiante se vai efectuar.

Que, em cumprimento ao deliberado em Assembleia
' de sécios de 23 de Fevereiro de, 2015, decidiu aumentar -

objecto social da dita sociedade incluindo nasja existentes o
ramo daeducagado particularmente O ensinogeral e o ensino

. Superior.
E, em consequénciados actos praticados altera o artigo 32°°

do pacto social da’sociedade que passa aatera seguinte nova|
sfedacgao:=
 

. __ ARTIGO 32°”
Comércio geral a grosso e€ a retalho, impor-.

tago e comercializacao de viaturas, pegas e

sobressalentes, venda de materiais de constru¢ao,

comercializacao de medicamentose material hos-

pitalar, importagao e exportagao, ensino ‘geral e

ensino superior.

O quenaofoi alterado permanecefirmee valido. *
Assim o disse e outorgou.
Instruiram este acto:

'.a) Documentoslegais da sociedade emapreco; “° |

5) Acta avulsa da Assembleia de sacics de 23 ae

- ‘Fevereiro de 2015;

"¢) Documentos Compiementares.

Finalmente, lida e explicado o seu contetdo por corres-

- ponder a vontade firme e esclarecida do outorgante, vai a

_ presente escritura ser assinada por Anténio Luwengo.

E certidao quefiz extrair quevai conforme 0 original de: -

: ‘que me reporto.

4.° Cartério Notarial da Comarca de Luanda, em Luanda,

_ aos 25 de Marco de:2015. —O ajudante do notério,ilegivel.
_ (15-4603-L01).
 

. Angola Fast Food Belas, Limitada

' Certifico que, por escritura de 13 de Marco de 2015,

_. lavrada com inicio a folhas 71, do livro de notas para escri-
_turas diversas n.° 393, do Cartério Notarial do Guiché Unico .
da Empresa, a cargo do Notério, Lucio Alberto Pires da-

junit ue sieseall?a!

“e actuais sécios da sociedade por quotas, denominada «B0B}

» BELAS — Comércio Geral, Limitada», com sede em Ltank

. deCastro Van-Dinem «Loy», s/n.°,

. Conservatéria do Registo Comercial de Luanda, 2.a Seogiat

kwanzas) cada uma, pertencentes aos sécios «SUPERMAR-

Sociedade Urbana de Pesca Maritima, Limitada», Leopoldim

‘ Comércio. Geral, ‘Limitada» para «Angola Fast. Food Belss,

: Limitada»;

‘presente escritura.

ae

——

Costa, Licenciado em Direito, compareceu COMOouto

Guilherme Soares Bastos, casado, natural do Rio de Jang,

Brasil, de nacionalidade brasileira, residente habit,
mente em Luanda, no Municipio de Belas, Bairro Tal

Condominio Noblesse,Torre 13, Apartamento 401, que Ot,
neste acto em representacdo da sociedade «BOB'S BEL

— Comércio Geral, Limitada», com sede em Luanda,

Municipio de Belas, Bairro Talatona, RuaEngen,

Pedro de Castro Van-Dunem «Loy», s/n.°, Loja 194, may

culada na Conservatéria do Registo Comercial-de Luang

2:3 Secc4o Guiché Unico, sob o n.° 130-07;

E porele foi dito:

Que,ostitulares da sociedade, sua representada,s40 0s tng

no Municipio de Belas, Bairro Talatona, Rua Engenheiro Ph
Loja 194, constituida pr

escritura datada de 30 de Novembrode 2006, com inito

a folhas 76, verso, a folhas 77, do livro de notas paraesuty
ras diversas n° 14,. deste Cartério Notarial, matriculada

Guiché Unico, sob on.° 130-07, com o capital social &

Kz: 210.000,00 (duzentos e dez mil kwanzas),integralmew:

subscrito e realizado em dinheiro; dividido e representado px

trés quotas iguais no valor nominal de Kz: 70.000,00 (setentaml

Fragoso ddo Nascimento e Valdomiro Minoro Dondo, respet

vamente;

Que, pela presente escritura, o outorganteconforme acl

de deliberacdo de 10 de Outubro de 2014, no uso dospott

res que Ihe foram conferidos decide téo-somentealter

denominagao social da sociedade de «BOB'S BELAS -

*

. Deste modo altéra-se o artigo 1.° do pacto social qué

passa a ter a seguinteredaccao; .

" ARTIGO 1?

. A sociedade adopta a formade sociedade pot

quotas e a denominagao social «Angola FastFoo
_ Bélas, Limitada», doravante abreviadamentedesig

, hada por «sociedade» e tem a sua sede em Luands

no Municipiode Belas, Bairro Talatona, Ru

~ Engenheiro Pedro de Castro-Van-Dinem «Loy?

’ s/n.°, Loja 194.

Declara ainda o outorgante, que continuam firmese vill

dasas demais disposi¢des do pacto social nao alteradas pels

Assim disse e outorgou.

- Esta conforme. »

Cartério Notarial do Guiché Unico da Empresa, en

Luanda,23 de Margo de 2015. —O ajudante, ilegivel,

(1 5-4638-L02) 
-
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N.K.V.P, Limitada

‘Certifico que, por escritura de 20 de Marcode 2015,

lavrada com inicio a folhas 89, do livro de notas para escri-

turas diversas n.° 394, do Cartério Notarial do Guiché Unico

da Empresa, a cargo do Notario, Lucio Alberto Pires da

Costa, Licenciado em Direito, foi constituida entre:

’ Primeiro: — Nelson Kidi Victor Pimenta, casado com

Marinela da Concei¢éo Franco Goncalves Pimenta, sob .

o regime de comunhao de adquiridos, natural do Lobito,

Provincia de Benguela, residente habitualmente em Luanda,

no Distrito Urbano da Ingombota, Bairro Ingombota, Rua

Comandante Kuenha,casa s/n.°;

Segundo: — Marinela da Conceicao Franco Goncalves

Pimenta, casada com Nelson Kidi Victor Pimenta, sob o

regime de comunhio de adquiridos, natural da Ingombota,

Provincia de Luanda, ondereside habitualmente, no Distrito

Urbano da Samba, Bairro Zona Verde 3, Rua 2, casa.s/n.°:

Umasociedade comercial por quotas que se regera nos

termos constantes dos artigos seguintes.

_ Esta conforme.

Cartério Notarial do Guiché Unico da Empresa, em

Luanda, 23 de Maf¢o de 2015..— O ajudante,ilegivel. °

ESTATUTOSDA SOCIEDADE

N.K.V.P, LIMITADA

ARTIGO 1.°

A sociedade adopta a denominagdo social de «N.K.V. P,

Limitada», com sede social na Provincia de Luanda, Rua 2,

casa s/n.° Zona Verde 3; Bairro do Benfica, Municipio de

Belas, podendo transferi-la livremente para qualquer outro

local do territério nacional, bem comoabrir filiais, sucur-

sais, agéncias ou outras formas de representagdo dentro e

fora do Pais. —

. _ ARTIGO 2°

Asua duragao é por tempo indeterminado, contando-se 0

inicio da sua actividade, para todososefeitos legais, a partir

da data da celebragdo da presente escritura,

ARTIGO 3°

A sociedade tem como objectosocial a prestagio de -
servi¢os, comércio geral a grosso e a retalho, hotelaria e

turismo, comércio a retalho, artes de decorac&o, indus-

tria, pescas, agro-pecuaria, informatica, telecomunicagGes,

construcao civil e obras publicas, fiscalizagao de obras,

‘saneamento basico, compra e venda de méveis e iméveis,

'. . modas e confecgées, transportes, maritimo aéreo e terrestres

P
a
a
e

e
e
e

ge
r

nif . aa - Bad ees oy - — fs

ooee

de passageiros ou de mercadorias,transitérios, oficina auto,

assisténcia técnica, comercializacao de petréleo e lubrifican- :

tes, exploragao de bombas de combustiveis, farmacia, centro.

médico, perfumaria, agenciamento de viagens, promogiioe

. mediagdo imobilidria, relagdes puiblicas, pastelaria  pani- .

._ ficagao, explorag&o de parques de diversdes, realizagao de

espectaculos culturais, recreativos.e desportivos, explora-

cdo mineira e flotestal, estagdo de servigos, representagdes

comerciais, serralharia, carpintaria. venda de aluminio,cul-

tura e ensino geral, podendo ainda dedicar-se a qualquer

outro ramo do comércio ou indtistria em que os sdcios acor-

dem e seja permitide porlei. -

 ARTIGO 42

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

integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen-

tado por 2 (duas) quotas, sendo uma no valor nominal de

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

Nelson Kidi’ Victor Pimenta; outra quota no valor nomi-

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

a sécia Marinela da-Conceigao Franco Goncalves Pimenta.

ARTIGO 52

_ Acessao de quotas a estranhos fica dependente do con-

sentimento da sociedade, a qual é sempre reservado 0 direito

de preferéncia, deferido aos sécios se a sociedade dele nao

quiser fazer uso.

ARTIGO 6°

~~ A geréncia e administracao da sociedade, em todosos

seus actos e contratos, em juizo e fora delé, activa e passi-

vamente, incumbem ao sécio Nelson Kidi Victor Pimenta,

que fica desde ja nomeado gerente, com dispensa de caucdo,

bastandoa assinatura do gerente para obrigar validamente a

sociedade. : .

1. Ogerente podera delegar num dos sécios ou .mesmo

em pessoa estranha a sociedade parte dos seus poderes de“

geréncia, conferindo para o efeito 0 respectivo mandato.

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

€ contratos estranhos aosnegociossociais da sociedade,tais:

comoletras de favor, fianca, abonacdes ou actos semethan- -

tes.

ARTIGO 7

A Assembleia Geral sera convocada por simples cartas

‘registadas, dirigidas aos sécios com pelo menos30(trinta)

' dias de antecedéncia, isto quando a lei nao prescreva forma-

lidades especiais de comunicagado. Se qualquer dos sécios

estiver ausente da sede social, a comunicagao devera ser

feita com tempo suficiente para que possa comparecer.

ARTIGO 8.°

0s lucros liquidos apurados, depois de deduzida a per-.

_centagem para fundos ou destinos especiais criados em

Assembleia Geral, serao divididos pelos sécios na propor-
¢do das suas quotas, e em igual proporco serao suportadas

as perdas se as houver.

ARTIGO 9°

- Asociedade nao se dissolvera por-morte ou impedimento

de qualquer dos sécios, continuando a sua existéncia com o

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sécio falecido ou

interdito, devendoestes nomearum que a todos Repaesents,

enquanto a quota:se mantiver indivisa.
‘ A . . .
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- ARTIGO 10°: -
Dissolvida a sociedade per acordo dos sécios €nos,

. demais casos legais, todos os sdcios seréo liquidatariose a

liquidagao e partilha realizar-se-4 como acordarem. Nafalta

de acordo, e se algum deles 0 pretender, sera 0 activo social

licitado em bloco com obriga¢ao do pagamento do passivo

' e adjudicado ao s6cio que melhor’prego oferecer, em igual-

dade de condicées. 7

ARTIGO We

Asociedade reserva-se0 direito de amortizar a quota de

" “qualquer sécio, quando sobreela recaia arresto, penhora ou

" providéncia cautelar. _

ARTIGO 12° |

. Para todasas-questdes emergentesdo presente contrato,

querentre os sécios, seus herdeiros ou representantes, quer

entre eles e a prépria-sociedade, fica estipulado 0Foroda..

- Comarca de ‘Luanda, com expressa renuncia aa qualquer

outro.

ARTIGO, 13° + :

Os balan¢gos serao’ dados em 31 de Dezembro de cada

ano, devendoestar aprovadoaté 31 de Margo do ano ime- 3

. -servicos, comércio a grosso e retalho, construcaocivil ediato.

ARTIGO 14°
No omisso regularao as deliberagdes sociais, as dispo- .

‘sigdes da Lei n.° 1/04 de 13 de Fevereiro, que é a Lei das
- Sociedades Comerciais, e demais legislacao aplicavel.

 

._DOMINGOS CATIMBA— ConstruscioCivil,

Comércio e Prestacao.de Servicos (SU), Limitada_
s

Barbara Celeste Ferreira Gamboa, Conservadora-Adjunta

da Conservatéria do Registo Comercial de Luanda, 2." Seccao

= do Guiché Unico daEmpresa..

7 Satisfazendo ao ‘que mefoi requeridoem peticdo. apre-,

sentada sob 0 n.° 56, do livro-didrio de 24 de Margo do

corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatoria. *

_ Certifico que Domingos Catimba; casado com Luzia

~ da Costa Catimba, sob o regime de comunhdo de, adquiri-

E - dos, natural da Quibala, Provincia do kwanza-Sul, residente -

. habitualmente na Provincia do kwanza-Sul, no Municipio

do Porto Amboim, Bairro Comp da Kwanza, casa s/n2,

 constituiu uma sociedade unipessoal por quotas denominada -

«DOMINGOS CATIMBA— Construgao Civil, Comércio e

” "Prestago de Servicos.(SU), Limitadan, registada ‘sob0

n.° 1.413/15, que se vai reger pelo disposto no documento

em anexo.

Esta conforme.:

Conservatéria doRegisto Comercial de Luanda, 22 Secefo . -

“do Guiché Unico da Empresa; em Luanda, 24 deotcasgon

  

’ tes.

DIARIO DA REPUBLIc,
-

__ ESTATUTO DA SOCIEDADE
~ DOMINGOS CATIMBA— CONSTRUGAOCIVIL,

_COMERCIO E PRESTAGAO DE SERVICOS
(SU), LIMITADA _

ARTIGOlL
(Denominagio ¢ sede) .

A sociedade adopta a denominacao de “DOMINGOS

~ CATIMBA — Construcdo Civil, Comércio e Prestagdo de

Servicgos (SU), Limitada», com sede social na Provincia de

Luanda, Rua do Comércio, Casa n.° 108, Bairro Grafanil,

- Distrito Urbano do Cazenga, Municipio de Luanda,podendo

‘transferi-la livremente para qualqueroutro local dotertité-

~ rio nacional, bem como abrir filiais, sucursais, agéncias ov

outras formas de representagao dentro ¢ fora do Pais.. ~

ARTIGO 2°
(Duracio)

A sua duracao € por tempoindeterminado,contando-seo

* inicio da sua actividade, para todos os efeitos legals, a partir

do respectivo registo.-

ARTIGO 3°
(Objeccto)

A sociedade tem como objecto social a prestacao de

obras ptblicas, fiscalizag¢ao de obras, importacdo e expor-

tac4o, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo do

comércio ou industria em que o sdcio-tinico acorde e seja

’ permitido por lei.

(15-4642-L02) «.. _ ARTIGO 4°

‘ (Capital)

0 capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kat

- Zas), integralmenterealizado em dinheiro, representado pot

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

kwanzas), pertencente ao sdcio-tnico Domingos Catimba.

ARTIGO 5.
(Cessio de quotas)

A cessioda quota implica a saida do séciocedente oua

transformacdo da mesma em sociedade pluripessoal.

~ ARTIGO62
(Geréncia)

1. A geréncia e arepresentag4o dasociedade, em todosos

seus actos €contratos, em juizo e fora dele, activa e passive

mente, incumbemao sdécio-tinico, bastando a sua assinatur

‘para obrigar validamente a sociedade.

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

e contratos estranhos aos negdcios sociais da sociedade,tais

comoletras de favor, fianga, abonagdes ou actos semelhan-

3. O sécio-tinico poder nomearpessoaestranhaa socie-

dade para assumir as funcdes de geréncia... a

—* ARTIGO 72,
2 ot " (Decisdes)

Asdecisdes do sécio-tnico de natureza igualas delibere-

gées da Assembleia Geral deverdoser registadas em actaPe

ele assinadas e mantidas em livro de actas.
x
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ARTIGO 8.2"
(Dissolu¢gio)

A sociedade nao se dissolvera por morte ou impedi-

mento do socio-tnico, continuando a sua existéncia com o

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sécio falecido ou

interdito, devendo estes nomear um que a todos represente,

enquanto a quota se mantiver indivisa.

~ ARTIGO 9°
(Liquidagao)

A\ liquidacao da sociedade far-se-4 nos termosda Lei das

Sociedades Comerciais. —

ARTIGO [0°

(Balangos)

Os anos sociais sero os civis e os balancos serao dados

em 31 de Dezembro dé cada ano, devendoencerrar a 31 de

Marco imediato.

ARTIGO I1.°

(Omisso) f

No omisso regulardo as deliberacées sociais, as disposi- .

gdes da Lei n.° 19/12, de 11 de Junho e aindaas disposigdes da _

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

(15-4646-L02)

 

Termofarma, Limitada

- Certifico que, por escritura de 23 de Marco de 2015,

lavrada com inicio a folhas 13, do livro de notas para escri-

turas diversas n.° 395, do Cartério Notarial do Guiché Unico ~

.da Empresa, a cargo do Notario, Lucio Alberto Pires da

Costa, Licenciado em Direito, foi constituida entre:

Primeiro: — Joao Kiambi AmaroPinto de Andrade, sol-

teiro maior, natural do Dande, Provincia do Bengo,residente

habitualmente em Luanda, no Distrito Urbano da Ingombota,

; Rua Comandante Valédia, Bairro Patrice Lumumba, Prédio

n.° | f, 2.° andar, Apartamento n.° 37;

| Segundo:—Joaquim LourengoAmaroPinto de Andrade,

solteiro, maior, naturalde Caxito, Provincia do Bengo,resi-

dente habitualmente em Luanda, no Distrito Urbano do

Kilamba Kiaxi, Bairro Camama, Rua B, Casa n.° 43;

Terceiro: — Fernando Augusto Amaro Pinto, solteiro,

. maior, natural da Ingombota, Provincia de Luanda,onde-

reside habitualmenté, no Distrito Urbano da Ingdmbota, :
Bairro Patrice Lumumba, Averiida Comandante Valdédia,

Casa n.° 36-A; .

Uma sociedade comercial por quotas que se regeranos

s

Esta conforme.

Cartério -Notarial do Guiché Wales da Empresa, ‘em

| base 24 de Marco de 201 >. — O ajudante, ilegivel.

ey - 6285

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
TERMOFARMA, LIMITADA

ARTIGO 1.°
(Dcriominagao ¢ sede) -

, Asociedade adopta adenominagao social de «Termofarma,

Limitada», com sedesocial na Provinciae Municipio de Luanda

no Distrito Urbano da Ingombota, Avenida Comandante

Valddia, Casa n.° 37, Bairro Kinaxixi, podendo transferi-la

livremente para qualquer outro local doterritério nacional,

bem comoabrirfiliais, sucursais, agéncias ou outras formas

de representacao dentro e fora do Pais.

ARTIGO 2°
(Duragao)

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

inicio da sua actividade, para todosos efeitos legais, a partir

da data da celebragao da escritura.

. ARTIGO 3.°

(Objecto) ~~

A sociedade tem como objecto social o comércio geral

a grosso e a retalho, consultoria, auditoria, prestacdo de ser-

vigos, industria, hotelaria e turismo, restauracaio, pescas,

agro-pecuaria, informatica, telecomunicagdes, producao e

engarrafamento de agua mineiral e agro-alimentar, constru-

caocivil e obras publicas,fiscalizagao de obras, saneamento

basico, farmacia e prestagéo da mesmaactividade, modas'é

confeccées, transportes, maritimo, aéreo e terrestres de pas-

sageiros ou de mercadorias,transitarios, oficina auto, salao.

de cabeleireiro, botequim, assisténcia técnica,’ comerciali-

zacao de petréleo e lubrificantes, exploragdo de bombas de

combustiveis, farmacia, centro médico,clinica geral, perfu-

maria, agéncia de viagens, promocao e mediac¢ao imobiliaria,'

relagdes ptiblicas, pastelaria e panificagao, exploracao de.

parques de diversdes, realizagéo de espectaculos culturais,

recreativos e desportivos, exploragao mineira e florestal

estacio de servicos, represéntacdes. comerciais, serralha-

ria, carpintaria, venda de aluminio e sua utilizacdo, cultura e

ensino geral, seguranga de bens patrimoniais, importagdo e

exportagao,podendo ainda dedicar-se a qualqueroutro ramo_

do comércio ou industria ¢em que os sdcios acordem e seja

permitido porlei.

ARTIGO 4°.
(Capital).

0Shi social é de Kz: 100.000,00 (cem mil iene

integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen-

tado por 3 (trés) quotas, sendo uma no valor nominal de

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

Joao Kiambi Amaro Pinto de Andrade e outrasduas quotas

iguais no valor nominal de Kz: 20.000,00 (vinte mil kwan-

zas) cada uma, pertencente aos sdcios Joaquim Lourenco

Amaro Pinto de Andrade e Fernando Augusto Amaro Pinto.

respectivamente.
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ARTIGO 5°
“hy (Cessiio dequotas). i

Acessao de quotas a estranhos fica dependente do con-
sentimento da sociedade,a qual é sempre reservadoodireito

“ de preferéncia, deferido aos sdcios se a sociedade dele nao
quiser fazer uso.

ARTIGO 62 .
. (Geréncia) >

i. A geréncia e administragao da sociedade, em todos os
seus actos e contratos, em juizo e fora dele, activa e pas-
sivamente, incumbe ao sdcio Jo#o Kiambi Amaro Pinto de

Andrade quefica desde ja nomeadogerente, com dispensa
de cau¢ao, bastando a assinatura do gerente nomeado para

obrigar validamente a sociedade. ;
2. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos

e contratos éstranhos aos negociossociais da-sociedade,tais
como letras defavor, fianca, akonagGesouactos semelhantes.

3. Os gerentes poderao delegar mesmoa pessoasestra-

nhas a sociedade parte dos seus poderes de ger€ncia,

.. conferindo para 6 efeito 0 respectivo mahdato.

+ ARTIGO 7°
ag es . * (Assemblcia)

As Assembleias Gerais seréo convocadas por simples
Cartas registadas, dirigidas aos sécios com pelo menostrinta
(30) dias de antecedéncia,-isto quando a lei ndo prescreva

formalidades especiais de.comunicagao. Se qualquer dos

sécios estiver ausente da sede social, a comunicagao devera

_$er feitacom tempo suficiente para que possa compatecer.

“ ARTIGO 8°

(Divisao dos lucros)

Os lucros liquidos apurados, depois de deduzida a per-

_centagem para fundos ou destinos_ especiais criados em

_ Assembleia Geral, serao divididos pelos sécios‘na propor: °

¢4o das suas quotas, e emigual propor¢ao serao suportadas

as perdas se as houver.
4

ARTIGO 9.2:

(Dissolucdo)

A sociedadenaose dissolvera por morte ou impedimento

‘de qualquer dos sécios, continuandoa suaexisténcia com 0

sobrevivo e herdeirosou representantes dosécio falecido ou

interdito, devendo estes nomear um que a todos represente,

- enquanto a quota se mantiver indivisa.

_ ARTIGO 102
; (Liquidac¢do) ;

Dissolvida a sociedade por acordo dos sécios e nos
demais casoslegais, todos os sécios serao liquidatarios e a
liquidagdo e partilha realizar-se-4 como acordarem. Nafalta
de acordo, ¢ se algumdeles o. pretender, sera 0 activo social
licitado em bloco com obrigagao do pagamentodo passivo

' e adjudicado ao sécio que melhorprego oferecer, em igual- —

_ dade de condicdes. Si

ARTIGO ILS

(Preferéncia na amortiza¢io)

A sociedade reserva-se 0 direito de amortizar a quota de
' qualquer sécio, quandosobreela recaia arresto, perthors ou

ypypvidencia cautelar.

  

entre eles e a propria sociedade,fica estipulado o Foto &
. Comarca de Luanda, com expressa rentincia a qualquer Outro,

- Noomisso regulardo as deliberagdes sociais, as dispo-

-turas diversas n.° 21-B, do Cartdrio Notarial do Guiché

‘do Cuito, Provincia do Bié, residente habitualmente em

= “s*
DIARIO DAREPUBLIC,

“ ARTIGO 12°
(Foro competente)

’ Para todas as quest6es emergentes do presente contrato
. * q

quer entre os sdcios, seus herdeiros ou representantes, quer

ARTIGO 13.° a

(Balancos) ‘ ,

Os anos sociais serdo oscivis e os balancos serdo dade

em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar a3] d&

Marco imediato.

ARTIGO 14.°

(Omisso)

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

Sociedades Comerciais, e demais legislacdo aplicavel.
(15-4647-L02)

 

Luwusu, Limitada

. Certifico que, por escritura de 25 de Margo de 2015,

lavrada com inicio a folhas 68, do livro de notas para escri-

Unico da Empresa, a cargo de Liicio Alberto Pires da Costa,

Licericiado em Direito, perante mim, DomingosCatends,

1.° Ajudante do Notario no referido Cartério, compareceram

como outorgantes; foi constituida entre: _
Primeiro: — Francisco Makonda,solteiro, maior, natu-

ral do Noqui,Provincia do Zaire, residente habitualmente na

Provincia do Cunene, no Municipio do Cuanhama, Bairro

Naipalala, rua sem numero, casa sem numero;
Segundo: — Teresa Celestina Masinda, solteira, maior,

natural da Damba, Provincia do Uige, residente habitual-

mente em Luanda, no Distrito Urbano e Bairro de Kilambe

Kiaxi, casa sem numero, Zona n.° 20;
Terceiro: — Gime Jitino Dala, ‘solteiro, maior, mtu

Luanda, no Distrito Urbano da Maianga, Bairro Gamek,

casasem numero;
Quarto: — Josué Pedro Bundi,-solteiro, maior, natural

do Soyo, Provincia do Zaire, residente habitualmente*em

Luanda, Distrito Urbano dé Kilamba Kiaxi, Bairro Sapl,

casa sem numero, Zona n.° 20; '
Umasociedade comercial por quotas de: responsabi-

lidade limitada, que se regera nos termos constantes dos,

artigos seguintes. :

‘Estaconforme. (ms 2

Cartério Notarial do Guicheé Unico da Empresa, em

Luanda, 26 de Marco de 2015. — O ajudante, ilegivel,

.

_ ESTATUTOS DA SOCIEDADE
LUWUSU,LIMITADA’

ARTIGO 1.°

A sociedade- adopta a denominagiode «Luwusi,

 
‘Limitada», com sede social na Provincia de Luanda,

Municipio de Luanda, Distrito Urbano de Kilamba Kia
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Bairro da GolfII, Rua 8, casa sem numero,(junto ao BFA),._
podendotransferi-la livremente para qualqueroutro local do

territério nacional, bem comoabrir filiais, sucursais, agén-

cias ou outras formas de representacdo dentro e fora doPais.

. ARTIGO 2°°
A sua duracdoé por tempo indeterminado, contando-se o

inicio da sua actividade, para todos osefeitoslegais, a partir

da data da celebracdo da presente escritura.

oe ARTIGO 3°
_ Asociedade tem como objecto social a prestagdo de ser-

vicos, consultoria, formac¢do profissional, comércio geral a

grosso e a retalho, hotelaria ¢ turismo e similares, industria,

agro-pecuaria, pesca, informatica, telecomunicacées,publi-

cidade, construgaocivil e obras publicas, explorac&o mineira

e florestal, comercializacao de telefones e seus acessérios,

transporte maritimo, camionagem, agente despachante e

transitarios, cabotagem,rent-a-car, compra e venda deviatu-

Tas, novas ou usadase seus acessorios, reparacao de veiculos

automoveis, concessionaria de material e pecas separadas de

transporte, fabricagdo de blocos e vigotas, comercializacao

de combustiveis e lubrificantes, exploragao de bombas de _

combustiveis e estagdo de servico, comercializacao de medi-

camentos, material cirurgico, gastavel-e hospitalar, produtos

quimicos e farmacéuticos, centro médico, clinica, perfu-

maria, plastificagao de documentos, venda de material de

escritério e escolar, decoragées, serigrafia, padaria, gelada-

‘tia, pastelaria, boutique, representagdes, impressdes, saldo

de cabeleireiro, agéncia de viagens, promogao e mediagao

imobilidria, relagdes publicas, representacdes comerciais e ”

industriais, venda de gas de cozinha, desporto e recreacao,

video clube, discoteca, realizagées de actividades culturais

e desportivas, manutengao de espacos verdes, seguranca

de bens patrimoniais, colégio, creche, educacao e cultura,

escola de condugao, ensino, saneamento basico,jardinagem,

limpeza, desinfestagao, fabricacdio e venda de gelo; cyber

café, electricidade, importagao e exportagao, podendo ainda

dedicar-se a qualquer outro ramo do comércio ou indistria

em que Os sdcios acordem e€ sejapermitido porlei.

ARTIGO 4°

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: 40.000,00 (quarenta mil kwanzas)

cada uma, ‘pertencentesaos sécios Francisco Makonda e

Teresa Celestina Masinda, e 2 (Duas) quotas iguais no valor

nominal de Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas) cadauma,per-

tencentes aos socios Josué Pedro Bundi e GimeJitino Dala;

respectivamente. ~ , :

ARTIGO5.°

- A cessao de quotas:a estranhosfica dependente do con-

sentimento da sociedade,a qual é sempre reservadoodireito:

de preferéncia, deferido aos sdcios se a sociedade dele nao

quiser fazer uso.

ARTIGO 6°
1. A geréncia e administracdo da sociedade, em todos os

seus actos € contratos, em juizo e fora dele, activa e passiva-

mente, incumbem 4 sécia Teresa Celestina Masinda, quefica

desde ja nomeada gerente, bastando a sua assinatura, para

obrigar validamente a sociedade. _
2. Fica vedado a gerente obrigar a sociedade em actos e

contratos estranhos aos negécios sociais da sociedade, tais
comoletras de favor, fianga, abonagGes ou actos semelhantes.

ARTIGO 7°

A Assembieia Geral sera convocada por simples cartas -
registadas dirigidas aos sécios com pelo menos30(trinta) dias
de antecedéncia, isto quando a lei nao prescreva forma-

lidades especiais de comunicaco. Se qualquer dos sécios
estiver ausente da sede social a comunica¢ao deveraserfeita
com tempo suficiente para que possa comparecer.

ARTIGO 8°

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

Assembleia Geral, serao divididos pelos sécios na propor~
¢ao das suas quotas, e em igual proporcao serao suportadas .
as perdas se as houver.

— -ARTIGO 92
A sociedade naose dissolvera por morte ou impedimento

de qualquerdos sécios, continuando a sua existéncia com os

sobrevivos e herdeiros ou representantes do sdcio falecido

ou interdito, devendo estes nomear um, que a todos repre-

sente, enquanto a quota se mantiverindivisa.

ARTIGO 10.2:

Dissolvida a sociedade por acordo dos sdécios e nos

- demais casos legais, todos os sécios serao liquidatarios e

a liquidacdo e partilha verificar-se-4o como acordarem. Na

falta de acordo, e se algum deles o pretender-sera 0 activo

social licitado em globo com obrigacao do pagamento do

passivo e adjudicado ao sdcio que melhorprego oferecer, em

_ igualdade de condigdes.

‘ ARTIGO te

A sociedade reserva-se 0 direito de amortizar a quota de

‘ qualquer sécio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou

as_ providéncia cautelar. _ 7 . wee =

“. ARTIGO12°

Para todas as questdes emergentes do presentecontrato,
_ querentre os sécios, seus herdeiros ou representantes, quer

entre eles e a propria sociedade, ‘fica estipulado o Foro da

Comarca de Luanda, com expressa renuncia a quatquer

outro.

ARTIGO 13:oe ee ‘

_-Osanos’ sociaisserdo oscivis e os balancos seréo dados

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

~Marco imediato.

. ARTIGO 14°
No omisso regulars as deliberacdes sociais, as dispo-

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

Sociedades Commercials, e.demais legislagdo aplicavel.

(15-4710-L03)
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Imagine.Com, Limitada

. Certifico que; por escritura de I'7 de- Marco de 2015,

“lavrada com inicio a folhas 4,do livro de notas para escri-

turas diversas n.° 21-B, do Cartério Notarial do Guiché

Unico da Empresa, a cargo do Notario Lucio Alberto Pires

da Costa; Licenciado-em Direito, perante mim, Eduardo

Sapalo, Notario-Adjunto do referido Cartério, compareceu

como outorgante Edna Juliana Almeida da Costa,solteira,

maior, natural do Distrito Urbano da Ingombota, Provincia

deLuanda, onde reside habitualmente, no Bairro Azul, Rua

Francisco Sotto Mayor, casa sem numero, que outorganeste .

acto como mandataria de Leonor Maria de Sa Machadoda

Fonseca, solteira, maior, natural de Lisboa, Portugal, resi-

dente habitualmente em Luanda, no Municipio de Belas,

Bairro Talatona, Rua F, Casa n.° 23, José Guilherme Mendes

Pereira Caldas,solteiro, maior, natural do Huambo,Provincia’

do Huambo,residerite habitualmente na Provincia da Huila,

Municipio do Lubango, Bairro. Comandante Valddia, casa

sem nimero;

Uma sociedade comeréial por quotas de responsabi-

lidade limitada, que se regerd nos termos constantes dos

“artigos seguintes. Ag

‘-Estaconforme. | - . " 2

Cartério Notarial do Guiché Unico da Empresa, em *

Luanda, 26 de Marco de 2015. —-O ajudante, ilegivel. =

~

ESTATUTOS DA SOCIEDADE |
IMAGINE.COM, LIMITADA |

"  “ARTIGO 12
: (Denominagao e duracio) +

|” 1. Asociedade, adopta otipo de sociedade comercial por

_ quotas ea denominagao de«Imagine.Com, Limitadan.

2. A sociedade durara por tempoindeterminado, con-

tando-se o seu inicio, para, todos os efeitos legais, a partir

“
e
o
e
e
e

~ da data de celebraco da escrituraiiblica do acto de cons-
F tituigdo: af '

ey Te . ' ARTIGO22
oe : (Sede social)
Be
i

P

da. Ingombota, no Edificio Presidente Business Center, :

Largo 17 de Setembro, n.° 3, 2.° andar.

| a 2. A geréncia, por Simples deliberagao, poderé tiavisfe-

'. rir a sede social para qualquer outro. local, dentro da mesma

provincia ou paya provincias limitrofes, bem .como criar’

sucursais,filiais, ou quaisquer outras formas de representa-

¢40, no territério nacional ou noestrangeiro. ne *

. + ARTIGO32—
(Objecto social)

b* ~ Provincia e Municipio de Luanda, Distrito Urbano e Bairro

a A sociedade tem como objecto principal a criagdo

me desenvolvimento de jogos de computador e aplicagdes

oe interactivas para todas as plataformas, a produc4o e pds

 

1. A sociedadetem a sua sede social provisoriamentena. *.

DIARIO DA'REPUBLIcA
. . S —

" producao defilmes, desenvolvimento de campanhaspub}.
citarias, assessoria de comunicacao, comunicagao interna
corgumtcaga externa.

2. A, sociedade podera associar-se a outras entid..

des comvista 4 constituicao de sociedades, agrupamentes
complementares de empresas, parcerias, «Joint -Venturesy,
consércios e associacées emparlicipagdo, bem comoadqui-

rir participagdes em qualquer sociedade, mesmo com objecto

social diferente do referido no numero anterior e mesmo em -

sociedades reguladasporleis especiais.

3. A sociedade, por deliberacado dos sdcios, podera dedi-

car-se a outro ramo de actividade permitido porlei.

. ARTIGO 42
(Capital social)

O capital social, integralmente subscritoe realizado em

_dinheiro, é de Kz: 200.000,00 (duzentos mil kwanzas), nesta’

data equivalente a USD 2.000,00 (dois mil dolares america. .

nos),dividido e representado por 2 (duas) quotas dividida da

' seguinte forma:

a)-‘Umaquota com 0 valor nominal de Kz: 160.000,00

- _ (cento e sessenta mil kwanzas), correspondente

a 80% (oitenta por cento) do. valor do capital
_ social da sociedade, pertencente a socia Leonor

’ Maria de SA Machado da Fonseca; |

b) Outra quota com o valor nominal de Kz: 40.000,00

(quarenta mil-kwanzas), correspondente a 20%

“(vinte por cento) do valor do capital socialda

- sociedade, pertencente ao sécio JoséjOullhenpe

MendesPereira Caldas.

f. “ ARTIGO 5°
(Prestacdes suplementares de capital ¢ suprimentos)

‘Nao sao exigidas prestagées suplementaresde capital,

" mas os sécios poderao fazer empréstimos a Sociedade,na

iodalidadede suprimentos, conforme venha aser delibe-

ado pela Assembleia Geral, na qual serao ainda fixadosos

termose condi¢des a que ficam sujeitos, designadamente no

que se réfereao prazode reembolso e.a sua eventual onero-

-Ssidade. . reas

_  ARTIGO6.°

(Cessio de quotas) -

1A cessdo de quotasentre os sdcios, ou a suadivisdo em

caso‘de cessdoparcial; é livre e nao carece do consentimento

prévio da sociedade.. Ag ;

2..A cessdéo de quotas a terceiros depende do consen-

timento prévio da sociedade e esta sujeito ao. direito de

preferéncia dos demais sécios.

ARTIGO 7° -

(Amortizacdo de quotas) .

A sociedade pode amortizar qualquer quota, sem 0 con

sentimento do seu respectivo titular, quando tenha ocorrid’

um dos factos a seguir enumerados, desde ja considerados

fundamentosuficiente para a amortizagao compulsiva,
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a) Fraude ou qualquer outra acgdo e/ou omissio,

devidamente comprovada,lesiva de direitos du

do bom-nome dasociedadeou dos sécios;

5) Interdi¢do,-inibi¢ao, faléncia ou insolvéncia do titu-

lar de qualquer das quotas, bem como penhora,

confisco, arrematacgao ou adjudicacaojudicial de

quotas, ou ainda venda em execug¢do ou transfe-

réncia da titularidade da quota imposta por meio

judicial ou administrativo;

c) Condenac4o do sécio em processo judicial movido

pela sociedade ou em que se comprove a pratica

de actos contra a sociedade;

d) Quando a quota seja dada em garantia de qualquer

obrigagao estranha a Sociedade ou sem autoriza-

¢ao da mesma;

‘e) Em. caso de transmissao da quota sem observancia

do disposto no artigo 6.°

ARTIGO 8°

(Assemblcia Geral)

1. As Assembleias Gerais serao convocadas pelos geren-

tes, por meio de carta registada com aviso de recepcfo, ou

, enviada sob protocolo, expedida com uma antecedéncia

minima de quinze dias da data fixada para a realizagao da

Assembleia Geral, salvo quando a lei dispuser de forma

diferente.

2. Os sdcios que nao possam comparecer em determi-

nada Assembleia Geral poderdo fazer-se representir por

outro sécio ou por qualquer outra pessoa, nos termos dalei,

nomeadamente mediante carta mandato dirigida a socie-

dade, onde conste a identidade do representante, a qual so

podera ser usada uma vez.

3. Sdo permitidas as deliberagdes undnimesporescrito.

ARTIGO 9°

(Geréncia)

LA geréncia dasociedade sera exercida por um ou mais

gerentes, eleitos em Assembleia Geral, que exercerao os

cargos comou sem remuneracio, consoante 0 que for deli-

berado em Assembleia Geral. ~~ ; :

2. Para obrigar a sociedade é necessaria a assinatura de

(1) um ou 2 (dois) gerentes nomeados.

ARTIGO 102°. -

(Poderes de geréncia)

A geréncia cabem os mais amplos poderes: permiti-

aporlei, com excepgao dos atribuidos neste pacto ou na

. lei aos demais érgdos sociais, competindo-lhepraticar os

actos que forem necessarios ou convenientes a realizagao do

objecto social, entre os quais se incluem os seguintes: °

- a) Celebrar contratos no ambito da actividade comer-

cial da sociedade e dentro dos limites do respec:

tivo objecto;

b) Abrir, movimentar e fechar contas bancarias;

'¢) Aceitar, sacar e endossar cheques,letras, thapngas

e outros efeitos comerciais;
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d) Admitir e despedir pessoal ou celebrar contratos de

prestacao-de servic¢os; . .

¢) Comprar e vender bens méveis, incluindo veiculos

- automéveis e celebrar contratos de aluguer ou &

locagdofinanceira mobiliaria;

J) Prestar caucdo ou garantiasnos termos da lei;

g) Representar a sociedade em juizo e fora dele,

activa e/ou passivamente.

2.E inteiramente vedado 4 Geréncia fazer, por conta

da Sociedade, operacéesalheias ao seu fim social e ao seu

objecto, ou por qualquer forma obrigar a sociedade por essas

operagGes, sob pena de imediata destituigao e sem prejuizo

da sua responsabilidade pessoal e solidaria por todos os pre-

Juizos que dai decorram para a sociedadeou paraterceiros.

ARTIGO 11°

(Lucros)
. . 7

I. Aos lucros liquidos anualmente apurados, depois de

deduzida, nos termos legais, a percentagem para a reserva

legal, sera dado o destino que vier a ser deliberado em

Assembleia Geral. te

2. No decurso do exercicio, poderdo ser feitos adianta-_

mentosobre lucros, nos termos legais, mediante deliberagao

da Assembleia Geral ¢parecer favoravel i érgao de fisca-

lizag4o, caso exista.

ARTIGO 12.°
(Dissolucio ¢ liquidagio)

1. A sociedade dissolve-se nos casos legalmente previs-

tos, ou por acordo dos sécios, por deliberacio tomadaer

Assembleia Geral por maioria de 3/4 dos votos correspon-

dentes ao capital social, na qual se nomeara o liquidatario.

2: Salvo deliberac&o em contrario-da Assembleia Geral,

a liquidagdo da Sociedade sera feita “extrajudicialmente,

competindo aos membros da Geréncia em exercicio a fun-

gao de liquidatarios.

ARTIGO 132-
| (Orgiio defiscalizacao)

A fiscalizagao da sociedade compete, quando obrigatd-

ria por lei ou quando assimfor deliberado em Assembleia

Geral, a um fiscal-tnico, a designar pela Assembleia Geral,

' por mandatos de 33 anos.:

ARTIGO 142.
(Ano social)

O ano0 social corresponde ao ano civil, fechando-se as

_ contas sociais e efectuado o balango do exercicio,com data

repartadeaa 31 de Dezembro de cada ano.

ARTIGO15.°

(Casos omissos) : ‘

No: omisso regulario as deliberagdes sociais tomadas

em Assembleia Geral, as disposicdes da’ Lei da Sociedade

Comerciais e demais legislacoaplicavel na Republica de

Angola.

(15-4712-L03)
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VUALFRE— Empreendimentos, Limitada

Certifico que, por escritura de 26 de Margo de 2015,

. lavrada com inicio a folhas 00, do livro de notas para escri-

turas diversas n.° 00, do Cartério Notarial do Guiché Unico

- daEmpresa, a cargo da Notaria, Isabel Tormenta dos Santos,

Licénciada em. Direito,foi constituida entre: *

- Primeiro: — Vuvu Jaime Miguel, casado com Teresa

Maria Manuel da Costa Miguel, sob regime de Comunhao

_de Adquiridos, natural de Mbanza Congo, Provincia do
Zaire, residente habitualmente em Luanda, Kilamba Kiaxi, -

Bairro Neves Bendinha, Rua Cidade de Portoalegre;

Segundo: —Aifredo Ferraz Figueira, casado com Neusa

Graciete Miguel Diogo Figueira, sob regime de comunhio

' de adquiridos, natural da Maianga; Provincia de Luanda,

~ residente habitualmente em Luanda, Kilamba Kiaxi, Bairro

_ Neves Bendinha;

Uma sociedade comercial por quotas de responsabi-

lidade limitada, que se regera nos termos constantes dos

‘artigos seguintes. .

’ Esta conforme.-

Cartério Notarial do Guiché Unico da Empresa, em

Luanda, 26 de Marcode 2015. — O ajudante,ilegivel.

,

ESTATUTOS:DA SOCIEDADE »
VUALFRE —_ EMPREENDIMENTOS, LIMITADA

‘ARTIGO 1° ,

A sociedade adopta a denominagao de «VUALFRE=

Empreendimentos, Limitada». —

of ARTIGO2°

A sociedade tem a sede na Provincia de Luanda,

Municipio de Luanda, Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi,

Bairro Centralidade do Kilamba, Quarteirao U, Prédio U32,

’ Apartamento 53.°, podendoser transferida para outro local,

bem comoabrir. filiais, sucursais, agéncias, delegacdes ou

estabelecimentos em qualquerparte do territorio nacional ou

estrangeiro, quando determinadopor simples deliberagdo da

AssembleiaGeral de Sécios. .

ARTIGO 3.°

A sua duragdo é por tempo indeterminado,.contando-se

O seu inicio para todos os efeitos legais a partir da data da -

celebragio da presente escritura.-

ARTIGO 4°

A encizdade tem como objecto social o exercicio de

. comércio geral a grosso ¢ retalho, prestacdo de servicos,

‘transportes, gestdo de participagdes e representagdes, estu-

s dos e consultoria juridica e financeira, inddstria, servicos de

limpeza doméstica, administrativa e agenciamento de servi-

gos, transportede pessoal, de carga seca, -Jiquida e gasosa,

intermediac4o imobilidria, venda, assisténcia e manutencdo-

H de equipamentos, construcdo civil obras publicas, explora-

=. ¢4o mineira e comercializagdo de minérios, comercializagao

 

e de medicamentos ¢ material hospitalar, hotelaria e turismo, |

" econtratos estranhosaos negociossociais,tais comoletra de

favor, fiangas, hipotecas, abaniagsess ou.documentos seme:.

Ihantes: te :

- DIARIO DA REPUBLICA
eee

publicidade e marketing, energia e aguas, venda e manu.

tengao de equipamentos eléctricos, grupos de geradoresde

energia alternativa, venda e manutengdo de viaturas bem

como seus acessérios, importacdo e exportacao, podendo

ainda dedicar-se.a outros ramos de actividades permitidas

. por fei.

»  ARTIGO 5°

A sociedade podera também, mediante deliberacao da

Assembleia Geral de sécios, participar no capital de outras

sociedades € promovera constituigao de novas empresas.

_ ARTIGO 62 ©
Ocapital social € 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 sécios

Vuvu Jaime Miguel e Alfredo Ferraz Figueira, respectiva-

“mente. "et .

vjamaot
- A cessio de quotas, no todo ou em parte, entre os sécios

_ é livre, mas quandofeita a estranhos fica dependente do COn-

sentimento da sociedade, 4 qual é semprereservadoo direito

de preferéncia, deferido aos sécios, aquela se dele nao qui-

ser fazer uso. :

ARTIGO 8°
0 capital social podera ser aumentado na proporeao das

_ quotas de cada sécio ou na forma como acordarem.

_ARTIGO 9°

Nao sero exigiveis prestagdes suplementares e capital,

mas os sécios poder&o fazer a sociedade os suprimentosde

_ que ela necessitar, mediante os juros e nas condigors que

estipularem.

. - ARTIGO 10°
1. A geréncia e administracao da sociedade, bemcomoa

_ Sua representacdo, em todos osactos e contratos, em juizo é

fora dele, activa e passivamente, serdo exercidas por ambos

os sécios, que dispensados de caucao,ficam desdeja nomea--

dos gerentes, bastando a assinatura de | (um) dos gerentes,

para.obrigar validamente a sociedade.

2. Fica vedadoaos gerentes obrigar a sociédade em actos

ARTIGO Heo

A Assembleia Geral deliberara por maioria de votos,

¢ porém, deliberagdes que envolvam alteragdes dopacto .

social deverdosérfeita com a maioria qualificada do capital —

social,

ARTIGO 12.°

-»

 Mediante prévia deliberagdo dossécios,fica permitidaa
participagao da sociedadé em agrupamentos complementa-
res de empresas, bem como em sociedades com 6 mesmoou

objecto social diferente, ou inclusivamente comosécia ae
resporteabilidade limitada.-
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ARTIGO 13.°

1. As Assembleias Gerais seraéo convocadas, quando lei

nao prescreva outras formalidades, por meio decartasregis-

tadas, dirigidas aos sécios com pelo menos30(trinta) dias

de antecedéncia. ‘

2. Se qualquer um dos sécios estiver ausente do local

_da sede social, a convocagdo devera ser feita com a dilagao

suficiente para ele poder comparecer.

ARTIGO 14.°

Os lucros liquidos apurados, depois de deduzida a per-

' centagem de 30% (trinta por cento) para o fundo dereserva

legal e quaisquer outras percentagens para os fundos ou

destinos especiais criados em Assembleia Geral, serao divi-

didos pelos sdcios na proporgado das suas quotas bem como

as perdas se as houver. :

ARTIGO I5.°

|. A sociedade néio se dissolvera por morte ouinterdigao

de qualquer um dos sdcios, continuando com os sobrevi-

vos € ou capazes e osherdeiros ou representantes do sdcio

falecido ou interdito, devendo estes nomear um que a todos.

represente, enquanto a quota permanecerindivisa.

2. Dissolvida a sociedade por acordo de sécios e nos

demais casos legais, todos eles serAo liquidatarios e a liqui-

dagao e partilha procederao comoentao acordarem. Nafalta

de acordo ¢ se alguémdeles pretender, sera 0 activo social -

licitado em bloco com a obrigacao do pagamento do passivo

e adjudicado ao sécio que melhor oferecer em igualdade de

* condigédes,

ARTIGO 16.°

Os anossociais seraio os civis e em cada anosocial far-se-

-4 0 balanco que devera estar concluido a 31 de Dezembro

de cada ano, devendo estar aprovado e assinado até fins de

Marco imediato. ,

ARTIGO 172° :

Para todas as quest6es emergentes deste contrato, quer

". entre sécios, seus herdeiros ou representantes, quer entre eles

_ @aprépria sociedade,fica estipulado o Foro da’Provincia de

~ Luanda, com expressa rentincia a qualqueroutro.

ARTIGO 18.°

_No omisso regularao as disposigéesda Lei no 1/04,:

de 13 de Fevereiro, Lei das Sociedades Comerciais, as

. deliberagdes sociais, desde que tomadas em formalegal e

demaislegislagio aplicavel.

 

Associa¢ao Angolana dos Terminais Transportadoras

- de Contentores

. Certifico que, de folhas 41 a 42, do livfode notas para ~~
escrituras diversas com 0 n.°484-A,do 4.° Cartério Notarial

da Comarca de Luanda, encontra-se lavrada € registadd a

escritura de teor seguinte: _ . 0a

. (15-4714-L03)

6291

Constituigaio da «Associacao Angolana dos Terminais

Transportadoras de Contentores — A.A.T.T.C».

Aos27 do més de Fevereiro do ano 2015, em Luanda e

no 4.° Cartério Notarial, sito no Sao Paulo, Rua do Lobito,

n.° 34, a cargo do Notario, Pedro ManuelDala, perante mim,

Francisco Antonio da Silva, Ajudante Principal empleno

exercicio Notarial, em virtude do respectivo Notario encon-

" trar-se ausente, compareceram como outorgantes Cidalino

Vicente Lopes, solteiro, maior, natural dé Cazenga, Provincia

_ de Luanda,onde reside habitualmente na Rua B 7, casa s/n.°,

Zona |!, Bairro Nelito Soares, Distrito Urbano do Rangel,

titular do Bilhete de Identidade n.° 000395057LA030, emi-

tido pela Direcc%o Nacional de Identificagao Civil, em

Luanda, aos 15 de Outubro‘de 2013; Rosas Jorge Agostinho

- Silvério, casado, natural do Rangel, Provincia de Luanda,

ondereside habitualmente, no Prédio Jasmim, Apartamento 33,

Municipio de Viana, Condominio Ginga Cristina, titular do

Bilhete de Identidade n.° 000174977LA015, emitido pela

Direccio Nacional de Identificacdo Civil, em Luanda,

aos 15 de Maio de 2013; Gaspar Dala Jungo,solteiro, maior, ,

natural do Cazenga, Provincia de Luanda, ondereside habi-

tualmente, Casa n.° [1, Zona 15, Distrito Urbano do Rangel,

titular do Bilhete de Identidade n.° 000523335LA032,emi-

tido pela Direcgdo Nacional de Identificagio Civil, em

Luanda, aos |2 de Abril de 2013;

Verifiquei a identidade dos outorgantes mediantea exibi-

¢4o dos respectivosbilhetes de identidade.

E por eles foi dito:

Que, pela presente. escritura e na sequéncia da acta da

assembleia constituinte realizada em 21’ de Julho de 2014,

 constituem umaassociagaio nao governamental e de ambito

nacional denominada «Associagao Angolana dos Terminais ©

Transportadoras de Contentores — A.A.T.T.C», com sede

em Luanda, na Avenida Largo 4 de Fevereiro,Municipio de

‘Luanda. . ,

Quea referida associac&o é constituida por mpd en

terminado e tem porobjecto social,.o previsto no artigo 3

’ dos seus estatutos e reger-se-4 pelas clausulas constantes do

documentocomplementar elaborado em separado nos ter-

mos.e para efeitos do n.° 2, do artigo’55.° da Lei n.° 1/97, Lei -

da Simplificagéo e Modernizagao dos Actos Notariais, que

passa a fazer parte integrante desta escritura, e que eles, os

outorgantes declaram ter lido, tendo pleno conhecimento do

seu contetido, pelo que dispensam sualeitura.

_ Assim o disseram e outorgaram. —

Instruem este acto: |
a) Acta da Assembleia Constituinte;

b) Certificado de admissibilidade emitido pelo Gabi-

nete Juridico do Ministério da justiga dos Direi-

- tos Humanos, em 14 de Janeiro de 2015;

c).Lista nominal dos associados.
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ESTATUTOS SOCIAL DA ASSOCIACAO ANGOLANA
DOS TERMINAIS TRANSPORTADORAS

DE CONTENTORES

. CAPITULO I
Denominacao, Sede,Objectivos e Duracao

“ARTIGOIS .
(Denominagéo) ..

Sob a denominacao de «Associagéo Angolana dos

Terminais Transportadoras de Contentores», neste estatuto
social também identificada simplesmente como «AATTC»,
reger-se-aesta associacao parafins nao lucrativo, integrado

por empresas assaciadas que tenham como objectivo social

“© manuseio, o transporte, 0 armazenamento e reparos de

contentores, cheio e/ou vazios, a movimentagao de merca- _
_dorias em geral, bem assim porterminais retro portuarios, -

- por recintos especiais parao desembara¢o aduaneiro de -

. mercadorias de exportacdo por patios reguladorescom fins

logisticos e por empresas com actividades afins na area de

- _ movimentagao de cargas do comércio exterior angolano..

fs ARTIGO 22:
- (Sede)

A «AATTC» tem sua sede em Luarida, Municipio do

Rangel, Bairro Nelito Soares, Rua B 7, Casa n.° 39, podendo

abrir e extinguir:delegacdes ou representacgdes em outros

pontos doterritério angolano actividades 0 justifique e a

diréctoria assim decida. . Bey

§Unico: —- As actividades administrativas das dele-
gacdes ou representagdes, em qualquer ponto doterritorio

angolano,ficam sujeitas a regulamentacao estabelecida pela

Directoria Executiva da «AATTC».

-ARTIGO3°.
(Objectives) /

A «AATTC» tem por objectivos:

1. Representar os interesses comuns de suas asso- °

ciadas perante o poder publico, os usuarios, os

fornecedores e os demais operadores,directa ou

 indirectamente envolvidos no ségmento de sua

~ actuag&o; ”

2. Colaborar com os poderes pablicos e asadmi--

nistragdes. portudrias no estudo e solugaio dos

problemas de manuseio, de transporte, de arma-

zenamento e de reparos de contentores, cheios e/

ou vazios, de movimentacao demercadorias em

geral, dos servicos de terminais retro portudrios, -.

de recintos especiais para o desembaraco -adua-

neiro de mercadorias de exportacdo, de patios

reguladores com fins logisticos e de empresas

'* com actividadesafins na area de movimentacao ,

de cargas do comercio exterior angolano-apre-

sentando sugestées que propiciem melhores

condigées de recebimento, movimentagdo, ope-

racionalidade, circulac4o de mercadorias e tudo

0 maisque for inerente a sua representatividade;

3. Zelar pela imagem publica de sua actuagaorepre.
sentativa, projectando-a pelos meios mais ade.

quados,4 critério de sua Directoria Executiva;

4. Aparelhar-se para a prestacdo de servigos © aces.

soramento técnico as suas associadas OUa ter.

ceiros, inclusive, com a promogao de Cursos,

- seminarios, simpdsios e congressos, de cunho

técnico, cultural e social, bem como desenvol-

ver e manter sistemas informatizados inerentes

aos objectivos sociais da «AATTC»;

5. Editar revistas, boletins e publicagées técnicas,

bem como produzir e divulgar programasdesti-

nados a manter o empresariado do sector perma-

nentemente informado a respeito dos assuntos

de'seu interesse;

6. Manter o melhor relacionamento com as entida-

des classicistas e representativas pertinentesa sua

areaa de actuacdo.

CAPITULO II

Sociadassua Admissao e Exclusao

ARTIGO 4.°

(Admissio e exclusio)

Poderaio ser associadas da «AATTC» as empresas que

_tenham como objectivo social o manuseio, 0 transporte, 0

armazenamento e reparos de contentorescheios e ou/vazios,

a movimentagdo de mercadorias em geral, bem assim os

_terminais retroportudrios, os recintos especiais para desem-

baragoaduaneiro de mercadorias de exporta¢ao, os patios

reguladores com fins logisticos e as empresas com activida-

des afins na area de movimentac3o: de cargas do comércio

exterior de Angola, que sé propuserem acontribuir para a

consecugao de seus objectivos sociais: —

‘|. AS. associadas credenciardo trés pessoasfisicas

i para representa-las, sendo uma na condi¢ao de

titular e duas na de‘suplentes,;

2. As associadas nao responderao subsidiariamente

_ elas obriga¢des sociais.

* ARTIGO 5.°

(Orgiios)

O quadro social da «AATTC» 6é divididonas seguintes

categorias:

A Associadas fundadoras sao aquelas que participa-

- ram dos actos de constituigao da fundagao da

“antecessora «Associacao Angolana. das Empre-

sas Transportadoras de Contentores», sujeitas ao

-_ pagamento da contribuicao social, fiypeas pela

Directoria Executiva;  nale Associadas contribuintes sao as empresas que

foram posteriormente ' admitidas, nos termos -

deste estatuto social, e sujeita ao pagamento da

contribuigaosocial, fixadas pela DirectoriaExe

‘cutiva;

 



II SERIE — N.° 78— DE 24 DE ABRILDE2015

3. Associadas por classificacdo das actividades sdo as

empresas que foram posteriormente admitidas

nos termosdeste estatuto social, classificadas de

acordo com as actividades exercidas, desde que

tais actividades estejam em consonancia com os

. objectivos previstos no artigo 3.° deste estatuto -

social, sujeitas ao pagamento da contribuicao

mensaisfixadas pela Directoria Executiva.

ARTIGO 6°
(Transgressées)

1. Pela transgressdo de normaestatutaria ou infrat¢do

dos deveres que s&o impostos pelo presente estatuto social

ou, ainda, pela inobservancia das decisdes da Directoria

Executiva e seus organismosdirectivos, ficaréo as empresas

associadas sujeitas as seguintes penalidades:

a) Adverténcia; Bs

5) Suspensao;

c) Exclusao.

. ARTIGO 72
(Penalidade)

A pena de adverténcia sera aplicada a associada que —

transgredir normaestatutaria para cuja violagao nao haja

sido estabelecida outra penalidade.

ARTIGO 8°

_ (Suspensiio)
~

A pena de suspensio, quenao excedera o prazo de 3 (trés)

meses sera aplicada a associada,.nos termos seguintes:

1. Que reincidir em falta pela. qual tenha sido ante-

- riormente advertida;

2. Que nao acataras deliberagdes dos érgaosdirecti-

vos ou que desrespeitar qualquerde seus mem-

bros, no exercicio de suas fungées.-

ARTIGO 9°
(Exclusio)

A pena de exclusdo sera aplicada para a empresa asso-

ciada que: /

1. Reincidir em falta pela qual tenha sido suspensa;

2. Tiver comportamento incompativel com o decoro,

a dignidade, e/ou os objectivos sociais da

- CAATTC»;

oa 3, Aposa cobranc¢aporescrito, deixe de quitar o seu ©

débito no prazo que lhe for oferecido;

4. For condenada judicialmente, por decisao transi-
- tada em julgado, acto desabonador;

9. Tiver a sua faléncia decretada.

" § Unico: —A exclusao da associada somente sera admi-

tido apéds o esgotamento do procedimento que assegure

ainsito de defesa e de recurso..

ARTIGO 10.°

(Competéncia)

Compete a Directoria Executiva aplicar as penalidades.

previstas neste estatuto social.
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wN ARTIGO 11°
(Decisiio)

Asdecisées da directoria executiva referente a aplicacao

de penalidades serao tomadas por maioria de votos de seus

membros, delas cabendo defesa escrita e fundamentalmente,

com efeitos suspensivos, dirigida ao seu presidente, que

colocard em pauta de Julgamento em sua proxima reunido.

§Unico: — Se mantida a decis’o que aplicou a pena

de excluséo, dela caberé recurso 4 Assembleia Geral

Extraordinaria, que sera convocadapara julga-lo. .

ARTIGO 12.°

(Recursos)

A interposicao da defesae dos recursos cabiveis devera

ocorrer no prazo maximo de 30 (trinta) dias, contados da

ciéncia inequivoca da deciséo da Directoria Executiva,

sendo vetado aos drgaos julgadores subsequentes, tomar

conhecimento da defesa e dos recursos cabiveis, caso tal:

prazo nao seja respeitado. :

CAPITULO IIT
Direito e Deveres das Associadas

ARTIGO 13.°

(Direitos)

Sao direitos das associadas fundadoras, das contribuintes

e das classificadds por actividade, em dia com as suas con-

tribuigdes sociais:

|. Votar e ser votada para qualquer érgao da «AATTC»,

através de um de seus representantes credencia-

dos; ; ; .

2. Propor a Directoria Executiva a aplicagao das

penalidadesestatutarias as associadas faltosas; |

3. Utilizar de todos os servigos e assessorias presta-

das e mantidas pela «AATTC» querOs gratuitos,

quer os onerosos desde que efectue 0pagamento

_ correspondente;

4. Solicitar porescrito a sua demissao do quadro asso-

ciativo e recorrer-de penalidade imposta junto a

_Assembleia Geral, na forma prevista neste esta-

‘tuto social;

5, Requerer a convocacdo de Assembleia Geral Extraor-

dinaria, desde que ofaga por escrito e funda-

mentalmente, subscrito por associadas que

representem pelo menos 1/3 (um ter¢o) do qua-

dro associativo;

6. Utilizar as dependéncias da «AATTC», observando .

‘ ‘9 disposto neste estatuto e nos actos normativos

baixados pela Directoria Executiva;

7. Participar das solenidades, eventos ou reiinides

promovidas pela «AATTC»;

8. Requerer ou sugerir 8 «AATTC» 0 que for do inte-

~_resse do sistemarepresentativo e de convenién-

cia para o sector; °
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§
Ss “9. Denunciar irregularidades, sempre por ¢escrito e 3. Contribuigées sociais e mensalidades das sua .
er ! fundamentadas. . associadas, cujo valor sera proposto pela Direc.

ey ARTIGO 14°. “ . 7° toria Executiva;

ey : Pig tee,  (Deveres) 4, Contribui¢des extraordindria de suas associadas

RP ‘So dever das fundadoras, das contribuintes ou das clas- .. fundatioras, contribuintes e das classificadas por
’ sificadas por actividade: — . actividades;

1. Cooperar com a «AATTC»para que seus objecti- 5. Doagées, subvengdes e legados, efectivads por

vos sejam atingidos; instrumento publico ouparticular;

2. Comparecer as reunides, Assembleia Gerais e em 6. Outras fontes de receitas constituidas em seu favor

todos os eventospara os. guals for convocadaou por associadas, usudrias ou porterceiros; .” °
i=  convidada: 7. O patriménio e os recursos da «AATTC», em

| 3. Cumprir efazer cumprir este estatuto social; nenhuma hipdtese, poderaoter aplicagao diversi

e "4. Aceitar os cargos, encargos ou comissdespara os “da estabelecida neste estatuto social, ou seja, s6

: " quais for eleita ou designada, determinado 0(s) poderao ser aplicados na consecugao de seus
5 i - " seu(s) representante(s); 2 . objectivos sociais;

»...°..._ 5, Contribuir e colaborar para a preservacao do patri- - 8. As despesas da «AATTC» devem guardar estreitas

ee ménio da «AATTC»: . e especifica relago com suafinalidade e devem

| |.’ 6Respeitar as deliberagdes da Directoria Executiva e. ps estar de acordo com o orgamento preparado pela
na daAssembleia Geral; oe .  Directoria Executiva e aprovado pela Assem-

7. Fazer pontualmente o pagamento da sua contribui-

_ gao social, das mensalidadese de dutros valores

go dosservicos mencionados, no artigo 14.°,

n.° 3, deste estatuto social.

CAPITULO IV iy

_Usudrios da AATTC -

ARTIGO I5.° .
. (Usuarios)

A «AATTC»podera admitir, na. qualidade de usuario,

"empresa cujo objectivo social seja compativel com os descri-

‘tos neste estatuto social, para que possa utilizar os sistemas

informatizados, mantidos ou desenvolvidos, administrados,

*. mantidos oudesenvolvidos pela «AATTC».

* _ ARTIGO 16° °
(Condigées)
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__. As empresas usuarias que desejarem utilizar os recursos

*- -mencionados no artigo anterior, terao de assumir as con-

: . digdes impostas pela Directoria Executiva, especialmente _

quanto a valores, prazos e formas de pagamentos.

§ Unico: —As empresas usudrias nao terdo osdireitos

previstos nos incisos 1, 2, 4, 5 e 9 do artigo 14.°, todavia,

_ Sujeita aos deveresprevistos nosincisos do artigo 15.° deste

»’ estatuto social. — : .

    

    

  
  

     

  

   
  

  

CAPITULOV
Patriménio Social e das-Receitas da«AATTC»

ARTIGO 17.°

(Patriménio)as -

A manutenco da «AATTC»e de seu patriméniose fardio

{por receitas constituidas de:

1. Bens méveis e iméveis,direitos e haveres;

2. Receitas de aplicagdes do seu patriménio;

a ‘que estiver sujeita especialmente pela utiliza-

~ ano.

. bleia Geral;
. 9. A «AATTC»naodistribuira aos membrosdadirec-

toria executiva, conselheiros, as suas associa:

" “das ou dirigentes em geral, sob forma alguma,

~ lucros, bénusou vantagenspecuniarias.

ARTIGO 18.°

(Exercicio financciro)
“i

O exercicio financeiro da «AATTC» iniciar-se-A no dia

1.° de Janeiro e terminara no dia 31 de Dezembro decada

~” CAPITULO VI
Orgios Deliberativos

ok ARTIGO 192 eM
__ + (Deliberagao) _

- $0 Orgiios deliberativos da «AATTOD: «

. 1. A Assembleia Geral; ,

2.0 Conselho Fiscal.

ARTIGO 20.°

(Soberania)

A Assembleia Geral é constituida por todos membrosda

«AATTC», em dia com as suas contribuigdes sociais € no

-pleno gozode seusdireitos estatutarios, sendo soberananas -

decisdes que proferir, desde que nado contraria ao ordena-

mento juridico patrio e,as normasdeste estatuto social: °°

| ~ ARTIGO21.° .
' (Determinacao)

_ Competea Assembleia Geral:

i. Destituir os secretérios sempre que o interesse da

«AATTC»,assim exigir;

_ 2. Julgar os recursos interpostos contra a pena de

exclusdo de associada,: conforme determinagto

- estatutdria; . '

8s Deliberar sobrealteracdes no estatuto social;

tas 4

ss

 
—
—
_
—
_
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HII SERIE — N.° 78 —DE 24 DE ABRIL DE2015

4. Deliberar sobre dissolugaio da «AATTC»;

5. Discutir, votar e provaro relatério anual, a previsao

orcamentaria e as contds directoria executiva.

6. Deliberar em caracter definitivo acerca das maté-

rias especialmente determinadas neste estatuto

social e sobre as que nao constituirem atribui-

= cdes de outro érgdo da administracao;

7. Eleger, mediante voto secreto, o Presidente e Vice-

-Presidente da Directoria Executiva, assim como

os membros do Conselho Fiscal e seus suplen-

tes, empossando-os logo apésos resultados;

8. Resolver os casos omissos neste estatuto social;

9. As deliberagdes a que se referem os incisos | e

2 exigem a convoca¢gaéo de Assembleia Geral

Extraordinaria, convocada para esse fim, cujo

forum minimo sera de 2/3 (dois tergos), em

primeira convocagao e de 1/3 (um tergo) em

il segunda convocacao;

"10. A Assembleia Geral convocada para deliberar

sobre dissolucao da «AATTC»devera observar

Oo quérum mencionado no paragrafo 1.° deste

artigo, porém a convocacao sera efectivo com

antecedéncia de 30 (trinta) dias;

se Il. No caso de dissolucgio'da «AATTC» competira

a Assembleia Geral Extraordinaria convocada

para o presente fim e instalada com o quérum

mencionado no paragrafo 1.° deste artigo, esta-

| “*  belecer 0 modode liquidagao,e nomearoliqui-

. dante e o Conselho Fiscal que devem funcionar

durante o periodo da liquidacao;inclusive quanto

‘ ao destino dos bens integrantes do patriménio.

ARTIGO 22° _
(Relatério anual)

A Assembleia Geral reunird, ordinariamente, uma vez |

por ano, na segunda quinzenade Abril, para tratar da maté-

ria constante no inciso 5 do artigo anterior.

. §Unico: — O relatério; a previsio orcamentaria e as

contds da Directoria Executiva corresponderao sempre a um

: exercicios social, que concedera com o exercicio financeiro

e devera ser apresentado até o termino da primeira quinzena

de Abril de cada ano.’

“ARTIGO 23°
(Extraordinirio) _

- A Assembleia Geral se reunir-sé-4 extraordinariamente

para deliberar sobre qualquer matérias de sua competéncia,

_.n%o podendo em cada reuniao;: discutir sobre assunto,‘que

nao conste expressamente do edital de convocacao.

ARTIGO 24° °— - oe
4 ue (Convocatéria) .

As sessdes da Assembleia Geral serdo instaladas por-

membro da Directoria Executiva, presididas e secretariadas

por participante a ser escolhido ou ‘indicado entre os pre-

pip sis ol laiiil
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- sentes na Assembleia Geral, o qual dirigira os trabalhos,

lavrando-se ata circunstanciada das ocorréncias.

§ Unico: — Se o edital de convocagao expressamente

-mencionar, a instalac3o podera ocorrer em segunda convo-

cagdo, no mesmodia ¢ local, com intervalo de 30 (trinta) -

minutos, daquela marcada para a instalagéo em primeira

convocacdo. .' ce °

ARTIGO 25°
(Presengas)

Excluidas as exigéncias especificadas, estatutariamente,

a Assembleia Geral sé poderaser instaladae promoverdeli-

beragdes em primeira convocagaéo, com apresenga minima

de 2/3 (dois ter¢o) das associadas, em dia com as suas obri-

gacdes sdcias e em pleno gozo deseusdireitos estatutariose,

em segunda convocagao, com qualquer numero delas.

ARTIGO 26°
. (Votagio)

As deliberagdes da Assembleia Geral, se outra nao for a

exigéncia estatutdria, sero tomadas por maioriasimples das

associadas presentes e credenciadas, nos termos do n.° | do

artigo 5.°, deste estatuto social.

§Unico: — As associadas com direito a voto poderdao

votar por procuracao, a qual tera de ser outorgada, indivi-

dualmente, para apenas uma das demais associadas com

direito a voto.

ARTIGO 27°
* (Conselho Fiscal) ©

.1.O Conselho Fiscal, eleito pela Assembleia Geral ecom

mandato coincidente com a Directoria Executiva, 6 com-

posto de 3 (trés) membrosefectivos e de | (um) suplente.

2. O Presidente do ConselhoFiscal sera escolhido pelos

seus pares. - Hs ‘ :

- + ARTIGO 282
(Competéncia do Consetho Fiscal)

: Compete ao Conselho Fiscal:

‘1. Emitir parecer sobre relatério da Directoria Exe-

cutiva, que envolva responsabilidade financeira;

sobre os balangos e contas dos exerciciosfinan-

~ ceiros: sobre a aplicago de fundos e gastos

_ extraordinarios; sobre-a previséo orgamentaria

e sobre quaisquer assuntos de natureza patrime- .

nial e financeira;

2. Lavrar actas das reunides querealizar, nelas con- -

signando inteiro teor de parecer emitido, reme-

tendo copia para exame da Assembleia Geral.
~

CAPITULO-VII

. Administragao

e : ARTIGO 29°

(Administra¢ao)

A Directoria Executivo 'é 0 Orgdo de administracao a

«AATTC»a qual cabera a direcgao de suas actividades, com

.mandato pelo periodo de 5(cinco) anos e com elei¢do de seu

-presidente, pela Assembleia Geral.
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§Unico: — Nao obstante no capitulo deste artigo, os

membros da Directoria Executiva da «AATTC»sera pes-

soalmente responsavel pelos prejuizos que causarem pelos

" actos praticados no exercicio de sua gest&o, quando proce-. °
‘

derem: - _ &£

1. Com dolo ou culpa comprovada;:

2. Actos que violem a‘lei ou o presente estatuto social.

. ARTIGO 30-° .
(Composicio da Directoria)

z
A Directoria Executiva é composta pelos, seguintes

membros: ‘3 -
a) Presidente;

~ b) Vice-Presidente; a
_ .¢) Director Administrativo; i

_d) Director Financeiro; |

e) Director de Relagées Institucionais..

§Unico: — Os cargos de Director. Administrativo,

Director Financeiro e Directorde Relagdes institucionais,

serdode livre escolha do Presidente da Directoria Executiva,

dentre os representantes das empresas associadas, cabendo-

‘-lhe, ainda, a competéncia-‘de substitui-los em: qualquer

tempo.

~ ARTIGO 31.°
(Designagao)

OPresidente da Directoria Executiva designard vice-pre-

'sidentes extraordinaérios para administrar e gerir assuntos

especificos com vista a actuagao e’finalidades da associa-

_ Go. para departamentos técnicos ou administrativos, para

assuntos éspeciais,em caracter definitivo ou temporario, - .

' incumbindo-lhe,também as revogac¢des em qualquer tempo. ° -

1. Os: vice-presidentes extraordindrios poderao partici-

par de reunides da Directoria Executiva, coi direito a voz -

e voto. | .

2. A Directoria Executiva reunir-se-A ordinariamente

uma vez por més e, extraordinariamente, sempre que con-

vocada peloseu presidente, conforme previsto nesteestatuto

social.

. % apnicodar
(Competéncia da Directoria Executiva)|

. ‘Compete a Directoria EXCCUIVS, 5além do ja previsto .

"neste estatuto social:

1. Tragar as linhas gerais de accdo, de direc¢ao e ie

administragao da associagado, de acordo. com0s

- Objectivos previstos neste estatuto social; :

2. Fixar a contribuigdo social mensal das associadas,

bem comotodos os valores devidos em raz4o do

~ uso dos servicos onerosos colocados a disposi-

_ 9&0 daquelas e das usuarias;

3. Autorizar aquisicao de bens e servicos, a fim de

aparelhar a «AATTC» com osrecursos neces- ‘

sérios para que se atinjam os objectivos sociais;.

4. Aprovar a realizacgdo. de despesas dentro das pre-~ -

’ visdes orgamentérias, ou, em. casos urgentes’

~ 1.A direccdo, geral da «AATTC»;

| =6, Supervisionar todos os servicos da «AATTC»e

-e imprevistos, aprovar as despesas extraordi-

_ narias, até o limite de 5% (cinco por cento)da
_ previsdo org¢amentaria aprovada,as quais serio

referendadas pela Assembleia Geral;

5; Referendar os actos do Presidente da Directoria

Executiva relativosa admissao de funcionatios,

assim como as designagdes de delegados,repre-

sentantes e-vice-presidente extraordinarios;

6. Aplicar as penalidades previstas neste estatuto

social; Og

7. Distribuir entre os seus membros os encargos da

administracao; oO

8. Deliberar sobre os assuntosrelativos a administy

¢&o ou convenientes a consecugao dos object

vos sociais;

9. Cumprir com deliberado pela Assembleia Geral,

apresentando relatorios periédicos quanto a sua’

administragdo, inclusive o relatério anual, ins-

truindo com as contas para sujeigao a votagao

'- da Assembleia Geral Ordindaria a realizar-se na

segunda quinzena de Abril, conforme 0 previsto

heste estatuto social;

10. Fiscalizar a acc4o dos servicos “administrativos:

burocraticos da secretaria e tesouraria;

11. Escolher os: estabelecimentos bancarios a que

devam ser recolhidos os valores da «AATTC»;.

12. Cumprir e fazer cumprir com as deliberacdes dos

érgaos da administracdo e as normasdesteesta-

tuto social, zelando pela observancia de seus

preceitos.. hf

\

_-ARTIGO 33.°

(Competéncia doPresidente da Directoria)

Compete ao Presidente da Directoria Executiva:

2. Representar a «AATTC», em juizo oufora dele,

“que para tanto podera nomearprocurador;

3. Convocare presidir as reunides da Directoria Exe-

'. cutiva;

4, Convocar as sessdes daAssembleia Geral;

5. Assinar actas, numerar é rubricar livros, resolver

as quest6es de expediente edesignar-a ordem do

dia das reunides, fazendo-a publicar quando jul-

gar conveniente;

exercer as demais fungdes pertinentes ao cargo,

definidas neste estatuto;

' 7. Admitir e demitir funciondrios, prestadores de ser- vigos, definidos suasatribui¢dese fixando-lhes a

remuneracao, referendado, posteriormente, pela

Directoria Executiva;

8. Constituir em nome da «AATTC» procuradores

com poderes restritos e para firis especiais ¢.

|
|
\
fa

k |
|
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expressos, inclusive os da clausula adjudicial,

. referendado, posteriormente, pela Directoria

Executiva;

’ 9, Submeter 4 Assembleia Geral a previsao orgamen- °

taria, o relatério anual e as contas conformepre-

_ visto neste estatuto social; . -

{0.Cumprir e fazer cumprir com determinado ‘pelos

: érgaos da adininistracao.

l
l

M
e
l
l
e

ARTIGO 342

(Competéncia do vice-presidente)

Ao vice-presidente compete substituir o Presidente da

Directoria Executiva em suas faltas e impedimentos,licen-

gas ou afastamentos, cabendo-lhe todas as atribuigdes do”

cargo.

ARTIGO 35.°

(Competéncia do Director Administrativo)

Compete ao Director Administrativo:

|. Preparar e ler as actas das reunides da Directoria

Executiva e da Assembleia Geral, Secretariando,

preferencialmente, os trabalhos de ambos os

orgaos; ,

2. Supervisionar, em conjunto com o presidente, os

expedientes burocraticos;

3. Organizar 0 quadrosocial e prestar as associadas os

esclarecimentos que lhe forem solicitados; _

4. Manter sob sua guarda e devida ordem, oslivros €

‘arquivos da «AATTC»;

5. Exercer todas as fungées inerentes ao cargo, ‘os

encargos e funcdes que lhe forem atribuidas

bem comoauxiliar 0‘presidente no desempenho

de suas fungées.

ARTIGO 36.°

(Compceténcia do Director Financciro)

. Compete ao Director Financeiro:

J. Arrecadar e guardarsob sua responsabilidade todos -

os valores em moedacorrente ou em titulos per-

tencentes a «AATTC»,recolhendo-os aos esta-

‘belecimentos bancariosdefinidos pela Directoria

Executiva;

. 2. Receber as contribuigdes sociais das, associadas e

todos os demais valores destinados aassociacao;

3. Assinar com presidente os documentos previstas

-. heste estatuto social;

.4, Escriturara receita ea despesa da «AATTC»,fazendo-

pagamentos autorizados e apresentando aDirec-

’*_ toria Executiva balancetes e a.previstio orcamen-

taria, que sera submetida a Assembleia Geral;

5. Apresentar contas anuais da gestdo dos érgaos de P

administracdo,' inclusive ao conselho fiscal e

todas as informagées de ordem financeira que

Ihe forem solicitadas; =.
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r (4. Supervisionar todos os trabalhos de expediente ’

e burocraticos desenvolvidos pela Directoria

\ Financeira.

ARTIGO 37° :
* (Competéncia do Director de Relacées Institucionais)

Compete ao Director de Relacdes Institucionais:

1. Representar a «AATTC» em eventos, reunides e

em actividades ‘relacionadas com os objectivos

previstos neste estatuto;

2. Divulgar as actividades da «AATTC»;

- 3.Manter estreito relacionamento comaamidias infor-

mativa;

4. Defenderos interesses das associadas;

5. Desenvolver gestées politicas em todos osniveis

de Governos. ee

CAPITULOVIII
Processo Eleitoral

ARTIGO 38°

(Processoetcitoral)

As eleigées para os cargos de Presidente e Vice-Presidente

da Directoria Executiva e membros do Consetho Fiscal,

serdo realizadas na segunda quinzena do més de Abril, com

posse imediata dos eleitos, nos termos deste estatuto social.

ARTIGO 39°
(Apresentagio dos candidatos)

O presidente fara publicar edital de convocagao, com

antecedéncia minima de 60 (sessenta) dias da eleicao,

fixando-a desde logo:

1. O registo das chapas far-se-A no prazo maximo de

30 (trinta) dias anteriores 4 realizagdo das elei-

_* ges,‘mediante requerimentosubscrito pelo can-

didato a presidénciadirigido ao Presidente da

..«AATTC», com apresentagao de chapa com- .

pleta, do qual contara a indicacao do cargo ao”

- qual concorrera cada candidato, conforme o

relacionamento noinciso 7, do artigo 22.°;

2. Nao serao admitidos votos para candidatos isola-

dos;

3. No dia imediato ao término do prazo para registo

das chapas, o presidente determinara a afixagdo,

na sede da «AATTC», de relagdo com as chapas

inscritas; ,

4, As impugnagdes devertio ser embagadas em alisén-

cia dos requisitos necessdrio 4 associada candi-

.. data, especialmente no que tange a estar em dia

com as suas obrigacdes sociais e em pleno gozo

de seusdireitos e deveresestatudrios;
S.A associada candidata impugnadaseragarantido 0

2 direito de ampla defesa, a ser apresentada nos 5

(cinco) dias subsequente a ciéncia da impugna-

cdo, para a Directoria Executiva;
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6. Apés 0 recebimento da impugnacdo, o Presidente ”

da Directoria Executiva, designara 5 (cinco) inte-

" grantes do quadroassociativo, em pleno gozo de

_ seus direitos estatudrios, para, em 2 (dois) dias

Uteis, apreciarem e julgarem as obrigacies. .

Acolhida a impugnacao, a chapa devera apresentar subs-

tituto para candidato impugnado, no prazo de 2 (dois) dias

liteis, sob pena de cancelamento doregistro.. .

“Admitido~o registo das chapas, o Presidente da
. «AATTC», no prazo de 2 (dois) diastteis, publicara edital

nominandoos candidatos e Tespectivos cargos.

ARTIGO 402
(Sufragio)

Aseleigdes fazer-se-a por voto directo e secreto de todas
_, a8 associadas em dia com as suasobrigacGes sociais e, em

plenogozode seusdireitos e deveres estatutarios;

§Unico: — Fica possibilitado 0 voto por procuracao,

sendo permitido a cada associada receber a outorga de ape-

nas uma procuragao. - |

Os votos seréo apurados individualmente, cabendo ao:

__ presidente da Assembleia Geral designar secretario para este

~ fim especifico, que lavrard em ata o numerodevotos.obtidos

por cada chapa, além dosvotos em brancoe nulos.

Proclamar-se-a eleita e empossada a chapa que obtivera

maiorija simplesdos votos.

ARTIGO 41°
(Empate)

Em caso de empate considerar-se-a eleita a chapa cujo

_* » candidato a Presidente da Directoria Executiva pertenca a

" empresa associada quetiver o maior tempodefiliagao junto

4 «AATTC»e, persistindo o empate, o de idade mais avan-

sad bog '

CAPITULO IX
. Disposicdes Gerais e Transitérias

m
e
e
t
t
e

ARTIGO 422. *
(Disposigées gerais ¢ transitérias) _t

a
g
e

T
Z
,

Todos 0s casos omissosserao resolvidos pelaAssembleia.

Geral, atendendo as consultas que lhe forem formuladas pela’

Directoria Executiva.- .

Fica eleito o Foro da Comarca de Luanda, paraqualquer

 acgdio fundadaneste estatuto social.

E certidao quefiz extrair e vai conformeo original.

4.° Cartério Notarial da Comarca de Luanda, em Luanda,

27 de Fevereiro de 20 i a-— O ajudante denotario,i/egivel.

( | 5-4722-L0})

r
e
e
r

;

  

   

  

  
  

   
   

 

‘Etu-Tupanga, Limitada

|.” Certifico que, no dia 19 deFevereiro de 2015, lavrada

.” com inicio a folhas 79 a 80, verso, do livro de notas para

F escrituras diversas n.° 9-Z, do Cartorio Notarial da Comarca
.do Kwanza-Sul, a cargo de Orlando Anténio, Licenciado em

|. Direito, Notdrio do, referido Cartério, entrée Gualter Filipe

- 2.°AA.P, Bairro Miramar, Sambizanga e Luzia AdelinoBali

_ no artigo 3.° do seu estatuto, que Se regera nosartigos:e clau-

" sulas constantes dos artigos seguintes:

- seu inicioa partir da data da presente escritura.

- 6&0, piscicultura,formacdo profissional, educagaoe ensind,

. hotelaria.e turismo, ‘urbanizagdo, restauracdo, drenagem,

DIARIO DA REPUBLIca

Moreira,solteiro, naturalda Ingombota, Provinciade Luanda,

titular do Bilhete de Identidade n.° 00009 2122LA032,em.

tido pelo Sector de Identificagaio de Luanda,a 1 de Setembro
de 2014,residente habitualmente na Rua Ndunduma, Prédio 36,.

solteira, natural do Seles, Provincia do Kwanza-Sul,titular

do Bilhete de Identidade n.° 002802971 KS032, emitido pelo

Sector de Identificagao de Luanda, aos 16 de Outubrode 2012,

residente-habitualmente na Rua !.° de Maio, Casa ne 166,

Bairro Zona2, Sumbe;

Constituem entre si uma sociedade por1 quotas de res-

“ponsabilidade limitada, sob denominagao de «Etu-Tupanga,

Limitada», com sede social no Municipio’ do Sumbe,

Provincia do Kwanza-Sul, cujo objecto social é 0 previsto

Porser verdade e metersido solicitado, fiz extrait 0 pre-

sente certificado.

_ Cartério Notarial da Comarca.do Kwanza-Sul, no

Sumbe, aos 20 de Fevereiro de 2015. —O notario, ilegivel.

PACTO SOCIAL DA

~ETU-TUPANGA, LIMITADA . -°

~ ARTIGO 12
A sociedade adopta a denominagao de «Etu-Tupanga,

Limitada», com sede no Sumbe, E-15, Sandino, podendo

‘abrir filiais, sucursais, agéncias, delegagdes ou outras for-

masde representagdes dentro ou fora doterritério nacional,

com a vontade dos sdécios e desde quea lei o permita.

t .,. ARTIGO 2°
A sua duracio .é por tempo indeterminado, contando 0

ARTIGO3.2" = "yg

° objecto da sociedade consiste servi¢os de consultoria

‘econémicae financeira, limpeza e recolha de lixo, constru-

¢40 civil, obras ptiblicas e sua fiscalizacdo, actividade de

pesca industrial, artesanal, desportiva e-sua comercializa-

cultura, comércio geral, a grosso e a retalho, compra, venda.

e reparti¢ao de. produtos informaticos, panificagao e seus

derivados, venda de viaturas e seus acessorios, servi¢os de

taxi, rent-a-car, transportes de passageiros e mercadorias,

camionagem, Oficina, mecdnica-auto, actividade de presta-

gdo de servicos, agricultura, pecudria, industria e servicos,

saneamento basico e ambiental, terraplanagem, prospeccio,.  exploragdo mineira e florestal, ferragens, carpintaria e serra-

lharia, loja, boutique de moda, salao de beleza, perfumaria;

ourivesaria, venda de produtos de beleza e farmacéuticos,

venda de equipamentos médicos e medicamentosos,labora-

‘torio clinico, satde, artesanato, barbearia, infantério,estudo
de viabilidade_econdmica, contabilidade geral, geladaria,

ders«
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clube, casa de cambio,transitario, estagao de radio, tv e

jornal, electromecanica segurancaprivada, lavandaria,jardi-

nagem, moagem, venda de bens méveis e imdveis, gestao e

promo¢gao de eventos, consultoria, tratamento de documen-

tos diversos, marketing, telecomunicagées, representacdes,

agronegécios, servicos financeiros, concessionario de

combustivel e seus derivados de petrdleo, importacgao e

exportagao;, podendo ainda dedicar-se 4 outros ramos de

comércio ou industria em que os sécios acordem, cujo exer-

cicio privado seja permitindo porlei. :

ARTIGO 4.°

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

integralmente realizado em dinheiro, dividido e representado

por duas quotas de igual valor nominal de Kz: 50,000.00, per-

tencenle aos sécios Gualter Filipe Moreira e Luzia Adelino

Bali, respectivamente.

ARTIGO 5°

' O capital social podera ser aumentado por deliberagao .

‘dos -sdcios sempre que se revele necessario aos interesses

. da sociedade.

ARTIGO 6°

Nao sero exigidos prestacdes suplementares de capi-

tal, mas os sdcios os sécios poderao fazer a sociedade, os

 Suprimentos que ela carecer, mediante os juros e condi¢des

‘aacordar,

ARTIGO 7°

A geréncia e a administragdo da sociedade, em todos0s-

seus actos € contratos, em juizo e fora dele, activa e passi-

vamente, incumbe aos socios Gualter Filipe Moreira e Luzia

Adelino Bali, que desde ja ficam nomeados gerentes com

dispensa de caugao, bastando as suas assinaturas para obri-

earem validamente a sociedade.

. Os: sécios-gerentes poderem delegar em pessoas

estanhes & sociedade todos ou parte dos seus poderes de

geréncia, conferido para o efeito o respectivo mandato.

2. Fica vedadoaosgerentes obrigar a sociedade em actos

€ contratos estranhos aos negocios socias,tais comoletras.

de favor, fiancas, abonagoes, ou actos semelhantes.

‘ ARTIGO 8°

A cessdo de quotas é livre, mas quandoffeita a estranhos.

fica dependente do consentimento da sociedade, a qual é

sempre reservado 0 direito de preferéncia na aquisigao defe-:
tida aos sdcios se aquele dele nao quiser fazer uso. °

i : ’ ARTIGO 9.° .

Os lucros liquidos apurados, depois: de deduzidas as

percentagens legais, criadas as reservas ou outros fundos

_ especiais criados em Assembleia Geral, sero distribuidos

pelos sécios, na propor¢ao das quotas, bem comoas. perdas

"se as houver. :

ARTIGO 10°

- Assembleias Gerais. serao convocadas, quando lei

“ndo prescreva outras formalidades, por meio de carta regis-:

tadas,dirigidas aos sécios com quinzedias de-antecedéncia.
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Se qualquer um deles estiver ausente da sede social, a con-

vocacdo devera ser feita com a dilatacao suficiente para ele

_ poder comparecer.

; ARTIGO I1.° .

O ano social coincide com o anocivil e o balanco sera

dado com referéncia a trinta e um de Dezembro de cada ano, —

tdevendo encerra-lo até 31 de Marco do ano imediato.

. ARTIGO 12°

A sociedade naose dissolve por morte, interdi¢do ou ina-

bilitagao de qualquer dos sécios, continuando com os sécios

sobrevivos, ou com os representantes ou herdeiros do sécio

falecido. Dissolvida a sociedade por acordo dos sécios e nos

demais casos previstos na lei, todos os sdcios serao liqui-

datarios, a liquidacao e partitha dos bens sécias procederao

comoporeles ficar acordado. Nafalta de acordo e se algum

dos sdcios 0 pretender, sera o activo social licitado em globo,

como a obrigacao do pagamento do passivo e.adjudicado ao

sdcio que melhor preco oferecer.

_ ARTIGO 132

Para todas as questdes emergentes deste contrato, quer

entre eles e a propria sociedade,fica estipulado o Foro do

.

_ Kwanza-Sul, com expressa renuincia a qualqueroutro.

ARTIGO 14° ~

No omisso regulardo as deliberacdes socias da Lei

no1/04, de 13 de Fevereiro, Lei das Sociedades Comerciais,

e demaislegislagées em vigor na Republica de Angola. __

(15-4723-L01)

 

The C&C Technologies Angola, Limitada

Certifico que, com,inicio a folhas 12, do livro de notas

para escrituras diversas n.° 992-A, do 1.2 Cartério Notarial

_da Comarca de Luanda, se encontra lavrada a escritura do

teor seguinte:

Cessio de quotas e alteragdo parcial do pactosocial da

«The C&C Technologies Angola, Limitadan.

No dia 24.de Marco de 2015, na Cidade de Luanda e no |

1° Cartério Notarial, perante mim, Licenciado em Direito,

Amorbelo Vinevala Paulino Siténgua, seu respectivo

Notdrio, compareceram comooutorgantes: .

Primeiro: — Alberto Cabongo de Ja, solteiro, maior,

natural de Kambulo, Provincia da Lunda-Norte, habitual-

mente residente na Provincia de Luanda, no Municipio do

Rangel, Bairro Nelito Soares, Rua Pinto Fonseca, Casa n.° 35,

titular do Bilhete de Identidade numero zero, zero, dois,

dois, trés, quatro, oito, dito, um, LN, zero,trinta e oito, emi-

tido pela Direcg&o Nacionalde Identificagao, aos 7 de Julho

de 2006, que outorga na qualidade de procurador de «C&C -

Technologies, Inc.», sociedade constituida sob as Leis da

Louisiana, com sede nosEstados Unidos de América, na 730

e Kaliste Saloon Road,Lafayette, Louisiana;

_ Segundo: — Jo&o Manuel Perdigao Abrantes, divorciado,

de nacionalidade angolana, residente no Bairro Cruzeiro,
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Largo de Cambambe, .n.° 15, Municipio de Ingombota,

Cidade e Provincia de Luanda, titular do Bilhete de Identidade

n° 000079939LA033, ‘emitido pela Direcgao Nacional de

Identificagdo, em 11 de Janeiro de 2013, com validade Vitalicia,

que outorga em nomeproprio e aindaem nomee representa-

go da sociedade de direito angolano «The C&CTechnologies

Angola, Limitada», sociedade por quotas, com sede na Rua

Amilcar Cabral, na Rua n° 21-A, Municipio da Ingombota, na
- Cidade e Provincia de Luanda, com capitalsocial, -integral-

mente subscrito e realizado, de Kz: 800.000,00, matriculada na

~Conservatoria do Registo Comercial de Luanda, sob o

n.° 624/2005,e titular do Namero de Identificagao 5401 125143,

na qualidade de Gerente com poderespara 0 acto..

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibigdo

dos seus documentos de identificagao pessoal; as invocadas

' qualidades e poderes para a presente escritura, em face dos

documentosque adiante menciono e arquivo.

Epeloprimeiro outorgante em nomee€ representagdo da

«C&C Technologies, Inc».

Foi dito:

Que é, actualmente, sécia e detentora de uma quota

com o valor nominal de (6trezentos e noventa e dois mil

kwanzas) Kz: 392.000,00, representativa de (quarenta e

‘nove por cento) 49% docapital social da acima identificada

sociedade comercial por quotas «The C&C Technologies

. Angola, Limitada», doravante.designada por «Sociedade»,

conformecertidaéo comercial emitida, pela acimareferida
Conservatoria do Registo Comercial, que adiante arquivo.

Pelo primeiro outorgante, foi igualmente dito:

Que, pelo presente instrumento notarial, cede a sua

quota, com.o valor nominal de (trezentos:e noventa e dois

mil kwanzas) Kz: 392.000,00,-representativa 49% ‘do capi-

tal social daSociedade,a favor do segundo outorgante Jodo.

Manuel Perdigao Abrantes, que a compra e adquire parasi,

_Pelo prego convencionado de (vinte e dois mil e quinhentos
-délares dos Estados. Unidos da América) USD 22.500,00,

_. @quivalente a aproximadamente Kz: 2.250.000,00,montante

~ este que o cedenté ja recebeu e do qual da integral quitagdo.
Ocedente confirma ainda que nada mais lhe.é devido pelo
Cessionario, ou seus sucessores, bem como que nao existem

quaisquer reclamacées dos sécios pendentes contra 0 cessio-

nario, ou seus sucessores, relativamente 4 Sociedade, seus .

negécios ou quaisquer bens;

Pelo primeiro outorgante,foi aindadito:
Que a presente cess4o abrange todos os direitos e obri-

gacdes inerentes 4 quota, incluindo, nomeadamente, lucros

vencidos, n&o distribuidos e vincendos a presente data,.bem

como, todososdireitos de ¢rédito de que o primeiro outor-
' gante seja titular perante a Sociedade em virtude daquela |
quota; .

Maisdisse o primeiro outorgante ainda em nomee repre-
sentacao da «C&C Technologies, Inc»:

Que, em consequéncia da cessdo ora operada se aparta

definitivamente da Sociedade, nada mais tendo a.reclamar
e deixando de nela ter qualquer interferéncia ou responsa-

lniligade, -

 

-tutario e legal de acgao que o cessionario agora detenhaou

- acredite ter contra a cedente ou quaisquerfiliais da cedente

‘dos no ambito deste contrato.

- ponsabilidades e/ou obrigagées, incluindo, mas sem isso

" quota do:cedente,atribuiveis ao periodo a partir desta data

“rentes ou resultantes de qualquer violagao do cessionérioas

‘ponderem direitos e obrigacdes diversos, unifica a quota ora

. adquirida a que ja detémna Sociedade (no montante nominal

"dequatrocentose oito mil kwanzas Kz: 408.000,00), numa s6

quota, com0 valor nominal de Kz: 800.000,00, (oitocentos

sionario isento de qualquer ‘responsabilidade quanto a

?
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Pelo segundooutorgante foi dito:

Que aceita a presente cessdo, nos termos exarados,
incluindo o preco acima referido, com as quotasdo valor

nominal acima referido.

~ Que libera, absolve e permanentemente desrespon-

sabiliza a cedente, e cada um dos seus representantese

cessionarios (doravante, as filiais da cedente), conjunta e

solidariamente, de todas e quaisquerreivindicagGes,respon-

sabilidades, custos e danos de qualquer natureza, conhecidos

e desconhecidos, decorrentes, no todo ou em parte, de qual-

quer momento anterior a execucdo do presente Contrato em

relac&o; (i) 4 aquisi¢ao ou posse da quota do cedentee (ii)a

relacao, de qualquer natureza, que ‘a cedente tenhaa presente

data com a sociedade, incluindo todo e qualquerdireito esta-

ém qualquer momento anterior ou a data deste confrato,res”

salvado, contudo, que as anteriores exoneragées nao devem —

exonerar a cedente das suas obriga¢gGes e deveresestabeleci-

Que concorda indemnizar, defender e considerar 0

cedente isento de qualquer responsabilidade quanto a

quaisquer reclamagées, custos, despesas, exigéncias, res-

limitar, custos e honorarios demandatarios (conjuntamente

as «Obrigacdes») decorrentes ou relacionadas com(i).a

e aps esta, e com (ii) todas e quaisquer Obrigacdes decor-

suas obrigagées; contratos, . representacdes e/ou garantias

aqui estabelecidas:

Queporestarem integralmente liberadas e nao Ihes corres-

mil kwanzas), representativa da totalidade do capital social

da Sociedade.

Pelo primeiro outorgante foi ainda dito:

_ Que concorda indemnizar, defender e considerar 0 ces-

obrigacdes decorrentes ou relacionadas com qualquerviola-

¢ao do cedenteas suas obrigagGes, contratos, representagGes

e/ou garantias aqui estabelecidas. ‘

. Que aceita que o cessionario e a Sociedade no deve-

rao ser responsabilizados por quaisquer dividas ou crédites

incorridos pelo cedente, resultantes das actividades comer-

ciais do cedente, no contexto da Sociedade, mas nio sob 0

controlo da administrac&o da Sociedade, nem por quaisquer

potenciais dividas das operagdes AUV em Angola, que sio

da inteira responsabilidade do «C&C Technologies, Incw,

em relagdo a contratos assinados com a «Maersk, Total e
Technip».  
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Pelo segundo outorgante na invocada qualidade de repre-
‘ sentante-da «The C&C Technologies Angola, Limitada»foi

ainda dito:
Que pelo presente instrumento procede a alteragdo

do artigo 4.° dos estatutos da Sociedade, que passa ter a
seguinte redaccao: ,
 

ARTIGO 42

O capital social integralmente subscrito e realizado
" em dinheiro e demaisvalores é de Kz: 800.000,00 (oito-
centos mil kwanzas), representado por uma quota, de

igual valor nominal, pertencente ao sdcio Joao Manuel
Perdigao Abrantes, representativa da totalidade do
capital social da Sociedade.

Mais disse o segundo outorgante na invocada quali-
dade de representante da «The C&C Technologies Angola,
Limitada»:

Que se mantém validas todas as cléusulas, ndmerose ali-
neas dos estatutos da Sociedade naoalterados pela presente

’ escritura.

Assim 0 disseram e outorgaram feita por minuta:
Instruem este acto:

a) Certid&o comercial da Sociedade «The C&C Tech-

nologies Angola, Limitada», emitida pela Con-
servatoria do Registo Comercial de Luanda, em

3 de Margo de 2015;

5) Procuracao conferida em |2 de Fevereiro de 2015

pela sociedade «C&C Technologies, Inc.» a

favor de Antonio Manuel Vicente Marques.
Na presenga simuitanea dos outorgantes fiz, em voz alta,

a leitura desta escritura e a explicacao do seu-contetido, com:

a adverténcia da obrigatoriedade de ser requerido o registo

deste acto no prazo de 90 dias, a contar da presente data,

- apOs 0 que passama assinar, comigo, Notario.
Esta conforme. ;
E certidao que fiz extrair e vai conforme 0 original.

1.° Cartério Notarial da Comarca de Luanda, em Luanda,
aos 26 de Marco de 2015. — A Ajudante, Maria Isabel

Gaspar Lopes. , (15-473 1-L01)

 

Acadia Austral, Limitada

Certifico que, com inicio a folhas 8, do livro de notas
‘para escrituras diversas n.° 992-A, do 1.° Cartério Notarial:

da Comarca de Luanda, se- encontra lavrada a escritura do
_ teor seguinte:

Cessfo de quotas¢ cracks parcialdo pacto social da

«Acadia Austral, Limitada».

No dia 24 de Marco de 2015, na Cidade de Luanda e no

|.° Cartério Notarial, perante mim, Licenciado em Direito,

‘Amorbelg Vinevala Paulino Sitongua, seu respective

‘Nofario, compareceram como outorgantes:

-Primeiro: —' Alberto Cabongo de Ja,.solteiro, maior,

natural'de Kambulo, Provincia da Lunda-Norte, habitual-

mente residente na Provincia de Luanda, no Municipio do
- Rangel, Bairro Nelito Soares, Rua Pinto ‘Fonseca, Casa

‘n.° 35, titular do Bilhete de Identidade numero zero, Zero,

dois, dois, trés, quatro, oito, oito, um, LN,zero,trinta e oito,

_ emitido pela Direcg&o Nacional de Identificacao, aos 7 dias

=
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de Julho de 2006, que outorga na qualidade de procurador de
«C&C Technologies, Inc.», sociedade constituida sob as Leis
da Louisiana, com sede nos Estados Unidos de América, na

730 e Kaliste Saloon Road, Lafayette, Louisiana;

Segundo; — Joao Manuel Perdigaéo Abrantes, divor-
ciado, de nacionalidade angolana, residente no Bairro
Cruzeiro, Largo de Cambambe, n.° 15, Municipio de

Ingombota, Cidadee Provincia de Luanda, titular do Bilhete
de Identidade n.° 000079939LA033, emitido pela Direcgado

Nacionalde Identificagao, em 11 de Janeiro de 2013, com

validade vitalicia.
Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibicao

_' dos seus documentos de identificac&o pessoal, as invocadas
qualidades e poderes para a presente escritura, em face dos

‘ documentos que adiante mencionoe arquivo.
E pelo primeiro outorgante, em nome e em representacao

da «C&C Technologies, Inc», foidito:

Que é, actualmente,sécia e detentora de uma quota com
o valor nominal de (trezentos e sessenta e oito mil e duzentos

e setenta e quatro kwanzas) Kz: 368.274,00, representativa

de (quarenta e nove por cento) 49% do capital social da
Sociedade comercial por quotas «Acadia Austral, Limitada»,

sociedade por quotas, com sede na Rua Anténio Marques
Monteiro, n.os 36/38, Angola, com capital social, integral-

mente subscrito e realizado, de (setecentos e cinquenta e um

mil, quinhentos e oitenta kwanzas) Kz: 751.580,00, matri-

culada na Conservatéria do Registo Comercial de Luanda,

sob 0 n.° 262/2008e titular do Numero dé Identificagao
5401125143, doravante designada por (Sociedade), con- _
forme: certidaio comercial emitida, pela acima referida

Conservatoria do Registo Comercial, que adiante arquivo.
Pelo primeiro outorgante, foi igualmente dito:
Que, pelo presente instrumento notarial e devidamente

autorizado pela Sociedade, conformeresulta da deliberagdio

dos sécios, aprovada, por unanimidadedos votos correspon-

dentes a totalidade do capital social, em reuniao da respectiva

Assembleia Geral, realizada em 26 de Fevereiro de 2015,

cuja fotocopia autenticada da acta adiante se arquiva, cede
a quota da sua representada, com o valor nominal de(tre-

. zentos € sessenta e oito mil, duzentos e setenta e quatro

kwanzas) Kz: 368.274,00, representativa 49% docapital

social da Sociedade (doravante designada por «Quota»), a

~ favor do segundo outorgante, que a compra e adquire parasi,

pelo preco convencionado de (dois mil e quinhentos délares

dos Estados Unidos da América) USD 2.500,00 equivalente

a aproximadamente (duzertos e cinquenta mil kwanzas)

Kz: 250.000,00, montante este que o cedente ja recebeu e

do qual da integral quitacdo. O cedente confirma ainda que

nada mais lhe é devido pelo cessionario, ou seus sucesso-

. tes, bem como que néo existem quaisquer reclama¢des dos

sdcios pendentes contra o Cessionario, ou seus sucessores,

relativamente.a sociedade, seus negécios ou quaisquerbens.

Pelo primeiro outorgante, foi ainda dito:
Que a presente cessdo abrange todos os direitos e obri-

gagdes inerentes a Quota, incluindo, nomeadamente, lucros

vencidos, nao distribuidos e vincendos 4 presentedata, bem

como, todos os direitos de crédito de que o primeiro outor-
gante seja titular perante a Sociedade em virtude daquela

‘ Quota;
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Maisdisse o primeiro outorgante:
“+. Que, em consequéricia da. cesso ora operada, a sua
eg representada se aparta definitivamente da Sociedade, nada
“; >, mais tendo a reclamar e deixando de nela ter qualquer inter-

feréncia ou responsabilidade; = > - a

& Pelo.segundo outorgante foi dito:
¢ Que aceita a presente cessdo, nos termos exarados,
3 a ae incluindo © prego acima.referido, com a Quota do valor

* nominal acimareferido, bem como,associar-se nos termos

rf. + @condigées do pacto social vigente, que declarara conhecer.
~ Pelo primeiro e segundooutorgantesfoi ainda dito:

‘* - Que pelo presente instrumento e em execucao do deli-
j berado naja referida Assembleia Geral de 26 de Fevereiro

~~ de 2015, constantede acta avulsa, procedem 4 alteragao do
ae artigo 5.° dos estatutos da Sociedade, disposi¢ao esta. que

: passa a ter a redaccao seguinte:
 

ARTIGO 5° -
(Capital)

O capital social integralmentesubscrito reali-
zado em dinheiro é de Kz: 751.580,00 (setecentos

e cinquenta e um.mil e quinhentos e oitenta
Kwanzas), equivalente a USD 10.000,00; repre-

_sentado por .duas quotas assim distribuidas:

a) Umanovalor nominalde Kz: 383.306,00

 

(trezentos e oitenta e trés mil e trezentos -

e seis kwanzas), representando 51% do

capital social, pertencente a sdcia «PSO —

Prestacao de Servigos Offshore, Limitada»; _

e

: - 6) Outra no valor nominal de Kz: "368.274,00
a ___ (trezentos e sessenta e’oito mil e duzentos
_ e setenta e quatro kwanzas) representando

; _ 49% docapital social, pertencente ao sécio’
eee. - Joao Manuel Perdigao Abrantes.

Fs Maisdisseramos outorgantes:
Que se mantém validastodasas cléusilas, niimerose ali-

.\°_ heas dos Estatutos da Sociedade naoLis pela presente

b ~ -escritura.
'. _,. Assim o disseram e outorgaram fetta porminuta,

Instruem este acto:

a) Certidio comercial da Sociedade «Acadia Aus-

~ tral, Limitada» emitida pela Conservatoria’ do

Registo Comercial de Luanda, emitida em 3 de

Margo de 2015;
b) Procuracao outorgada em 12 de Fevereiro de 201 5

« pela sociedade «C&C Technologies, Inc»;

c) Copia certificada da Assembleia Geral da Socie-
dade de 26 de Fevereiro de 2015. .

Napresenca simultanea dos outorgantesfiz, em vozalta,

a leitura desta escritura e a explicagao do seu conteddo, com
a adverténcia da obrigatoriedade de ser requerido o registo.
deste acto no prazo de noventa dias, a contar da presente .
data, apés 0 que passam a assinar, comigo, Notério.

. Esta conforme.. a

E certidao quefiz extrair e vai conformeo original.
1.° Cartério Notarial da Comarca de Luanda, emLuanda,

aos 26 de Margo de 2015. — A Ajudante, Maria Isabel

Gaspar Lopes. (15-4732-L01)
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enn,

‘Manuel Lourenco & Filhos, Limitada

Certifico que, por escritura de 19 de Mar¢o de 2015,
lavrada com inicio a folhas 22, do livro de notas paraescri-

turas diversas n.°255-A, do Cartério Notarial do Guiché

Unicoda Empresa, a cargo do Notario, Lucio Alberto Pires

da Costa, Licenciado emDireito, foi constituida entre:

Primeiro: — Manuel Fernandes Lourenco, ‘solteiro,

maior, natural de Cacuso, Provincia de Malanje,residente

- habitualmente em Luanda, no Distrito Urbano doKilamba

‘.Kiaxi, Bairro Sapti 2, Rua do Pessego, Casa n.° 65; - °

Segundo: — Arlindo’' Manuel Lourenco, menor,natural

doRangel, Provincia de Luanda,ondereside habitualmente,

‘no Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi, Bairro SaptIl, Rua

_ do Pessego, Casa n.° 65;

Terceiro: — Valdina Manuel Lourengo,solteira, maior,

~. natural do Rangel, Provincia de Luanda, ondereside habi-

_tualmente, no Municipio de Viana, Bairro SapuII, Rua do

“Pessego, Casa n.° 67;

_ Uma sociedade comercial por quotas que se regerd nos

termosconstantes dos artigos seguintes..

Esta conforme.

Cartério Notarial do Guiché Unico da Empresa,em
. Luanda, aos 24 de Marco de 2015. — O ajudante,ilegivel.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE ug
MANUEL LOURENGO& FILHOS, LIMITADA’

ARTIGO 1°

(Denominagiio ¢ sede)

‘A sociedade adopta a denominacdo: de «Manuel Lou-

renco & Filhos, Limitada», com sede social na Provincia

de Luanda, Bairro Sap Il, Rua do Punivel, Casa n° 85,

podendotransferi-la livremente para qualqueroutrolocal do

territério nacional, bem comoabrirfiliais, sucursais, agén-

cias ou outras formas de representagdo dentro e fora doPais.

| ARTIGO2°
(Duracdo)

~ Asua duracao épor tempo indeterminado,contando-sé 0

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

da data da celebracdo da escritura.

ARTIGO3.°

(Objecto) _

A sociedade tem como Sujet #social, comércio geral 2a

. grosso e a retalho, consultoria, auditoria, prestagdo deser-

- vic¢os, inddstria, hotelaria eturismo, restauragdo,. pescas,
“agro-pecuaria, informatica, telecomunicagdes, construcdo

_. civil e obras publicas, fiscalizagdo de obras, saneamento-

basico, modas e confeccdes, transportes maritimo, aéreo

e terrestre de passageiros ou de-mercadorias,transitarios,

oficina auto, saléo de cabeleireiro, botequim, assisténcia

' técnica, comercializagdo de petréleoe lubrificantes, explo-
_tago de bombas de combustiveis, deposito é distribuicde
de medicamentos, farmdcia, centro médico, clinica geral,
perfumaria, agéncia de viagens, promoc&o e mediacio |

_ imobiliéria, relagées publicas, pastelaria e panificacio,

SS
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exploracao de parques de diversdes, realizagao de espectacu-

los culturais, recreativos e desportivos, exploracao mineira

e florestal estaco de servicos, representagdes comerciais,
serralharia, carpintaria, venda de aluminio e sua utilizacdo,

‘cultura, educacdo e ensino geral, segurancade bens patri-

 moniais, importacdo e exportacao, podendoainda dedicar-se

a qualquer outro ramo do comércio ou industria em que os
socios acordeme seja permitido porlei.

ARTIGO 4.°

oo (Capital) .

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

integralmente realizado em dinheiro, dividido e representado

por 3 (trés) quotas sendo | (uma) quota no valor nominal de

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

Manuel Fernandes Lourengo,e outras 2 (duas) quotas iguais

no valor nominal de Kz: 20.000,00 (vinte mil kwanzas) cada

uma, pertencentes aos sdcios ‘Valdina Manuel Louren¢o ‘e

Arlindo Manuel Louren¢o, respectivamente.

ARTIGO 5°
(Cessao de quotas)-

A cessdo de quotas a estranhosfica dependente do con-

sentimento da sociedade,a qual é sempre reservado 0 direito

de preferéncia, deferido aos sécios se a sociedade dele nao

quiser fazer uso.

. ARTIGO 6°
(Geréncia)

1. A geréncia e representacao da sociedade, em todos os

seus actos e contratos, em juizo e fora dele, activa e passiva-

mente, incumbe ao sécio Manuel Fernandes Lourengo, que

fica desde ja nomeadogerente, com dispensa de caugao,bas-

tando 1(uma)assinatura do gerente para obrigar validamente

a sociedade. ; ’

2. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos

e contratos estranhos aos negéciossociais da sociedade,tais

comoletras de favor, fianca, abonagdes ou actos semelhan-

tes. , 7 , sO

3.0 gerente podera delegar mesmo-apessoas estranhas

‘ a sociedade parte dos seus poderes de geréncia, conferindo

para 0 efeito o respectivo mandato. :

~ ARTIGO 72
(Assemblcia)

. As Assembleias Gerais serao convocadas por simples

Cartas registadas, dirigidas aos sécios com pelo menostrinta

(30) dias de antecedéncia, isto quando lei nado préscreva

formalidades especiais de comunicacdo. Se qualquer dos

sdcios estiver ausente da sede social, a comunicagao devera

ser feita com tempo suficiente para que possa comparecer.

ARTIGO 8°
(Divisio dos lucros),

‘

Os lucros liquidos apurados, depois de deduzida a per-

centagem para fundos ou destinos especiais criados em

_ Assembleia Geral, serao divididos pelos sdécios na propor-

Gao das suas quotas, ¢ em igual proporedo serio suportadas

as perdas se as houver. = sro
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_ ARTIGO 9°
({Dissoluciio)

_Asociedade naose dissolvera por morte ou impedimento

de qualquer dos sécios, continuando a sua existéncia com o

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sécio falecido ou

interdito, devendo estes nomear um que a todos represente,

enquanto a quota se mantiverindivisa.

ARTIGO 10.°
. (Liquidagio)

Dissolvida a sociedade por acordo dos sdécios e nos

_demais casos legais, todos os sécios serao Itquidatarios e a

-

dade de condi¢ées.

liquidacdo e partilha realizar-se-4 como acordarem. Nafalta

deacordo, ¢ se alzum deles o pretender, sera 0 activo social:

licitado em bloco com obrigacéio do. pagamento do passivo

e adjudicado ao sdcio que melhorpreco oferecer, emigual-

ARTIGO 11°

' (Preferéncia na amortizacio)

A sociedade reserva-se 0 direito de amortizar a quota de

qualquer sdcio, quando-sobre ela recaia arresto, penhora ou

providéncia cautelar.

ARTIGO 122
(Foro competente)

Paratodas as questdes emergentes do presente contrato,

quer entré os sdcios, seus herdeiros ou representantes, quer

entre eles e a propria sociedade, fica estipulado o Foro da ;

Comarca de Luanda, com expressa rentincia a qualqueroutro..

- ARTIGO 13.2
(Balancos)

Os anos sociais serao os civis e os balancos sero dados

em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar a 3t de

Marco imediato.

ARTIGO 14°
(Omisso) . ;

No omisso regularao as deliberagdes, sociais, as dispo-

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

Sociedades Comerciais, e demais legislagao aplicavel.

(15-4752-L02)

 

Joydassa, Limitada

. Certifico que, por escritura de 24 de Margode 2015,

-lavrada com inicio a folhas 52, do livro de notas para escri-

turas diversas n.° 395, doCartério Notarial do Guiché Unico

da Emprésa, a cargo do Notario, Lucio Alberto Piresda

’ Costa, Licenciado em Direito, foi constituida entre Teodora

Manuela Mateus Francisco, solteira, ‘maior, natural de

Malanje, Provincia de Malanje, residente habitualmente em
Luanda, no Distrito Urbano da Ingombota, Bairro Kinaxixi,

Rua Rei Catiavala, Prédio n.° 3, 3.° andar, Apartamento 11,

que ‘outorga neste acto por si individualmente e em nome
e representagdo de suas filhas menores, Joyce Patricia

Francisco, de 16 anosde idade, Hadassa Bsoalecit Francisco

Pinto, de 4 anos de idade, ambas naturais.de Luanda e con-

sigo conviventes;
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Uma sociedade comercial por quotas de responsabi- ’

lidade limitada, que se regeranos termos constantes dos

artigos seguintes.

Esta conforme.

' Cartério Notarial do Guiché Unico da Empresa, em

Luanda, aos 25 de Marco de 2015. — O ajudante,ilegivel.

ESTATUTOS-DASOCIEDADE .
_ JOYDASSA,LIMITADA

— ARTIGO?
~ (Denominagio e sede)

.A_ sociedade adopta, a denominacaio de «Joydassa,

Limitaday, com sede social na Provincia de Luanda, Rua

Rei Katiavala n.° 3, 3.° andar, Apartamento ||, Bairro do

Kinaxixi, Distrito Urbano da Ingombota, Municipio de

Luanda, podendotransferi-la livremente para qualquer outro

local do territério nacional, bem comoabrirfiliais, sucur-_ -

sais, agéncias ou outras formas de representagao dentro e

fora do Pais.

: ARTIGO 22
(Duraciio)

Asua duracado é por tempo indeterminado, contando-se o

inicio da sua acfividade, para todososefeitos legais, a partir ©

da-data da celebracdo da presenteescritura.

ARTIGO39 ©”
- --- (Objecto)

‘A sociedadé temcomo objecto social a prestacao de

-servigos, comércio geral, a grosso e aretalho, industria, .
electricidade,. serralharia, caixilharia’ de aluminios, agri-

cultura e pecuaria, pesca,‘hotelaria e turismo, restauracdo,

snackbar, informatica, telecomunicacées, publicidade, explo-

racdo mineira e florestal, construco civil e obras publicas,

projectistas de obras, fiscalizagdo de obras, consultoria,

juridica, contabilidade e auditoria, comercializacao de tele-

‘ fonese seus acessérios, transportes, camionagem, agente «

' despachante e transitarios, cabotagem, rent-a-car, compra e

venda de viaturas novas ou usadas e seus acessérios, venda e

reparacdo de veiculos automéveis, concessionaria de mate-

rial e pecas separadas de transporte, fabricacZo de blocos

é vigotas, comercializacdo de combustiveis e lubrificantes,

exploracao de bombas de combustiveis e estacdo deservigo,

. comercializagao de medicamentos, material cirtirgico, gas-

tavel e hospitalar, produtos quimicos.e farmacéuticos, centro

_ médico, clinica, perfumaria, plastificagao de documentos,

‘venda de material de escritdrio e escolar, decoracdes, seri-

grafia, panificagdo e pastelaria, geladaria, boutique,

+ representacdes,- impressdes, salao de cabeleireiro, agéncia

-. de viagens, gest4o, promo¢ao e inediagdo imobilidria, rela-
goes piiblicas, representagdes comerciais e industriais, venda

de gas de cozinha, desporto e recreagao, video clube, disco-

teca, meiosindustriais, realizag¢des de actividades culturais

¢desportivas, manutencdo de espagos verdes, seguranga de

 

' quiser fazer uso, .

= o's
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bens patrimoniais, educagao e cultura, escola de condugao,

ensino, saneamento basico, -jardinagem,limpeza, desinfes.

: tagao, fabricagado e venda de gelo, cyber café, importacao e

exportacao, podendoainda dedicar-se a qualqueroutro ramo

do comércio ou industria em que os sdcios acordem seja

permitido porlei. ,

> aRTIGO4?
(Capital)

O capital social é deKz: 100.000,00 (cem mil kwanzs)

* integralmente realizado emdinheiro, dividido e representado

por 3 (trés) quotas, sendo | (uma) quota no valor nominalde

Kz: 60.000,00 (sessenta mil kwanzas), pertencente a sécia,

* TeodoraManuela Mateus Francisco, e 2 (duas) quotasiguais

no valor nominal de Kz: 20.000,00 (vinte mil kwanzas) cada

. uma, pertencentes as sdcias, Hadassa Deoclécia Francisco

Pinto e Joyce Patricia Francisco Chaves, respectivamente.

ARTIGOS.°

(Cessiio de quotas)

A cessao de quotas a estranhosfica dependentedo con-

- sentimento dasociedade, a qual é sempre reservadoo direito -

de preferéncia, deferido as sdcias se a sociedadedele nao

~ ARTIGO 62
(Geréncia)

a

A geréncia e administragao. da sociedade, em todosos

. Seus actos e contratos, em juizo e foradele, activa e passiva-

mente, incumbe a sécia, Teodora Manuela MateusFrancisco,

quefica desde j4 nomeada gerente, comdispensa decaugao,

‘bastandoa assinatura da gerente para obrigar validamente a

sociedade. ’

I. Fica vedada a gerente obrigar a sociedade em actos e

contratos estranhos aos negéciossociais da sociedade,tais

comoletras de favor, fianca, abonacdes ou actos semelhan-

_ tes. os \

2. A sécia-gerente poderd delegar mesmo a pessoas

estranhas a sociedade parte dos seus poderes de geréricia,

conferindo para o efeito 0 respectivo mandato.

ARTIGO 7°
- ° (Assembleia)

As Assembleias Gerais serao convocadas por sim-

ples cartas registadas, dirigidas as sécias com pelo
menos 30 (trinta) dias de antecedéncia, isto quandoa lei -

-n&o prescreva formalidades especiais de comunicacio,

Sé qualquer dos sécios estiver ausente da sedesocial, a

comnunicagao devera ser feita com tempo suficiente para
“que possa Ccomparecer.

ARTIGO 8°
a (Divisao dos lucros)

Os lucros liquidos apurados, depois de deduzida aper-

centagem para fundos ou destinos especiais criados em

Assembleia Geral, sero divididos pelas sécias na proporgdo

das suas quotas, e em igual propor¢ao.serdo suportadas as

perdas se as houver.

i:
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ARTIGO 9°.

+ (Dissolucdo)

A sociedadenao sedissolvera por morte ou impedimento

de qualquér das sdcias, continuando a sua existéncia com as

sobrevivas ¢ herdeiros ou representantes dasécia falecida ou -

interdita, devendo estas nomear um que a todas represente,

_enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 10.°

(Liquidagiio)

Dissolvida a sociedade por acordo das sdcias e nos

demais casos legais, todas as sécias serao liquidatarias e a .

liquidagao e partilha realizar-se- 4 como acordarem.Nafalta

de acordo,e se alguma delas o pretendersera 0 activo social,

licitado em bloco com obriga¢ao do pagamento do_passivo e

adjudicado a socia que melhor preco oferecer, em igualdade

de condicgGes.

ARTIGO 11°
(Preferéacia na amortizacio)

A sociedadereserva-se 0 direito de amortizar a quota de

qualquer sdcia, quando sobreela recaia arresto, penhora ou

providéncia cautelar.

_ ARTIGO 12°
(Foro competente)

Para todas asquest6es emergentes do presente contrato,

querentre as sécias, seus herdeiros ou representantes, quer

entre elas e a propria sociedade, fica estipulado o Foro da

Comarca de. Luanda, com expressa rentiincia a qualquer

outro. =

ARTIGO 13.°
; (Balancos)

Os anossociais serao os civis'e os balangos serao dados

em31 de Dezembro de cada:ano, devendoencerrar a 31 de

Margo imediato.

ARTIGO 14.°

(Omisso)

No omisso regulardo as deliberagdes sociais, as dispo-

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

Sociedades Comerciais, e demais legislacao aplicavel.

(15-4776-L02) .

 

Ngoma Michlelina & Filhos, Limitada :

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

. lavrada com inicio a folhas 65, do livro de notas para escri-

turas diversas .n.° 256-A, do Cartério Notarial do Guiché

Unico da Empresa,a cargo do Notario, Lucio Alberto Pires

.da Costa, Licenciado em Direito,foi constituida entre:

Primeiro: — NgomaMichilina,solteira, maior,natural.

de Malanje, Provincia de Malanje,. residente habitualmente

em Luanda, no Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi, Bairro:
GolfI, casa sem numero;

Segundo: — Luisa Makumbu Michilina Nkosi, de 12 anos

de idade, natural de Malanje, Provincia de Malanje, resi-
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dente habitualmente-em Luanda, no Distrito Urbano do

Kilamba Kiaxi, Bairro Golf I, casa sem nimero;

Terceiro:.— Solange Michilina.Nkosi, de 11 anos de

idade, natural de Malanje, Provincia de Malanje, residente

-habitualmente em Luanda, no.Distrito Urbano do Kilamba

Kiaxi, Bairro Golf 1, casa sem numero; *

Quarto: — Ivone Michel Nkosi, de 2 anos de idade,

’ natural da Samba, Provincia de Luanda, onde reside habitual-

mente, no Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi, Bairro Golf [,

casa sem niimero;_ :

Quinto: — Manico Michel Nkosi, de 4anos de idade,

natural da Ingombota, Provincia de Luanda, onde reside

habitualmente, no Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi, Bairro

Golf], casa sem ntimero3.

Uma sociedade comercial por quotas que se regeranos

termos constantes dos artigos seguintes.

Esta conforme. '
Cartério Notarial do Guiché Unico da Empresa, em

Luanda, 26 de Margo de 2015:-— O ajudante, ilegivel.

; ESTATUTOS DASOCIEDADE
- HIGOMA MICHLELINA &FILHOS, LIMITADA

ARTIGO lL?

- A sociedade adopta a denomina¢ao social de «Ngoma

Michlelina & Filhos, Limitada», com sede social na Provincia

de Luanda, Municipio de Luanda, Distrito Urbano do

Kilamba Kiaxi, Bairro Golf I], casa sem nimero, Zona 20,

podendotransferi-la livremente para qualquer outro local do

territorio nacional, bem comoabrir filiais, sucursais, agén-

‘cias ou outras formas de representacao dentro e fora do Pais.

~~ aRTIGO 2°
Asua duragdoé por tempo indeterminado, contando-se o

inicio da sua actividade, para todosos efeitos legais, a partir

‘da data da celebracdo da escritura.

ARTIGO 3°.

~A sociedade tem como objecto social a prestagao de

servicos de limpeza, consultoria, formacao profissional,

comércio geral a grosso e a retalho, serralharia, caixilha-

ria de aluminios,avicultura, agro-pecuaria, industria, pesca,

 hotelaria e turismo, restauragdo, informatica, telecomu-

nicagdes, publicidade, construgao civil e obras publicas,

fiscalizagdo de obras publicas e privadas, consultoria, explo-

tacdo mineira eflorestal, comercializacaode telefones e seus

acess6rios, transporte‘maritimo, camionagem, agente despa-

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

- de viaturas, novasou usadas e seus acessdrios, aluguer de
viaturas, com ou-sem condutor,vendae reparacao de veiculos-

. f . ro .

. automoveis, concessionaria de material e pegas separadas de

transporte, fabricagao de blocos e vigotas, medicamentos,

_material cirirgico; gastavel e hospitalar, produtos quimi-

cos ¢ farmacéuticos, centro médico, clinica, perfumaria,

plastificagéo de documentos, venda de material de escritd-

 
 

 
 
 
 



F

  

  

 

6306S

qa e ~ , . oe ae ~
rio e escolar, decoragées, serigrafia, impressdes, salao de

cabeleireiro, estética, boutique, agéncia de viagens, promo-

¢do. e ‘médiagdo imobiliaria, perfumaria, relagdes publicas,

pastelaria, padaria,. geladaria, panificagdo, representacdes

comerciais e industriais, venda de gas de cozinha, desporto

e recreacdo, video clube, discoteca, meios iridustriais, reali-

. Zagdes de actividades culturais e desportivas, manuten¢ao

. de espagos, verdes, seguranca de bens patrimoniais, colé-

- gio, creche, educacaoe cultura, escola de condu¢do, ensino,

. importag%o e exportagdo, saneamento basico,; fabricagao

e venda. de gelo, cyber café, electricidade, podendo ainda

dedicar-se a qualquer outro ramo do comeércio ouindustria

em que os Socios acordem e seja permitido porlei.

- ARTIGO 4.°

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

integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen-

tado por 5 (cinco) quotas, sendo uma no valor nominal de

’* Kz: 60.000,00 (sessenta mil kwanzas), pertencente 4 sécia
Ngoma Michilina; e outras quatro quotas iguais no valor, -

nominal de Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas) cada,-perten-

centes aos sécios Luisa Makumbu Michilina Nkosi, Solange

_Michilina Nkosi, Manico Michel: Nkosi e Ivone Michel

_Nkosi,i, respectivamente.

ARTIGO 5°
~ A cessao dequotas a estranhosfica dependente do con-"

sentimento dasociedade,a qual é sempre reservado direito"

de preferéncia, deferido aos SOciOS se a sociedade dele nao

' quiser fazer.uso. :

ARTIGO 6°°

. 1. A geréncia e administragao da sociedade, |em todosos
Seus actos e contratos, em juizo e fora dele, activa e passi-

vamente, incumbe asécia NgomaMichilina, que fica desde

ja nomeada gerente, com dispensa de cau¢ao, bastando a sua
assinatura para obrigar validamente a sociedade.

. 2. A gerente podera-delegar num: dos sdcios ou mesmo

~ em pessoa estranhaa sociedade parte dos seus poderes de »

geréncia, conferindo para 0 efeito o respectivo mandato.

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

‘contratos estranhos aos ‘negécios sociais da sociedade,tais

‘comoletras de favor, fian¢a, abonagées ou actos semelhantes.

ARTIGO 7°
As. Assembleias Gerais’ serao convocadaspor ‘sim-

ples cartas registadas, dirigidas aos sécios com,pelo

menos, 30 (trinta) dias de antecedéncia, isto quandoa lei

ndo prescreva formalidades especiais de comunicagao.
“Se qualquer dos sdécios éstiver ausente da sede social, a

 “ comunicacgao deveraser feita com tempo suficiente para

que possa comparecer.

ARTIGO 8°

E: Os lucros liquidos apurados, depois de deduzida a per- .

»  centagem para fundos ou destinos especiais criados em

Assembleia Geral, serao divididos pelos sécios na propor-

- go das suas quotas, e em igual propor¢ao senap Siheriagas

  
4_ as pariesSe a3 ‘houver.

.
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~ ARTIGO 9°

A sociedade naose dissolvera por morte ou impedimento
de qualquerdossécios, continuando a suaexisténcia com os

sobrevivos e herdeiros ou representantes do sdéciofalecido
ou interdito, devendo estes nomear um que a todosrepre-

sente, enquanto a quota se mantiverindivisa.

“ ARTIGO 10°

-  Dissolvida a sociedade por acordo dos socios e nos

demais casos legais, todos os sécios serao liquidatarios ea

_ liquidagaoe partilha verificar-se-4 como acordarem.Nafalta

* de acordo, e se algum deles o pretender, sera 0 activosocial’:

licitado em globo, com a obrigagéo do pagamento do pas-

sivo e adjudicado ao sdécio que melhor prego oferecer, em

igualdade de condigbes. ae :

ARTIGO11.2

A sociedade reserva-se 0 direito de amortizar a quota de

qualquer sécio, quandosobre ela recaia arresto, penhora ou

providéncia cautelar.

wl - ARTIGO 122
Para todas as quest6és emergentes do presente contrato,

quer entre.os sécios, seus herdeiros ou representantes, quer

entre eles e a propria sociedade, fica estipulado 0 Foro da

Comarca de Luanda, com expressa rentinciaa qualquer

_ outro.

, " ARTIGO 132 |
Os anos sociais ser&o os civis e os balangos serao ‘dados —

em 31 de Dezembro de cada ano, devendoencerrar a 31 de

Margoimediato.

* ARTIGO 14°

No omisso regularao as deliberagdes sociais, as dispo-

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

Sociedades Comerciais, e demais legislagdo aplicavel.

= (15-4804-L02)

 

ZA1 —Gestio de Empreendimentos, Limitada

‘Certifico que, por escritura de 25 de Marco de 2015,

lavrada com inicio a folhas 5.11, do livro de notas para escri-

‘turas diversas n.° 256, do Cartorio Notarial do Guiché Unico
da Empresa, a cargo do Notdario, Lucio Alberto Pires da

Costa, Licenciado em Direito, foi constituida entre:

Primeiro:—José Arsénio Manuel, casado com Antonieta

Maria das Dores Domingos Arsénio,sob o regime de comu- .

nhao de adquiridos, natural do Lubango, Provincia da Huila,

residente habitualmente em Luanda, no Municipio de Viana,

Bairro Viana, Rua Comandante Valédia, Casa n.° 23;

Segundo: — Celso do Rosario Domingos Arsénio,
“casado com Jandira Marta Ascensdo Morais Arsénio, sob 0 .

regime de comunhio de adquiridos, natural de Luanda,onde —

reside habitualmente, no Municipio de Luanda, Distrito

Urbano da Maianga, Bairro Militar, Casa n.° 36;

- Umasociedade comercial por quotas que seTegera nos #2

termos epnstantes dos artigos sigulptes.
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“Esta conforme. ,

Cartério Notarial do Guiché Unico da Empresa, em

Luanda, 26 de Marco de 2015. — O ajudante, ilegivel. ~

ESTATUTO DA SOCIEDADE
ZAl — GESTAO DE EMPREENDIMENTOS,LIMITADA

ARTIGO 1°
(Denominagado ¢ sede) _

A sociedade adopta a denominacao de «ZA1 — Gestio

de Empreendimentos, Limitada», ‘com’ sede social na

~ Provincia de Luanda, Municipio de Belas, Vila Residencial

da Camama, Jardim de Rosas,Prédio 3, Porta A, podendo

transferi-la livremente para qualquer outro local do territé-

rio nacional, bem comoabrirfiliais, sucursais, agéncias ou

outras formas de representag¢ao dentro e fora do Pais.

ARTIGO 2°
(Duragio)

A sua duragao € por tempo indeterminado, contando-se 0

inicio da sua actividade, para todososefeitos legais,a partir

“da data da celebrac¢ao da presente escritura.

ARTIGO3.° ‘
(Objecto)

A sociedade tem comoobjectosocial o comércio, indus-

tria, construgao civil, prestagao de servicos, participagdes e

representacées, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro

ramo do comércio ou indiastria em que os sécios acordem e

seja permitido porlei. ‘

ARTIGO 4°
(Capital)

O capitalsocial é de Kz: 100.000,00 (cemmil kwanzas),
integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen-

tado por 2 (duas) quotas iguais no valor nominal de

Kz: 50.000,00 (cinquenta mil kwanzas) cada uma, perten-

centes aos sécios José Arsénio Manuel e Celso do Rosaria

‘ DomingosArsénio, respectivamente.

ARTIGO5.2 -
(Cessiio de quotas) ok ets

A cessao de quotas a estranhosfica dependente do con-
sentimento da sociedade, a qual é sempre reservado 0 direito

de preferéncia, deferido aos sécios se a sociedade dele nao

quiser fazer uso.

ARTIGO6°
(Geréncia)

A gerénciae administragao da sociedade, em todos os.seus

actos e‘contratos, em juizo e fora dele, activa e passivamente,.

incumbe ao sdécio José Arsénio Manuel, que fica desde ja

nomeado gerente, com dispensa decaucdo, sendo necesséria .
a sua assinatura para obrigar validamente a sociedade.

1, Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos

‘e contratos estranhos aos negéciossociais da sociedade,tais

comoletras de favor, fianga, abona¢des ou actos semelhan-

‘tes.

— a ntiae: wih
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ARTIGO 7,°.

(Assembleia) -

As Assembleias Gerais serao convocadas por simples

cartas registadas, dirigidas aos sécios com, pelo menos,

trinta (30) dias de antecedéncia, isto quando a lei nao pres-

creva formalidades especiais de comunicacdo. Se qualquer

dos sécios estiver ausente da sede social, a comuriicacdo

devera ser feita com tempo suficiente para que possa¢com-

parecer. .

ARTIGO 8°
(Divisio dos lucros)

‘

- Os lucros liquidos apurados, depois de deduzida a per-

centagem para fundos ou destinos especiais criados em

Assembleia Geral, seréo divididos pelos sécios ‘na propor-

¢4o das suas quotas, e em igual propor¢do serao suportadas

as perdas se as houver..

ARTIGO 9.°
(Dissolugio)

A sociedade nao se dissolvera por morte ou impedimento

de qualquer dos sdécios, continuando a sua existéncia com 0 ©

- sobrevivo e herdeiros ou representantes do sécio falecidoou

interdito, devendo estes nomear um que a todos represente,

enquanto a quota se mantiverindivisa.

ARTIGO 102
(Liquidagao)"' -

Dissolvida a-sociedade por acordo dos ‘sécios e nos |
demais casos legais, todos os sécios serao liquidatdrios e a

liquidacao e partilha realizar-se-A como acordarem. Nafalta

de acordo, e se algum deles o pretender, sera 0 activo social

licitado em bloco, com a obrigacao do pagamento do pas- -

sivo e adjudicado ao sdécio que melhor preco oferecer, em

igualdade de condigées. .

ARTIGO I12
(Preferéncia na amortizacio)

A sociedadereserva-se0 direito de amortizar a quota de

qualquer sdécio, quando sobreela recaia arresto,- penhora ou

providéncia cautelar.

ARTIGO 12.° OF

~ (Foro competente)

Para todas as questées emergentes do presente contrato,

"quer entre os sécios, seus herdeiros ou representantes, quer

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

Comarca de Luanda, com expressa rendincia a qualqueroutro.

ARTIGO 13°

(Balancos)

Os anossociais serao os civis e os balancos serao dados

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

_ Margo imediato.

‘ARTIGO 142
(Omisso)

No omisso regulardo as deliberacdes'sociais, as dispo-

sigdes da Lei n° 1/04, de 13 de Fevereiro, que é a Leidas

Sociedades Comerciais, e demaislegislagao aplicavel.

(15-4805-L02)
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Sociedade Cooperativa de Exploracao de Diamantes

». ° Kulikunga, S.C.R.L.

Certifico que, por escritura de 25 de Marcode 2015,

lavrada com inicio a folhas 75, do livro de notas paraescri- |
turas diversas n.° 256-A, do Cartério Notarial do Guiché . ..

Unico da Empresa,a cargo do Notario, Lucio Alberto Pires

da Costa, foi lavrada a escritura de constitui¢ao da socie-

dade entre:
Primeiro:-—Muteba Adolfo Pinto, solteiro, maior, natural ~

de Camaxilo, Caungula, Provincia da Lunda-Norte, residente

habitualmente em Luanda, no Distrito Urbano da Ingombota,
. Bairro Maculusso, Largo Che Guevara, n.*24-25, Zona4;

_. Segundo: — Miguel Zeca, solteiro, maior, natural de

Saurimo, Provincia da Lunda-Sul, residente habitualmente

‘ “em Luanda, no Distrito Urbano da Maianga, Bairro Martires .

- do Kifangondo, Rua 20, casa sem numero, Zona9;

Terceiro: —,Tadeu Raimundo Lologe, solteiro, maior,

‘natural de’Saurimo, Provincia da Lunda-Sul, residente habi-

tualmente no Municipio de Saurimo, Bairro Sassamba, casa

sem niimero;,

« Quarto: — Elias dos Santos André, solteiro, -maior,

~ natural do Lucapa, Provincia da Lunda-Norte, residente -

habitualmente em Luanda,no Distrito Urbano da Maianga,

Bairro Gamek, Casa n.° 143; :

Quinto: — Bruno Allionne Goncalves Simao, solteiro,

maior, naturalda |ngombota, Provincia de Luanda, residente

- habitualmente em Luanda, no Distrito Urbano do Rangel,-

Bairro Nelito Soares, Largo Camilo Pessanha; . .

‘ Sexto: — Abdul Airo Eduardo Martins,solteiro, maior,

natural de Saurimo, Provincia da Lunda-Sul, residente habi-

tualmente em Luanda, no Distrito Urbano da Maianga,

Bairro Gamek, casa sem numero;

_ Sétimo: — Emidio Adriano de Ribaia, solteiro, maior,

natural do Lucapa, Provincia da Lunda-Norte, residente -

- habitualmente em Luanda, no Distrito Urbano da Samba,

Bairro Morro Bento, casa sem numero, Zona3;

~ Oitavo:
casado com Maria da Concei¢do Anastacio Pires Delgado,

‘ sob o regime de separacdo de bens, natural de Malanje,
. Provincia de Malanje, residente habitualmente em Luanda,

no Distrito Urbano do KilambaKiaxi, Unbanizagao Nova

Vida, Casa n.° 12, Zona 20;

Nono: — Jackson Augusto Ribaia, solteiro, maior,
natural do Lucapa, Provincia da Lunda-Norte, residente

habitualmente em Luanda, no DistritoUrbano da Maianga,
Bairro Morro Bento, casasemnimero; - - +

' Décimo: —Gast&o Chinhama,solteiro, maior, natural do
Lucapa, Provincia da Lunda-Norte, residente habitualmente

_em Luanda, no Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi, Bairro

Cidade do Kilamba, Edificio C13, 2.° andar, Apartamento
n.° 23;

Pela qual; foi constituida uma sociedade comercial por

. quotas, que se regera nos termos constantes dos artigos
‘seguintes, —

Esta conforme.

Carté6rio Notarial do Guiché. Unico da Epos em.
p Taso,aos 26 de Mare de 2015. — O notério, ilegivel.

—. Cristiano Antdénio™ Francisco. ‘Gaspar, di

=. . ; .

DIARIO DA REPUBLICA’

ESTATUTOS DA SOCIEDADE |

- COOPERATIVA DE EXPLORAGAO DE DIAMANTES
KULIKUNGA,S.C.R.L.

- CAPITULO I
 Disposigées Gerais

ARTIGO1°
; ~ (Denominacao) F

E constituida entre os sdcios subscritores desta escri-
tura-e os que a ela posteriormente aderirem, a Cooperativa

que adopta a‘denominacado de Cooperativa, de «Sociedade
- Cooperativa dé Exploracao de Diamantes Kulikunga,
S.C.R.L.», sob a forma de sociedade anoénima, regendo-

_ ~Se pelos estatutos presentes, regulamento interno e demais
“legislagao e€ normasaplicaveis.

ARTIGO 2°

(Sede)

'” A Cooperativa tem a sua sede na Lunda-Sul, Municipio
‘de Saurimo, Provincia da Lunda-Sul, Rua da Liberdade,casa

sem numero, podendo muda-la para qualqueroutrolocal da.

~ Provincia de Luanda ou para outras provincias, mediante:

deliberagao daAssembleia de Sécios.

ARTIGO 3.°

;(Duragiio)

A duracao da Cooperativa é por tempo indeterminado,

cujo periodo temporal decorreraé desde a data da sua consti-

tuigao até 4 conclusdo da transmiss&o dos fogos e unidades’

de ocupacgao aos qneninrGs: “ee, as

-ARTIGO 4°
(Ambito territorial). .

O ambito territorial de actuagdo da Cooperativa € provin- -

cial, com sede social naLunda-Sul, Municipio de Saurimo. -

ARTIGO 5°
. (Objecto social)

__ A Cooperativa, através da cooperacdo e entreajuda dos

- seus membros, tem por nico objectivo a exploracao de

diamantes e comercializagdo, exploragdo mineira e seus’

derivados, comércio geral a grosso e a retalho, transportes,

agricultura, pecudria, hotelaria e turismo, restauragao, pes-

cas, industria transformadora, gestao de empreendimentos,

prestagao de servicos, importagao e exportagio.-

. CAPITULO II |
Capital Social, Titulos de Capital, Joia, _-

_ Quota Administrativa
‘

ARTIGO 6.°
(Capital social)

1. O capital social inicial da Cooperativa, nesta data, ja:

totalmente realizado, € de Kz: 100.000,00 (cem mil kwan-

zas), dividido erepresentado por 10 (dez)quota-parte, cada

uma Si tem ee
2. O capital social ‘é variavel e ilimitado, sendo cons-

titufdo por titulos nominativos de Kz: 50.000,00 e sera ‘

aumentado sempre que tal se torne necessdrio pela admisséo

denovos sécios ‘cooperadores.

>
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3. Cada cooperador devera, no acto de admissio, subs-

crever no minimo, 10 titulos de capital.

4. Os titulos podem agrupar cinco, dez, vinte, trinta’ ou

cinquenta ac¢des.

| A participagao dos membros da Cooperativa no capital

social far-se-A em dinheiro, devendo o cooperador pagar

‘integralmente 0 montante subscrito no momento do acto de

- admissao. . ms

| . ARTIGO 8° ,
(Titulos: do capital)

Os titulos nominativos representativos do capital ape

" ARTIGO 72
(Realizagio do capital)

crito deverao conter as seguintes mengGes:

a) A denominaga&o da Cooperativa;

b) O numero de registo da Cooperativa nos compe-

tentes Servicos de Registo Comercial;

c) O valor e o numero de accdes contidas no titulo;

aA data de emissao;

e) O nimero em série continua;:

J) Aassinatura de dois membros da Direcgao;

g) Onome ¢ a assinatura do cooperadortitular.

ARTIGO 9°

(Transmissio detitulos)

|. A transmissdo de titulos do capital em: vida carece-

obrigatoriamente de prévia autorizagdo do Conselho de

‘Administragaéo da Cooperativa, sob condi¢g&o de o adqui-

rente j4 ser cooperador ou, reunindo as condigdesexigidas,

solicitar a sua admissao. eo

2. A transmissao inter viva, opera-se por endosso do

titulo a transmitir, assinado pelo transmitente, pelo adqui- | -

rente que adquira a qualidade de membroe por quem obrigar

a Cooperativa, sendo averbada nolivro deregisto.

3. A transmisséo mortis causa, opera-se sem necessi-

dade de autorizagao da Direccao da Cooperativa através de

- apresenta¢do do documento comprovativo da qualidade de

herdeiro ou de legatario e é averbada,em nome dotitular,

no livro de registo e nostitulos, que deverao ser assinados

por quem obriga a Cooperativae pelo herdeiro oulegatario.

4. Com,atransmissdo dos titulos de capital opera-se

‘igualmente a transmissdo dos demaisdireitos’ e obrigagGes.

dotransmitente na Sooperativa e que constituem Qo conjunto

da sua posi¢do social.

5. O adquirente ou sucessor nao adquire a qualidade de

administrador ou titular de cargo nos érgios.sociais que

fosse exercido pelo sécio transmitente ou falecido. :

ARTIGO102
(Reembolso dostitulos de capital) . oo

1. N&o querendo os herdeiros ou legatarios ‘suceder nas

acgdes do sdcio falecido tém direito a receber o montante

dos titulos de capital realizados pelo autor da sucessao, pelo

valor que for fixado no ultimo balango da sociedade..

Behe aes wr tae wae eas ’Pisa a
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‘2: De igual direito e nas mesmas condicdes, ‘beneficiam

os cooperadores que se demitam ou sejam excluidos da

. Cooperativa, salvo o direito de retencao pela Cooperativa

dos montantes necessérios a garantir a sua responsabilidade.

3. Em ambososcasos,ostitulos de capital deverdo ser

restituidos em prazos n&o superiores aos que vierem a ser

estabelecidos pela Assembleia Geral.

ARTIGO IL? .*
en)

1. Cada cooperador admitido esta sujeito, no acto de

admissao, ao pagamento de uma joia, no valor a fixar pela

Assembleia Geral. : :

2. O valor da jdia sera actualizado, sempre que a.

Assembleia Geral o considere necessario sob proposta do

Conselho de Administracao. .

3. O montante resultante da cobranga de joia, reverte

para uina reserva destinadaa financiar a construcio dosedi-

‘ficios de habitac&o, comércio e servi¢os, que bela 0

objecto social da Cooperativa.

ARTIGO 12°

(Quota administrativa)

i. Os cooperadores pagarao, mensalmente, uma quota

administrativa no valor a fixar pela AssembleiaGeral, a qual .

se destina a fazer face aos encargos administrativos.

2. O valor da quota administrativa sera actualizado,

sempre. que a Assembleia Geral 0 considere necessario sob
proposta do Conselho.de Administragao.

ARTIGO 13.°
(Recursos econdmicos) |

1. Séo recursos econdémicos da Cooperativa:

a0capital social;

_ b) Ajoia;

- ¢) As quotas administrativas;

d) As contribuicgdes mensais dos membros da Coope-

’ . rativa destinadas ao pagamento do empreendi-

“.. mentoaqueaderiu. =.

2A contribuicao prestada por cada umPips membros da

Cooperativa corresponderé a uma amortizacdo progressiva do

custo total no minimode Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas)._

os ARTIGO4S
“ (Reserva legal) ~

. Serd constituida uma reserva legal destinada a

cobtie eventuais perdas de exercicios, objecto social da

Cooperativa. ‘

- 2. Revertem para esta reserva:

a) 100% do montante das jéias deadmissao;

b) Os excedentes anuais liquidos..

*  ARTIGO 152
ee ' (Distribuicsao deexcedentes)

‘ Os excedentes que restarem depois da liquidagao total

‘dos encargos com a “concretizagao do objecto social da

 Cooperativa poderao retornar aos membros da Cooperativa

.na proporgao das contribuicdes financeiras prestadas.
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CAPITULOII
‘Cooperadores

_ ARTIGO 16° . .
(Sécios da Cooperativa) "ee

"1. Podem ser sécios da Cooperativa pessoas singulares,

desde que requeiram sualivre e voluntaria adesao,e preen-

cham as condigées exigidas por estes estatutos e demais

legislagdo complementar.

2. O nimero de sdcios da Cooperativa é limitado ao

_numero de unidades habitacionais ou-de ocupagao previs-'

tas pela construgdode cada edificio de habitacio colectiva,

comércio € servigos. _

| ARTIGO 17°
(Admissio)

1. A admissdo dos sdcios “‘cooperadores sera feita :

_Mediante proposta dirigida 4 Direccdo, assinada pelo can-

didato, e da qual deverdo constar todos os elementos de

-identificacdo.

2. A admissao do candidato dependerd dopreenchimento

dos seguintesrequisitos:

a) Tomem conhecimento e aceitem cumprir as dis-

posi¢des e decis6es tomadas em consonancia

_ com osestatutos e legislagao complementar em

vigor;

b) Subscrevam e realizem em dinheiro0os titulos de

. ". capital;

co) Liquidema joia a que aludeo artigo 11.°;

_ d) Assumam’opagamento mensal da quota adminis-

trativa, a que alude o artigo 12.°, liquidando’a

primeira quota nadata de inscri¢ao.. ,

e) Assumam a contribui¢ao mensala que alude a ali-

_ nea;

D Doartigo ]3.°

3. Da deliberac¢fo do Conselho de Administracao, que

rejeite a admissao de qualquer candidato, cabe recurso, por

iniciativa do candidato, para a Assembleia Geral,} que se Tea-

lize apds a referida deliberagao. - :

4. Da decisdo da Assembleia Geral nao cabe recurso nem

" reclamacio. ;

5. Aceite a inscrigao, esta sera registada no livroa que:‘sé

refere o artigo 216.° do Cédigo Comercial.

» ARTIGO 18°

(Direitos dos sécios cooperadores)

-Sdo direitos dos sécios cooperadores:

a) Receber cépia dosestatutos e de eventuais regula

- mentos internos;

~ b) Participar nas AssembleiasGerais, podendo apre-

sentar propostas,discutir e votar Os pontoscons-

tantes da ordem de trabalhos;

c) Eleger eser eleitos para os érgdossociais da Coo-

_ perativa ou quaisquer comissdes especiais;

 

" responsabilidade pelo cumprimento das suas obrigagGese da

- cido de juros.

_mentos internos.-

DIARIO DA REPUBLICA
 

' d) Requerere obter informacdes dos érgiossociais
' sobre a actividade da Cooperativa, sendo-thes
facultada a documenta¢ao que seja solicitada:

@) Requerer a convocacdo da Assembleia Geral nos

. termos definidos nos Estatutos;

J) Reclamar perante qualquer orgao da Cooperativa |

de quaisquer actos que considerem lesivos dos‘

interesses dos membros ou da Cooperativa;

g) Solicitar a sua demissdo.

ARTIGO 19.°
* (Deveres dos sécios cooperadores)

Sao deveres dos sdcios cooperadores:

a) Observar os principios cooperativose respeitaras

leis, os estatutos e eventuais regulamentosinfer-

_ hos;

b) Tomarparte nas Assembleias Gerais;

c) Aceitar e exercer oscargos sociais para que tenhan

_ sido eleitos;

d) Acatar e cumprir ass deliberacées da Assembleia

‘ Geral e da Direccdo;

8) Participar das actividades que constituam object

vos comuns da Cooperativa e prestar 0 servi¢o

ou trabalho que Ihes competir;

: p Conttibuir mensalmente e na devida propor¢ao,na

assun¢do dos encargos decorrentes da constru: .

- ¢40 do empreendimento objecto social da Coo-

: perativa de acordo com 0 cronograma financeiro

. da empreitada; |
'g) Cumprir com pontualidade .OS pagamentos a que

estejam obrigados.

ARTIGO 20.°
(Demissao)

A. Os sécios cooperadores podem solicitat a sua demis-

sio por meio de carta registadadirigida a Direcgdo, com

pelo menos 30 (trinta) dias de pré-aviso, sem prejuizo da

aceitacdodas condigées estatutarias.

2. Ao sécio cooperador que se demitir sera restituido,no

prazo estabelecido pela Assembleia Geral, o montante dos

titulos de capital realizados segundo o seu valor nominal.

- 3. O valor nominaldostitulos de capital nao sera acres-
is rf':

ARTIGO21.° .
(Exclusdo) ee

. |, Os.sécios cboperadores podem ser excluidos por deli-

beraco da Assembieia Geral.
-2. A exclusao tera de ser fundada emn violagao’grave €

culposa dos estatutos da Cooperativa ou dos seus regula- 
3. A exclusdo tera de ser precedidadé:‘processo discipli-

nar escrito, que tenha sido decidido instaurar pela Direccdo

mediante participagéo da conduta do sécio por alguma

entidade, sobpena de nadade,e dele devem constar as

|
l
|.

- |

l
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infraccSes, a sua qualificaco, a prova produzida, a defesa 4 Se encontrem no uso de todos os seus direitos civis

do arguido e a proposta de aplica¢ado da medida de exclusio.© , e de cooperador;

\ 4, A proposta de exclusdo a exarar no processo sera fun- __ ) Nao estejam sujeitos ao regime de tiberdlade condi-

Soene de,vastemavee, dtdiasetalocus &dtu cional, nem a aplicagdo de medidas de seguranga
‘antecedéncia de, pelo menos, sete dias em relago 4 data da

Assembleia Geral que sobreela deliberara.

. 5. Da deliberacio da Assembleia Geral que decidir a

excluséo cabe sempre recurso paraostribunais ee

ARTIGO 22.° » oh .
(Consequéncias da demissio ou exclusio) : he

privativas ou restritivas da liberdade;

c) Sejam membros da Cooperativa ha pelo menos um

més, e que nado estejam em incumprimento dos

seus deveres de cooperadores.

" ARTIGO 26.2 —
. eo; . (Eleigées) .

- O sécio cooperador demitido ou excluido, sem prejuizo

da responsabilidade pelo cumprimento das suas obrigagdes

como membro da Cooperativa tem direito a restituigado, no

prazo estabelecido pela Assembleia Geral, do montante dos

titulos de capital realizados segundo O seu| valor nominal,

nao acrescido de juros..

7 As eleigdes dos érgdos sociais da Cooperativa rea-

lizar-se-4o por escrutinio secreto,- em listas entregues ao

Presidente da. Mesa da Assembleia Geral, com aantecedén-

cia de 15 (quinze) dias sobre a data do acto eleitoral.

. 2.Nocaso deeleigées intercalares para o preenchimento

Lo de vagas verificadas nos érgaos sociais, as listas poderao’ser
ARTIGO 23° 2: as . : . .
(Sangées) entreguesna propria Assembleia Geral do acto deelei¢ao,

3. Os membros dosérgiossociais de inicio serao desig-

nados pelos membros assinantes daActa de Constitui¢ao da...

Cooperativa.

‘

1. Aos sécios membros da Cooperativa que faltem ao

cumprimento das suas obrigacées, podem stser aplicadas as

seguintes sancées: st Doe *
. ARTIGO 27.2

a) R ;
) Repreensao registada; (Funcionamento ¢ deliberagoes) , fon

Bb) Multa;
c) Suspensiio temporaria de direitos: 1..Todosds érgaos-da Cooperativa tetdo um presidente«e

d) Exclusao; , pelo menos um secretario.
2. O presidente teravoto de qualidade,

3. Nenhum orgéo electivo da Cooperativa aa excep-

gio da Assembleia Geral pode funcionar sem que estejam

preenchidos pelo menos metade dos seus lugares, podendo

proceder-se, no caso contrario, e no prazo maximo de um

més, ao preenchimento das vagas, quandoestas nao tenham

~ .sido ocupadas por membrossuplentes. ” "

4, Sempre que nao seja exigida maioria qualificada, as

deliberacdes dos érgdos electivos da Cooperativa sao toma-
3. A aplicacio de qualquer sancgao sera sempre precedida ° d \ d de d

de processo escrito, nos termos dodisposto noartigo 18.° as por maioria simples com a presenca demais de meta .
dos seus membrosefectivos.

4. Das sangGes aplicadas pela Assemibleia Geral cabe
_.. 5. As votagdes respeitantes a. eleigdes dos érgados dasempre recurso para os tribunais.

Cooperativa ou a-assuntos de incidéncia pessoaldos cobpe-_

e) Perda de mandato, no caso de o sdcio coopera-

_ dorter sido eleito para integrar um dos érgdos

sociais.

2. A aplicagao das sangées referidas nas alineas a), b), c),

d)ee)don.° | éda competéncia da Direcgao da Cooperativa,

com admissibilidade de recurso para a Assembleia Geral, 4

qual compete deliberar quanto a exclusao e perda de man-

dato.

CAPITULO IV. a, _°” radores realizar-se-4o porescrutinio secreto.
" Orgios Sociais . hg Ege Pe 6. Das reunides dos orgaos sociais da Cooperativasera

SECCAO | a a vag sempre lavrada acta, a qual é obrigatoriamente assinada por.

PrincipiosGerais - quem exercer as iayees de presidente e por um dos secre-

Zs arTIGO2#e ws Cio.
. , 1. (Orgiosemandatos) ie 7. Das deliberagées da Asstmbleia Geral cabe recurso

: 1, Sao 6rgdos sociais da Cooperativa: 7 para os tribunais. "a ,

é. a)AAssembleia Geral; - ae ty ae ' .  SECCAO Ik

.b) O Conselho de Administragio,© a Assembleia Geral

c) O ConsethoFiscal. ; 7 ge! “3 am ARTIGO 28°

2. O mandato dos eleitos para os Orghissociais é pelo “Sit =i ; (Definigdo)

periodo de cinco anos. : . ' «+. 1, AAssembleia Geral €0 6rgdo supremo da Cooperativa

ARTIGO 25.° or mo Py : integrada por todos os sdécios cooperadores e as suas deli- ©

(Elegibilidade) _ clue ot beragdes, tomadas nos termos legais e estatutdrios, sao

$6serdo elegiveis para os aes sociaisda Cooperativa, obrigatérias para os réstantes érgdos ‘da Cooperativa e7

os= Wicmbresgue: Los o todos os membrosdesta.

ee ta
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peradores no pleno gozo dos seus direitos.

ARTIGO 29.°
(Sessées ordinarias ¢ extraordinarias)

1. A Assembleia Geral Teunir-se-d em sessdes ordinarias

e extraordinarias,

2. A Assembleia Geral Ordinéria reunir-se-a obrigatoria-

mente 2 (duas) vezes em cada ano, uma até 31 de Marco,

para a apreciagdo e votaciio das matérias referidas na alinea c)
‘do artigo 30.° e outra até 31 de Dezembro, para a aprecia-

_ g&0 e votacdo das mateérias referidasna alinea d) do mesmo

‘artigo. : ,

convocada pelo Presidente da Mesa.da Assembleia Geral,

"por suainiciativa, a pedido do Conselho de Administracao

ou,do Conselho Fiscal ou a requerimento de, pelo menos,

-10 (dez) por cento dos’ membros: da. Cooperativa, num*

minimode 5 (cinco) cooperadores.

_  ARTIGO 30."
(Mesa da Assembicia Geral)

1. A MesadaAssembleia Geralé constituida por um pre-

sidente, por um vice-presidente e por um secretario.

2. Ao presidente incumbe:

a) Convocar a Assembleia Geral:

b) Presidir a Assembleia Geral e dirigir os trabathos;

c): Verificar as condigdes de elegibilidade dos candi-

datos aos Orgaossociaisda Cooperativa;

_d) Conferir posse aos cooperadoreseleitos paraos

Orgdos sociais da Cooperativa.

- 3. Nas suas faltas e impedimentos, o presidente é subs-

tituido pelo vice-presidente, sem necessidade de mandato

especial, desde que se verifique e seja comprovada a situa

_ ¢40 de auséncia ou de impedimento. _

4.. Compete ao.secretario: —

~ a) Coadjuvar o Presidente na orientagao dos trabalhos

e elaborar as actas das Assembleias. .

- 5. Na falta de qualquer membro da Mesa da Assembleia

Geral, competira a esta elegeros respectivos substitufosde

- entre os cooperadores presentes, os quais cessardo as suas
fungdes no termo da Assembleia.

6. E causa de destituigao do Presidente. da Mesa da

A&sembleia Geral a nao convocacdo desta nos casos em que

a isso esteja obrigado. ;
7. E causa de destituigdo de qualquer dos membros da

Mesa, a n4o comparéncia sem motivo justificado a, pelo

menos,trés sessdes seguidas.

ARTIGO 31°
(Convocatéria para Assembleia Geral)

‘1. A Assembleia Geral é convocada ‘com, pelo menos,
15 (quinze) dias de antecedéncia, pelo Presidente da Mesa.

2. A convocatéria, que devera conter a ordem de traba-.:

thos da assembleia, bem como o dia, a hora € 0 local da
~ sesso, sera enviada a todos os membros da Cooperativa

porvia postal registada ou entregue pessoalmente por pro-

 

2. Participam na Assembleia Geral todos os sécios coo- —

Assembleia Geral néo convocarem a assembleia, nostermos
3. A Assembleia Geral Extraordinaria reunir-se-a quando | - °

“sOcios cooperadores ou seus representantes devidamente

. Assembleia reunir-se-4, com qualquer numero de coopera:

“e dasnostermos do previsto nosestatutos;.

DIARIO DA REPUBLICA,

tocolo.A convocatéria pode ser enviada por meio expedito,
nomeadamente por e-mail, contanto que se assegure de que

amensagem foi bem recebida.

~ 3. Aconvocatoria sera sempre afixada nolocal ém que a

Cooperativa tenha a sua sede.

4. A convocatoria da Assembleia Geral Extraordinétig

deve ser feita no prazo de 15 (quinze) dias apos 0 pedido

ou requerimento previstos no n.° 3 do artigo 26.°, devendoa

sessiorealizar-se no prazo maximode 30 (trinta) dias,con.

tados da data de recepgao do pedido ou requerimento,

5. Se o Presidente e o Vice-presidente da Mesa & |

legais, podem os sdcios cooperadores, desde queobtenhama

assinatura de, pelo menos, 20% (vinte ppor cento) dossécios,

fazer areferida convocatoria.

- ARTIGO 32.°

(Quorum)

I

- 1. A Assembleia Geral reunir-se-4 4 hora marcada na

convocatoria se estiverem presentes mais de metade dos

credenciados.
2. Se, a hora marcada para a sessio, nao se verifi-

car o numero de presengas previsto no numero anterior, a

dores, uma hora depois.

-3. No caso de a convocacgdéo da Assembleia Geral set

feita em sesso extraordinaria e a requerimento dos coope-

radores, a sesso so se efectuara se nela estiverem presentes,

pelo menos, trés quartos dos requerentes.

ARTIGO33.°,

(Competéncia da Assemblcia Geral)

B da competéncia exclusiva da Assembleia Geral:

a) Eleger e destituir os membros dos 6rgios sociais

da Cooperativa e das ComissdesEspeciais, cria-

b) Apreciar e votar anualmente relatério de gestdo

eas contas do exercicio, bem como o parecer do

Conselho Fiscal;

c) Apreciar e votar0 orgamento €0plano de activida-

des para oexercicio seguinte; —
qd) Alterar os estatutos eeventuais regulamentosinter

nos;

e) Aprovara dissolucdo voluntaria da Cooperativa;

D Decidir a admisséo de membros; =

g) Decidir sobre a exclusdo de cooperadores e sobrea

 perda de mandato dos oredgs sociais e de comis- sdes especiais;

h) Funcionar como instancia ie recurso ‘quanto a

-__ recusa de admissdo de membros e quanto as san-

g6es aplicadas pela Direcco, sem“Prejulzo de

. recurso para’os Tribunais; mei
ey |
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i) Regular a forma degestao da Cooperativa no caso 3.0 mandato do Conselho de Administracdo nunca sera -

de destituigao dos respectivos érgaos sociais e superior a 5 (cinco) anos.

até a realizacdo de novaseleicdes; : ARTIGO 39°. "os

j Apreciar e votar matérias especialmente previstas (Atribuigdes do Conscfho de Administracao)
‘nestes estatutos e em legislagao complementar 1. Ao Conselho de Administracdo compete:

aplicavel. ..  @)Definir os programas de base dos edificiosa cons-

. ARTIGO342 » + teuir; :
; (Declibcragées da Assemblcia Geral) 5) Aprovar os respectivos projectos de execucdo:

1. SHo nulas todas as deliberacdes tomadas sobre maté- .¢) Negociar as empreitadas para a.obten¢ao das

rias que nao constém da ordem de trabalhos fixada na. melhores condiges de qualidade/preco, assegu-

convocatéria, salvo se, estando presentes ou devidamente ° rar a gestéo corrente da Cooperativa;

tepresentados todos os membros da Cooperativa no pleno d) Manteractualizadoo livro das: actas;
gozo dos seus direitos, concordarem,por unaniinidade, com . @) Manter a sua guardaos valores monetérios da Coo-
arespectiva inclusdo. _ perativa, os quais serao depositados em institui-

2. As deliberagdes da Assembleia Geral serao registadas = =~ go bancaria.

em livro de actas. vs) a ARTIGO 402 ‘
ARTIGO 35° . . (Competéncia do Conselho de Administracéo)

(Votacdo na Assembicia Geral) O Conselho de Administragao é 0 érgao de adminis-

"1, Cada cooperador dispde de voto, proporcional a area trago e representagdo da Cooperativa, incumbindo-lhe
da fracgao adquirido (permilagem). : designadamente: . .

2. E exigida maioria-qualificada de, pelo menos, 2/3 .a) Elaborar anualmente e submeter ao parecer do
(dois tergos) dos votos expressos na aprovacdo das matérias Conselho Fiscal e a apreciag&o e aprovagio da

relativas a aumento e diminuigao de capital, fixagao do valor Assembleia Geral, 0 relat6rio e contas do exer-
das quotas e do valor da jéia, exclusao de algum dos sécios . cicio, bem como 6 orcgamento € o plano de acti- —

cooperadores, aprovacao de contas'e do destino a dar aos vidades para o ano seguinte; _
valores excedentes, suspensdo ou extingado da Cooperativa e b) Executar oplanoda actividades anual;

nomeacdo da comissdo liquidataria. - “¢) Atender as solicitagdes do Consetho Fiscal, em

3. Na Assembleia Geral Eleitoral 0 voto é secreto € pre- matérias da competéncia deste;

sencial.. d) Deliberar sobre admissio de novos’membrose °°

7 ARTIGO 36.° . " SP ee sobre. a aplicagao de sancdes previstas nestes

(Voto por representagio) . A estatutos e em legislagéo complementar‘aplica-:

|. E admitido 0 voto por representago, devendoo man- . vel, dentro dos limites da sua competéncia;

dato apenasatribuivel a outro cooperadorou a.familiar maior e) Zelar pelo respeito da lei,dos estatutos e das deli-
do-mandante que com ele coabite, constar de documento - — __ beragdes tomadas pelos orgaos da Cooperativa;

‘dirigido ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, coma J) Representar a Cooperativa, em juizo-e fora dele;
-assinatura do mandante reconhecida nos termoslegais.. © +: _g) Escrituraros livros, nos termosdalei;

2. Cada cooperador sé podera representar um outro _ __ h) Praticar todos e quaisqueractos na defesa dos inte-

membro da Coopérativa. _ resses da Cooperativa e dos cooperadores € na

 -ARTIGO37° a. ' - " salvaguarda dos principios cooperativos, em

(Actas) “77. tudo 9 que nao, se insira na competéncia dos

As actas dasAssembleiass&o elaboradas pelo Secretirio 2 outros orgaos;

da Mesa e aprovadas na AssembleiaGeral seguinte. - _ § Designaros membros das comissées especiais cria-

. SECCAOIt Ss Et “elie ee das nos termos previstos nestes estatutos;.

Conselho'de Administragdo =| . j) Assinar quaisquer‘contratos, cheques e todos os

tsapriGo ag° 1 e . , Breage demais documentosnecessarios a administragao

(Composicio) . ; ‘ da Cooperativa;

l. A Direcgdo é composta por | (um) presidente, | (um) k) Negociar, contratar ¢ outorgar, nos termoslegais,
vice-presidentes, 3 (trés) administradores, devendo eleger- quaisquer financiamentos com instituigdes de .
-se dois membrossuplentespara faltas ou impedimentodos " *_ erédito ou particulares;
titulares por perfodo superiora 30 (trinta) dias. __'.. 9 Deliberar sobre propostas, petigdes ¢ reclamagées
2.0 vice-presidente substitui 0 presidente nos. ‘Seus . que os membros daCompe lhes dirijam por

impedimentos.~ ) 7 ete . : escrito; ; ; aa

7 a
, sli
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ws) 5 iméveis aos sécios cooperadores;

__n) Providenciar a aprovacdo do projecto de execugao .
do edificio de habitagdo colectiva, comércio e
servicos, nas entidades competentes;

o) Exercer todos os demais poderes que, por lei ou
_ pelos estatutos, nao sejam reservados 4 Assem-
‘bleia Geral. .

ARTIGO 41.°

(Reuniées do Conselho de Administra¢io)

‘ ? : ses . soe ~*
‘1, As reunides ordinarias do Conselho de Administragao

terao, pelo menos, periodicidade quinzenal.

2: O Conselho de Administracao reunir-se-a extraordina- -
* rlamente sempre que o presidente a Convoque, ou a pedido‘

da maioria dos seus membrosefectivos.

3. Os membrossuplentes poderdo assistir e participar nas

reunides da Direcgao, sem direito de voto.

4. As deliberagdes serao registadas em livro de actas.

_* ARTIGO 42°
se * (Quérum)

A Direcgao s6 podera tomar deliberacdes coma presenca

de mais de metade dos seus membrosefectivos.

. ARTIGO 43° .
. (Forma de obrigar e delegacao de poderes)

_1. A Cooperativa fica obrigada com as assinaturas:

a) Presidente do Conselho;. )

b) De dois administradores. .

2. Por acta de reunido do Conselho de Administraco

ou mediante mandato-outorgado pelo presidente, esta pode

delegar em qualquerdos seus membros efectivos, os pode-

res colectivos de representacdo do presidente, emjuizo ou,

fora dele. , : oo

3. O Conselho podera conferir, ou revogar mandatos a

membros, delegando-lhes as poderesprevistos nos estatytos

ou aprovados em Assembleia Geral. |

SECCAO IV"

   

   

   

  
  

  
  

 

  
  
  
  
  

  
   

_ ARTIGO 44°
(Composicao) .

O Conselho Fiscal é composto por | (um) presidentee

por 2 (dois) secretarios, e por 2 (dois) suplentes que serao

chamados a efectividade de funcdes, em caso de’ faltas ou

impedimento dos membrosefectivos.

ARTIGO 45:°

(Competéncia)

Cooperativa incumbindo-lhe,designadamente:

a) Examinar, sempre que o julgue. conveniente, a

escrita e toda a ‘documentagao da Cooperativa;

5) Verificar, sempre que o entenda como necessfrio, 0

saldo de caixa e a existéncia de t{tulos e valores

de qualquer espécie, 0 que fara constar das res-

, pectivas actas;

m) Adquirir bens iméveis destinados 4 prossecugdo
dos objectivos da Cooperativa e alienar esses.

Conselho Fiscal. . : - a

OoConselhoFiscal é 0 orgaode controlo e fiscalizagao da .

DIARIO DA REPUBLICA
rr

, _» ¢) Emitir parecer sobre 0 relatorio de gestdoe as con.

‘ _ tas do exercicio, o plano de actividades eo orca.

mento para 0 ano seguinte;

d) Verificar 0 cumprimento das regras de contabil.

"dade, dos estatutos€dalei.

ARTIGO 462 — :
(Reunides do Consclho Fiscal) _

1. O Conselho Fiscal reunir-se-4 ordinariamente,pely

menos, uma vez por trimestre, quando o presidente 0 con-

_ vocar.

_ 2. O Conselho Fiscal reunir-se-a extraordinariament
sempre que 0 presidente o convocar, por suainiciativa ova
pedido da maioria dos seus membrosefectivos.

3.Os membros do Conselho Fiscal podem assistir, por

direite proprio, as reunides da Direc¢ao.

4. Os membros suplentes do Conselho Fiscal podem

assistir e participar nas reunides deste Conselho, sem direito

de voto.
5. AS deliberagoes serao registadas em livro de actas

ARTIGO 472
(Quérum)’

O Conselho Fiscal s6 podera tomar deliberacdes coma

presenga de mais de metade dos seus membrosefectivos.

SECCAO V
Responsabilidade dos OrgaosSociais—

ARTIGO 48.°
(Responsabilidade dos membros da Dircc¢io)

__ 1, Sao responsaveis civilmente, de forma pessoale soli-

daria, perante a Cooperativa e terceiros, sem prejuizd de

eventual responsabilidade criminal e da aplicabilidade de

-_outras sancdes, os membros da Direccao e outros mandaté-

rios que hajam violadoa lei, os estatutos e as deliberacdes

_ da Assembleia Geral ou deixado de executarfielmente 0 seu

mandato.
2: A delegagao de conipeténcias da Direcgao em man-

datarios n&o isenta de responsabilidade os membros da

' Direcc4o, salvo se n&éo tenham participado na deliberagao

que a originou Ou tenham exarado em acta o seu voto con-

trario. . S

‘ARTIGO, 49°
(Responsabilidade dos membros do Consclho Fiscal).

Os membros do Conselho Fiscal. sao responsaveis

‘perante a Cooperativa, nos termos do disposto noartigo 45-,

sempre que se nao tenham oposto oportunamenteaosactos

dos membros da Direcc&o ou mandatarios, salvo o disposto

na parte final do n.° 2 do mesmoartigo.

, ARTIGO 50.°
(Isencao de responsabilidade)

|. A aprovacéo pela Assembleia Geral do relatério de

gestdo e contas do exercicio isenta dé responsabilidade. os

membros da Direcgdo, do Conselho Fiscal. ou mandatérios

perante a Cooperativa por factos atinentes aqueles documen-

tos, salvo. se estes violarem a Lei, os Estatutos, legislagao

complementar aplicavel ou dissimularem a situagao real da

Cooperativa. fhe ;

?_
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2. SAo também isentos de responsabilidade os membros

do Conselho de Administragao, do ConselhoFiscal ou man-

datarios que nao tenhamparticipado, por falta justificada, na

deliberagao que a originou, ou tenham exarado em acta o seu

‘voto contrario.

CAPITULO V
Disposigées Finais ¢ Transitérias |

M ARTIGO 51°
(Alteragao dos estatutos)

1. Os estatutos poder&o ser alterados nos termos do

artigo 207.° da Lei n.° 6/03, de 3 de Margo e em legislacao

complementar aplicavel.

2. Para o efeito, devera ser convocada a respectiva

Assembleia Geral, com a antecedéncia de, pelo menos 15

(quinze dias), acompanhada dotexto das alteracoes propos-

tas. . ,
3. A aprovagdo das’ alteracées aos presentes-estatutos

exige uma maioria qualificada de 2/3 (dois tercos) dos votos

expressos em Assembleia Geral convocadapara essefim.

4. Aprovadas as alteracgdes, a modificacao dos estatutos

devera ser feita por escritura publica.

ARTIGO 52.°
: (Omissées)

' Em tudo quanto estes estatutos sejam omissos, aplicar-

-se-do as deliberagdes da Assembleia Geral e legislagao

complementar aplicavel.

ARTIGO 53.°
j (Dissolusao)

ACooperativa dissolve-se por deliberagao da Assembleia

Geral, decorrido 0 prazo da sua duracdo, umavez constituida

por tempo determinado, devendo a assembleia que deliberar

a sua extingao, eleger os membros da comissao liquidatéria. °

_ARTIGO 54°
(Foro competente). .

E escolhido 0 Foro da Comarca de Luanda, ondeserao

dirimidas todas as questdes entre a Cooperativa e os seus

" socios. :

. (15-4806-L02)

 

Henriques GKH, Limitada,

Certifico que, ‘por escritura de 26 de Margo de 2015, ,

lavrada com inicio a folhas 88, do livro de notas para escri-

turas diversas n.° 395, do Cartério Notarial do Guiché Unico

da Empresa, a cargo‘ do Notério, Licio Alberto Pires da

Costa, Licenciado em Direito, foi constituida entre: :

Primeiro: — Glesson Henriques,solteiro, maior, natural
da Ingombota, Provincia de Luanda, residente em Luanda,

no Distrito Urbano da Ingombota, Bairro Patrice Eurania,

Rua 6, Apartamento 29;

Segundo: —Euridice Staline Pedro Pinto Ferreira, sol:

teira, maior, natural da Ingombota, Provincia. de Luanda,

_ tesidente em Luanda, BairroIlha do Cabo, Casa n.°:23;

a Aupdlacioe at 2 aol cathy ek sa tue x, “i
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Uma sociedade comercial por quotas de responsabi-

lidade limitada |que se regera rnos termos constantes dos

artigos seguintes.

Esta conforme.

Cartério Notarial do Guiché Unico da Empresa, em

Luanda, aos 26 de Marco de 2015. —O ajudante,ilegivel.

’

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
HENRIQUES GKH, LIMITADA

ARTIGO 1°
(Denominagiioe sede)

= Asociedade adopta a denominagao de «Henriques-GKH,

Limitada», com sede social na Provincia. de Luanda, Rua6,

Apartamento n.° 29, Bairro da Ingombota, Distrito Urbano

da Ingombota, Municipio de Luanda, podendotransferi-la

- livremente para qualqueroutro local do territério nacional,

bem comoabrirfiliais, sucursais, agéncias ou outras formas

de representacao dentro é fora do Pais.

ARTIGO 22° |
(Duracao) :

A sua duracdoé por tempoindeterminado contando-se 0

inicio da sua actividade, para todosos efeitos legais, a partir —

da data da celebracdo da escritura. :

ARTIGO 3°
(Objecto) _

A sociedade tem como objecto social, prestagio de

‘servicos, comércio geral a grosso e a retalho, consultoria,

auditoria, industria, hotelaria e turismo, restauragao, pes--

cas, agricultura, pecudria, informatica, telecomunicacées,
construgao civil e obras publicas, fiscalizago de obras,
saneamento basico, modas e confecgées, transportes, mari-

timo, aéreo e terrestres de passageiros ou de mercadorias,
transitarios, oficina auto, saléo.de cabeleireira, botequim,
assisténcid técnica, comercializagao de petréleo e lubrifican-

tes; exploracao de bombasde combustiveis, farmacia, centro

médico, clinica geral, perfumaria, agéncia de viagens, pro- -
mogao e mediagao imobiliaria, relagdes puiblicas, pastelaria

_ epanificacdo, exploracdo de parquesdediversdes, realizacado

de espectaculosculturais, recreativos e desportivos, explora-

_g&o mineira e florestal estagdo de servicos, representacdes-

comerciais,serralharia, carpintaria, venda dé aluminio e sua

‘ utilizagao, cultura e ensino geral, seguranga de benspatri-

moniais, importagdo e exportagao, podendo ainda dedicar-se

a qualquer outro ramo do comércio ou-indistria em que. os
-. $6cios acordem e seja permitidoporlei.

ARTIGO 4.°_
(Capital)

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

integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen-_

tado.por.duas quotas sendo uma quota no valor nominal

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

sécio Glesson Henriques, e a outra quota no valor nominal
de Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas), pertencente a sdcia
Euridice Staline Pedro Pinto Ferreira, respectivamente.
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ARTIGO 5° ,

“ (Cessiio de quotas) _

A cessdo de quotas a estranhosfica dependente do con-
sentimento da sociédade4 qual é sempre reservado 0 direito

_ de preferéncia, deferidoaos s6cios se a sociedade dele nao

quiser fazer vuso.

ARTIGO 6°
(Geréncia)

oF A geréncia e administragao da sociedade, em todos os
seus actose contratos, em juizo efora dele,‘activa € passiva- —
mente, incumbe ao sécio Glesson Henriques, queficadesde-

ja nomeadogerente, com dispensa de caucao, bastando uma.
assinatura do gerente para obrigar validamente a sociedade.

. 2. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos
€ contratos estranhos aos negocids sociais da sociedade,tais

como, letras defavor, fianga, abonacées ou actos semelhantes.
3. O sécio-gerente poderd delegar mesmo a pessoas

_estranhas aa sociedade parte dos seus poderes de geréncia,

conferindo para 0 efeito o respectivo mandato.

ARTIGO 72
(Assembleia)

As Assembleias Gerais serao convocadas porsimples car-

. tas registadas dirigidas aos sdcios com pelo menos 30 dias de

antecedéncia, isto quandoa lei ndo prescreva formalidades

especiais de comunicagao. Se qualquer dos sdcios estiver _

ausente da sede social a comunicag¢do devera ser feita com

tempo suficiente para que possa‘comparecer.

ARTIGO8°
" (Divisaodos lucros)

‘Oslucros liquidos apurados, depois de deduzida a-per-

centagem para fundos ou destinos especiais criados em

” Assembleia Geral, serao divididos pelos sécios na propor-

¢4o das suas quotas, e em igual propor¢ao.serao suportadas

" as perdas se as houver.

ARTIGO 9.°

(Dissolucado)

A sociedade nao se dissolverd por morte.ou impedimento

de qualquer dos sécios, continuando a sua existéncia com.o.

- sobrevivo e herdeiros ou representantes do sécio falecido ou

_interdito, devendo estes nomear um que a todosrepresente,

enquanto a quota se mantiverindivisa.

ARTIGO 10° .

(Liquidacao)

Dissolvida a sociedade por acordo dos sécios € ‘nos

demais casos legais, todos os sécios sero liquidatarios e a

liquidagdoe partilha realizar-se-4, como acordarem.Nafalta.

-. deacordo, e se algum deles o pretender sera 0activo social:

licitado em bloco tom obrigac%o do pagamento do passivo .

. e€ adjudicado ao sécio que melhori oferecer, em igual- ,

dade de condigées.

: ARTIGO 11
" (Preferéncia na amortizacdo)

A sociedade reserva-se 0 direito de amortizar a quota de

qualquer sécio, quandosobreela recaia arresto, penhora ou

providéncia’cautelar.

_ Margo imediato..

_tavrada com inicio a folhas 20 do livro de notas para escri-

‘tualmente, no Distrito Urbano da Samba, Bairro Talatona,

" de Viana, Bairro das 500 Casas, Rua n.°3, Casa n.° 931,

"Casas, Rua n.°3, Casa n.° 931;

_artigos seguintes.

Luanda, aos 26 de Margo de 2015. — O ajudante,ilegivel.

 

ARTIGO 12.°

(Foro competente) ;

~ Para todasas quest6es emergentes do presente contrato, .

querentre ossdcios, seus herdeiros ou representantes, quer

entre eles e a propria sociedade, fica estipulado © Foro &

Comarca'de Luanda, com expressa renuncia a qualquer

outro. .

ARTIGO 13.°
rae (Balangos)

Os anos sociais serao os civis e os balancos seraodads

em 31 de Dezembro de cada ano, devendoencerrara 31 de

~ ARTIGO 14°
; -(Omisso)

No omissoregularao as deliberagGes sociais, as dispo-

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

Sociedades Comerciais, e demais legislagao aplicavel. |

" (15-4807-ir)

 

LIARM — Prestacao de Servicos, Limitada

Certifico que, por escritura de 24 de Marcode 2015,

turas diversas n.° 256-A, do Cartério Notarial do Guiché
Unico da Empresa, a cargo do Notario, Lticio Alberto Pires
da Costa, Licenciado em Direito, foi constituida entre:

Dulcidénio Faustino Ribeiro de Carvalho, casado,

natural do Rangel, Provincia dé Luanda, ondereside habi-

Rua B, Travessa 11, Casa n° 41, que outorga neste acto

como mandatario do sécio Armindo Cambinda, casado com

Cidaliade Matos Baptista de Sousa Cambinda,sob regime

de comunhio de adquiridos, natural do Menongue,Provincia

do Kuando-Kubango, residente em Luanda, no Municipio

e da séciaCiddliade Matos Baptista de Sousa Cambinda,

casada com Armindo Cambinda, sob o regime de comunhio

de adquiridos, natural de Malange, Provincia de Malange,

residente em Luanda, no Municipio de Viana, Bairrodas 500

‘Uma sociedade comercial por quotas de responsabi-

lidade limitada que se regeré nos termos constantes dos

Esta conforme.

Cartorio Notarial do Guiché Unico da Empresa, em

’

ESTATUTOS DA SOCIEDADE  
‘LIARM — PRESTAGAO DE SERVICOS, LIMITADA

\

; Pe

__A sociedade adopta a denominaco de «LIARM -
Prestacao de Secvipas; Limitada».
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2 o

A sua sede em Luanda, no Bairro das 500 Casas, Rua

n° 3, Casa n.° 931, Municipio de Viana, podendoinstalar

filiais, sucursais, ou qualquer outra forma de representag&o,

onde mais convenha aos negociossociais.
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caucao, ficam desde ja nomeados gerentes, sendo necessdrio

as duas assinaturas da geréncia para obrigar validamente a

sociedade, ;

_A geréncia podera delegar entre siou em pessoa estranha

. -@ sociedade parte dos seus poderes de geréncia, mediante o

' . réspectivo mandato emnomedasociedade. :
3°

A sociedade tem por objectivo, prestacao de servigos,

saide publica, prestacao de servicos’ médicos, clinicas,

publicidade, publicidade on line, venda de artigos infor-

maticos e servicos informaticos, comércio geral a grosso e

tetalho, obras publicas, importagao e exportacdo, constru-

cao civil, matérias de electricidade e servicos eléctricos,

comercializagao de frescos, imobilidria, pesca artesanal;

agro-pecuaria, ‘comercializacdo de gaz- butano, hotelaria

e turismo, consultoria, transporte, reparacao de automd-

‘veis, telecomunicac¢Ges, prestagado de servicos domésticos;

perfumaria; relojoaria, bijuteria, ourivesaria, concessiona-

trios, mecdnica e seus acessérios, medicamentos, materiais

cirurgicos e hospitalar, cabeleireiros, venda de materiais de

escritdrios e escolares, decoracdes, salfo de beleza, rela-

- ¢%0 publica, prestacdes comerciais, manutencao e espacos

verdes, jardinagem, limpeza e manutenco de iméveis e

automoveis, saneamento basico; podendo ainda dedicar-se

a qualquer outro ramo de comércio,industria, transportes e .

constru¢do que os sdcios acordem,dentro doslimites legais.

4°

A sua duracdo é por tempo indeterminado, constando-se

‘oseu inicio, para todos os efeitos, a partir desta data.

5°

Ocapital social é de Kz: 100.000,00, integralmente rea-

lizado em dinheiro, dividido e representado por duas quotas

iguais.no valor de Kz: 50.000,00 (cinquenta mil kwanzas)

pertencente aos sécios Armindo Cambinda e Cid de

- Matos Baptista de Sotisa Cambinda.

6 o

Nao serao exigiveis prestacdes suplementares decapi-

tal, mas os sécios poderao fazera sociedadeos suprimentos.

de que ela necessitar, mediante ‘0 juro e nas condigdes que

estipularem.- 4
4 .

.

A cessao de quotasentre os sécios é livre, porém, quando

feita a estranhosfica dependente do consentimento dasocie-

dade’ a qual é sempre reservado o direito de preferéncia,

‘deferido aos sécios se aquela dela nao quiser.

8,°

‘A geréncia ea administracdo da sociedade,em todos os’

seus actos e contratos, em juizo e fora dele, activa e passiva-

mente; incumbem aos sécios‘Armindo Cambinda e Cidalia

de Matos Baptista-de Sousa Cambinda que dispensados de °
5

eS eee ne be yh ugha sy
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e demais legislagao aplicavel..

Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade em actos e

‘contratos estranhos aos negéciossociais, tais como,fiancas,

abonagées, letras de favor ou documentos semelhantes.

9:Q

“As Assembleias Gerais serdio convocddas, quandoa lei

nao prescreva outras formalidades, porcarta registada, diri-

gida aos sdcios, com pelo menos15 dias de antecedéncia.

. "102° ,
Os lucros liquidos apurados, depois de deduzida a per-

centagem para fundo de reserva legal, quando devida e+

quaisquer outras percentagens para fundosou destinos espe-

ciais, criados em Assembleia Geral, repartidos pelos sécios

ha propor¢do das suas quotas e em igual proporgao, serao

suportadas as perdasse as houver.

ie°

‘A sociedade nio. se dissolverd por morte ou interdigdo

de qualquer-dos sdcios, continuando com os sobrevivos

ou capazes e com’os herdeiros ou represéntantes dos sécio
falecido ouinterdito, devendo estes nomear um que a‘todos

represente, enquanto a quota se mantiverindivisa,

12°

No omisso, regularao as deliberacdes sociais tomadas em

formalegal, as disposi¢des da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro

(15-4808-L02)

[AS— Impact Assessment Stuoies, Limitada.

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

lavrada com inicio a folhas 73, do livro de notas para escri-.

turas diversas n.° 256-A, do Cartério Notarial do Guiché-

Unico da Empresa, a cargo do Notario,Lucio Alberto Pires

FS . - da Costa, Licenciado em Direito, foi constituida entre:
“7:o Meg re : A Vicente Francisco Soares, casado com MargaridaManuel

Sebastiao Soares, sob o regime de separa¢ao de bens, natural |

da Muxima; Provincia do Bengo, residente em Luanda, no

Distrito Urbano da Maianga, Bairro Maianga, Rua Cordeiro

da Mata, Casa n.* 43/45, que outorganeste acto porsi indi-

vidualmente e como mandatério de KialaNgone Gabriel,

‘ -casado com KundiHelena Domingos Ngone, sob o regime

~ de comunhao de adquiridos, natural de Maquela do Zombo,
Provincia do Uige, residente em Luanda, no Distrito Urbano

da Ingombota, Bairro Maculusso, Rua Anténio Manuel

Noronha, Casa n.° 13, e Francisco José Lourengo Fernandes,

.
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casado com Maria Emilia Dias dos Santos Fernandes, sob 0

regime de comunhao de adquiridos, natural de Kalandula,
Provincia de Malange, residente em Luanda, no Distrito

Urbano da Maianga, Bairro Alvalade,Rua Comandante

N'Zage, Casa n.° 18; :

* Uma sociedade comercial por quotas de responsabi-

lidade limitada que se regeré nos termos constantes dos

: artigos seguintes. "4

Esta conforme. ee ge .

_. Cartério Notarial do Guiché’ Unico da Empresa, em

Luanda, aos 26 de Marco de 2015. —.O ajudante,i/egivel.

* PACTO SOCIALDA SOCIEDADE.
IAS—IMPACTASSESSMENTSTUDIES, LIMITADA

“ARTIGOI2 oe _7
(Denominagio e sede) ' :

"1. Asociedade adoptada a denominagio de «IAS— Impact

Assessment Studies, Limitada», com sede em Luanda, no

Municipio de Belas, BairrodoBenfica, Lar do Patriota, Casa °

n.° 96.

.2. A sociedade poderaabrir eencerrar filiais, sucursais,

- . agéncias, delegacdes ou qualquer outra forma de representa- -

¢ao no pais ou no estrangeiro, sempre que lhe convier.

ARTIGO 2°
* (Duragao)

1. A duracdo da sociedade é por tempo indeterminado, .

contando seuinicio, para todos os efeitos legais, apartir da

data de escriturapublica.

“+ ARTIGO3°
(Objecto social) -

1. AA sociedade tem’por objecto social consultoria, ava-

liagao e estudos de impacto ambiental e outras. actividades

acessorias ou complementares da principal; podendo ainda

dedicar-se a qualquer outro ramo de actividade, desde que os

sécios venham a deliberar € seja permitido porlei.

2. A sociedade pode associar-se a outras entidades

nacionais Ou estrangeiras, colectivas ou singulares, publi- -

cas ou privadas para a prossecugo do objecto social a que_
se propée. Pode ainda participar no capital social de outras —

_ empresas ja constituidas ou a constituir. |

* ARTIGO 4°

(Capital social)

1,0 capital social é de Kz: 150.000,00 (conto e cin- |

_ Suportadas as perdasque houver,

: as ARTIGO 10.°

quenta mil kwanzas), integralmente realizado em dinheiro,

dividido e representado por trés quotas iguais, correspon-

‘dendo ao valor.nominal de Kz: 50.000,00 (cinquenta mil

kwanzas), cada uma, pertgncente .aos sécios Kiala Ngone

Gabriel, Francisco José Lourenco, Fernandes, e Vicente

Francisco Soares..

2. A sociedade pode, por simples deliberagdo adguitic

participacdes sociais ou de outras sociedades, ainda que com ©

objecto distinto do seu, e-ainda participar em consércio ¢

. das quotas de cada sécio ou na forma que se convieracordar,

_ dade, em todos os seus actos e contratos, em juizo ¢ for

- dade, parte dos seus poderes de geréncia, conferindo parao

lhantes.

_ centagem para o fundo de reserva legal, quando devidos, ov

_ dos em Assembleia Geral serdo repartidos pelos sdcios na

- constituidos do falecido ou representante dointerdito, exer

DIARIO DA REPUBLICA

agrupamentos complementares de empresa.

3. O capital social podera ser aumentado por deliberacy

da Assembleia Geral e 0 aumento sera dividido na proporciy

ARTIGO 5.°

(Prestagdes suplementares)

1, No seroexigiveis prestagdes suplementaresdecapi.

tal, mas os sécios poderdo fazer 4 sociedade, os’ suprimentos

queela necessitar de acordo com as condic¢éesa estabelecer,

ARTIGO 6.° 2

(Cessiio de quotas)

1. A cessdo de quotas notodo ou em parte,é livremente

permitida, porém quandofeita a estranhos,fica dependente

do consentimento. da sociedade, a qual é"sempre reservado

0 direito de preferéncia, deferido aos sécios se a sociedade,

dele nao quiser fazer uso.

| ARTIGO 7°
(Geréncia)

|

1..A geréncia administrativa e representacdo da socie-

dele, activa e passivamente, sera exercida pelos s6cios, que

desdejd ficam dispensados de caucdo, bastandoassuas assi-

naturas para obrigar validamente a sociedade.

2. Os sécios poderdo delegar a pessoas estranhas a socie-

efeito, o respectivo nfandato.'
_ . 3, Fica vedado aos gerentés obrigar a sociedade em actos

€ contratos estranhos aos negocios sociais, designadamente

em letras de favor, fiangas, abonacées ou documentos seme-

 ARTIGO 8.°
, (Disposigées Gerais) -

I. A sociedade reserva-se 0 direito de adquirir ou amot-

tizar a quota de qualquer dos sdécios quando, em processe,«

ele seja objecto de arresto, arrolamento ou qualquer outra

medida judicial ou de outra natureza de que possa resultar

asua alienacao,

_ARTIGO 9.°
_ (Lucros.e reserva legal)

1 Oslucros liquidos apurados, depois de deduzida a per:

quaisquer outras percentagens para. fundosespeciais, cria-

proporcdo das suas quotas e, na mesma proporcio,serio

_ (Morte ou incapacidadedos sécios)

1. Asociedade n&o se dissolvera em- casode morte ol

interdi¢&o ‘de qualquer dos sécios, os herdeiros legalmente

cerao os referidos direitos e deveres sociais. desde que sé

elabora uma acta da Assembleia Geral.  
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ARTIGO 11.2
(Dissolucao)

1. Dissolvida a sociedadepor acordo dos sécios e nos

demais casos legais, todos ser&o liquidatarios, ea liquidagéio .

e partilha, procedem comopara ela se compactuaram.

2. Na falta de acordo e se algum dele o pretender, sera

o activo social licitado em globo, com obrigagdo do paga-,

mento do passivo e adjudicado ao sécio que mefthor prego

oferecer, em igualdade de condi¢ées.

ARTIGO 12°
(Reunides da Assembleia Geral) ;

1. As Assembleias Gerais serao convocadas, quandoa lei

’ nao prescreva outras formalidades, por cartas registadas,diri-
‘gidas aos sdécios, com pelo menos 30 dias de antecedéncia;

2. Se qualquer deles estiver ausente da sede social, a con-
vocatoria sera feita com a dilagao suficiente para que ele possa’

comparecer, mas nunca com um prazo superior a 60dias.

ARTIGO 13.°
(Disposigées finais)

No omisso regularao as disposigdes do Codigo Comercial,
as deliberacdes sociais tomadas em formalegal, demais legis-

lacéo aplicavel. Fica desde ja estipulado o Foro da Comarca
de Luanda, com expressa rentincia de qualquer outro..

(15-4809-L02) _

 

Asils Irmas, Limitada-

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

lavrada com inicio a folhas 67, do livro de notas para-escri-
turas diversas n.° 256-A, do ‘Cartério Notarial do Guiché

Unico da Empresa, a cargo do Notério, Lucio AlbertoPireg

da Costa, Licenciado em Direito, foi constituida entre:

Primeiro: — Sofela Cladette D’Oliveira Salavisa, sol-
teira, maior, natural do Rangel, Provincia de Luanda, onde

reside habitualmente, no Distrito Urbano do Sambizanga,

Bairro Miramar, Rua Domingos Abreu deBrito, casa s/n.°;

Segundo: — lracema Carla de Oliveira da Silva Salaviza
Watari, casada com Cristi Worn Camargo Watari, sob regime
de comunhao de adquiridos, natural'da Ingombota, Provincia

de Luanda, onde reside habitualmente, no Distrito Urbano da
_Maianga, Bairro Maianga, Rua Sizenando Marques, Prédio.

n.° 2, 8.° andar, Apartamento 738;. 7

Uma sociedade comercial por quotas dé que se regerd
Nos termos constantesdosartigos seguintes.

Esta conforme. °

Cartério .Notarial do Guiché Unico ‘da Empresa, em
__ Luanda, aos 26 de Margo de 2015. — O ajudante,ilegivel.

PACTO SOCIAL
- ASILS IRMAS, LIMITADA

-.ARTIGO 1°
: (Denomina¢do e sede)

S
e

e
e

Limitada», e tem a sua sede em Luanda, no Municipio de

Luanda, Distrito Urbano da Maianga, Bairro Prenda, Rua

|

i
l
R
N
i
l

o
l
i
n

a
e A sociedade adopta a denominagao de «Asils limas,

_ Comandante Arguelles, n.° 22, podendoa geréncia deslocar

a sede social para qualquer outra parte do territério ango-

- lano, bem-comoabrirfiliais, sucursais, agéncias, delegacdes

ou qualquer outra forma de representacéo em territorio

angolano ou no estrangeiro. _ *

ARTIGO 2°
(Objecto)

I. O objecto social consiste na prestac&o de servi¢os,-

comércio geral, a grosso e a retalho de produtos alimen-

tares, incluindo bebidas espirituosas, téxteis, confecgdes e . -

calgados, construcaocivil, servicos e comercializagao de pro-

dutos e materiais de construcao civil, matérias-primas para

a industria, loic¢as, artigos diversos para o lar, equipamento

hospitalar, material cirurgico € gastavel, medicamentos e

produtos farmacéuticos, de drogaria, produtos de limpeza de

toucador e’cosméticos, material auto, equipamentos e€ aces-

sorios, actividade no dominio agricola e produtos pecudrios,

. pescas, turismo e hotelaria, comercializagaode mobiliario,

material e consumiveis de escritério, consumiveis e mate-

rial de informatica, podendo dedicar-se ainda a prestagdo de.

servigos, importacdo € exportacao.e a qualquer outro ramo

de comércio, industria ou de negécios, desde que os sdcios

" acordem e sejam permitidasporlei.

2. A sociedade podera ainda dedicar-se a qualquer outro

tipo de actividade, desde que osséciés acordem e seja per-

mitido por lei, bem como formarconsorcios ou participar do

capital de outras entidades nacionais ou estrangeiras.-

ARTIGO 3°
(Capital social ¢ divisio das quotas)

1. O capital social integralmente realizado em dinheiro,

é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), répresentadopor.

duas quotas iguais no valor nominal de Kz: 50.000,00 (cin-

quenta mil kwanzas), cada uma, pertencentes as sécias

Sofela Claudette D’Oliveira Salavisa e Iracema Carla de —

Oliveira da Silva Salaviza Watari, respectivamente.

2. Os sécios,'A propor¢ao docapital que detiverem ao

tempo, gozamdo direito de preferéncia em qualquer caso

de aumento do capital social através de novas entradas,

‘ podendo qualquer um deles chamara si, na mesma propor-
‘ g&o, a subscric&o escusada por qualqueroutro.

ARTIGO4® —* ~
(Cessio, de quotas)

. 1. A cess&o,de quotas,.total ou parcial, entre.os sécios é

livre, ficando os mesmos sécios, para esse efeito, autoriza-

"dos aprocedera divisdo. Todavia, em relagdo a terceiros a

cesséo depende do consentimento da sociedade.

_ 2. Os séciosem primeiro lugar e a sociedade em segundo

gozam do direito de peefereqcie em qualquer caso de cessdo

‘de quotas.

_-* ARTIGO 52
(Prestacdes suplementares) °

Te Os sécios poderao fazer prestacdes suplementares de

capital, suprimentos ou outras.prestagdes acessérias, nos

termos, pelos prazos e nas condigdes que vierem a ser esta-

belecidos em Assembleia Geral.
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2. Os suprimentos, beim comoas prestagdes acessdrias

poderao ser remuneradose/ou transformados em capital

social e/ou ter outro destino, conforme opgao do préprio

‘ s6cio no momento do contrato respectivo.

3. Os suprimentos com caracter. permanente, excedendo

“um ano, deverao constar de contrato escrito.

. ARTIGO 6.°
(Gestdo c administrago da sociedadc)

1A gestio e administragdo da sociedade, e a sua repre-

sentac¢ao em todos osseus actos e contratos, em juizo ou fora

dele, activa e passivamente incumbe a sécia Sofela Claudette

‘D’Oliveira Salavisaque fica desde j4 nomeada gerente.
2. A geréncia:sera exercida com ou semcaucao e com ou

sem remuneracdo conforme o que'vier a ser deliberado em”

Assembleia Geral. :

3..A nomeagao de gerentes¢em pacto social nao constitui

| um direito especial dos sécios.

4. A sociedade podeconstituir mandatarios/procuradores -

da propria sociedadee 0 socio gerente, na$ suas auséncias ou

" impedimentos, podedelegar todos ou alguns dos seus pode-

res de geréncia a outro sécio oua terceiro. ,

“ARTIGO 72
* (Forma de obrigar da sociedade)

1. A sociedade obriga-se pela assinatura da gerente.

2.E vedado a(os) gerente(s) e mandatarios compromete- /

‘rem a sociedade em actos oucontratos estranhos ao objecto

social, nomeadamente em fianca ouaval. ° :

ARTIGO 8°

~ (Assembleias Gerais)

1. As Assembleias Gerais serao convocadas porcarta,.

cuja recep¢ado seja comprovada, expedida com a antecedén-

cia minima de 8 dias e realizar-se-do.no primeiro |trimestre

- de cada ano. -

2. Quando a Assembleia Geral 1nao puder funcionar em

" primeira convocacao por falta de quérum; sera imediata-

mente feita a convocatéria para nova reuniao que se.devera

realizar dentro dos 15 dias seguintes, considerando-se vali-

das as deliberages tomadas nesta segunda reuniao, qualquer

que seja o numero de sécios, excepto quandoa leiou os esta-

_ tutoso nao permitir.

_ ARTIGO 9°
“(Amortizagao de quotas) <

1. A sociedade podera amortizar quotas, por acordo. com |

6 respectivotitular. ‘

2. A sociedade pode amortizar uma quota contra a von-

tade do respectivo titular, quando tenham ocorrido os factos ;

a seguir enumerados, que o presente contrato considera fun-

damentode amortizag4o compulsiva:_ oe 4
a) Fraude, acg&o ou acusacao, devidamente compro-

vadas, atentatérias dos direitos e do bom--nome

da sociedade ou dos sécios; |

b) Condenardo do sdécio em acc4o movidapela socie-

' afectado, por carta registada.

em contrario, a contrapartida da amortizagao da quota seri:

-sucessivas, cujos nimerose datas de vencimentoserao esta

- belecidos nos-actos e data da decisdo de amortizar.

- sentado o balango, devendo os lucros do exercicio ter a

da escritura de constituigao da sociedade,ficandoa geréncia

wine Re!meait

—__ »
DIARIO DA Remco
 

c) Arrolamento, penhora ou arresto da quota ou riseg
de alienag&o judicial ou, qualquer outro motivg ’
que retire ao titular da quota a respectiva live : j

' disponibilidade;
@ Partilhas em vida do sécio, por motivodedivércio

ou outro, tendo comoresultado que a quota

parte dele seja adjudicada a quemnoseja séci
‘ @) Falecimento do sécio se, no prazo de 180 dias

herdeiros nao indicarem o seu representante com

os poderes bastantes para praticar os actos ine.

rentes a qualidade de sdcio ou interdi¢ao ¢OU ina

bilitagao do sécio titular;

J) Exclusao do sécio;

_ g) Nao comparéncia do sécio que, simultaneament,

também nd&o se faca validamente representa),

por duas vezes sucessivas, a Assembleias Gerais

regularmente convocadas, extraordinarias o

cuja ordem de trabalhos imponha uma maiora

qualificada paradeliberar.
- 3. A amortizagao é precedida de uma Assembleia Gerd

(que constatara a verificaco dos respectivos pressupostes
legais e contratuais e que devera ter Jugar dentro dosseis
meses posteriores ao conhecimento de qualquerdosfunde-
mentos):e torna-se eficaz através da comunicagdo ao socio

4, Salvo acordo das partes ou disposi¢ao legal imperativa

a)O seu valor nominal nos casos dasalineas a), b),

a), eg);
_ 6) O'valor que resultar do ultimo balango aprovado,

*. ,_ -tidas em contas as reservas e demais: fundos
existentes, nos restantes casos. :

_5. Esta contrapartida sera paga em prestagGes iguais ¢

ARTIGO 10.°
(Ano social)

. Anualmente, com referéncia a 31 de Margo, sera apre-

seguinte aplicagao; ‘
a) Uma parte, correspondente a percentagem legal

_ mente exigida, na constitui¢gao e reintegracao do

fundo de reserva legal;
b) Quanto ao remanescente, salvo disposiga0 legal

imperativa em contrario, a Assembleia Geral

poderd deliberar que.a totalidade seja destinada
a outras reservas, ou que apenas umapartedele

seja distribuida, ou ainda que todo o remanes-

' - cente seja distribuido..

i ARTIGO 11.°
(Dos actos constitutivos da sociedade)

1, As operagdes sociais iniciam-se na data de celebragio |

autorizada a celebrar quaisquer negocios juridicds em nome

da sociedade que os assumira como.seus logo quese encot
tre registada. sg 
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2. A.sociedade podera proceder ao levantamento das.

entregas por capital que se encontrem depositadas, mesmo

antes do seu registo, nomeadamente para pagamentode des-

- pesas de constitui¢ao, de publicacao e de registo.

ARTIGO 12° *

(Omiss6es)

Em tudo o mais nao previsto no presente estatuto, apli-

car-se-4 o disposto na Lei das Sociedades Comerciais, Lei

n° 1/04, de 13 de Fevereiro, e demais legislagao comple-

mentar.
 

Clinica Médica e Cirtrgica Vidamed, Limitada: .

_Certifico que, por escritura de 27 de Marco de 2015,

lavrada com inicio a folhas 11, do livro de notas para escri-

turas diversas n.° 396, do Cartério Notarial do Guiché Unico

da Empresa, a cargo do Notario, Lucio Alberto Pires da

Costa, Licenciado em Direito, foi constituida entre:

_ Primeiro: — José.Carlos de Lemos Pereira da Gama,

casado com Delfina de Almeida Dias da Gama,sob 0 regime

de comunhiaode adquiridos,natural do Rangel, Provincia de

Luanda, onde reside habitualmente, no Distrito Urbano da °

Ingombota, Bairro Ingombota, Largo do Ambiente, Prédio21,

10.° andar,‘Apartamento 104;

Segundo: — Leonel Miguel Quiala, solteiro, maior,

"natural da Maianga, Provincia de’ Luanda, onde reside

_ habitualmente, no Distrito Urbano da Ingombota, Bairro

Maculusso, Rua Comandante Ché Guevara, Casa n.° 68;

Uma sociedade comercial por quotas de responsabi-

lidade limitada, que se regerd nos termos constantes dos

artigos seguintes.

Esta conforme.

Cartério Notarial do Guiché Unico da Empresa, em

‘Luanda, 27 de Marco de 2015. — O ajudante, ilegivel.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE

- CLINICA MEDICA E CIRURGICA

VIDAMED, LIMITADA  _

ARTIGO 1° | og

Asociedade adopta a denominacao social de «Clinica

Médica e Cirdrgica Vidamed, Limitada», com sede social

na Provincia de Luanda, Rua do Patriota, casa s/n.°, Bairro

Lar do Patriota, Benfica, Municipio de Belas, podendo

transferi-la livremente para qualquer outro local do territo-

tio nacional, bem comoabrirfiliais, sucursais, agéncias ou. |

outras formas de representagdo dentro e fora doPals,

ARTIGO22 |
‘A sua duracdoé por tempo indeterminado, contando-se0

inicio da suaactividade, para todososefeitos legais, a partir
da data da celebracdo da presente escritura.

: i oe 4.

aea, isabeli .

(15-4810-L02)-
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ARTIGO 3.

A sociedade tem como objecto social o comércio geral

a grosso e a retalho, empreitadas ‘de. construcdo civil e

obras piblicas, promocio e mediacao. imobilidria, venda

de equipamentos dos servigos de seguranga privada, pres-

‘tagdo de servicos de seguranca privada,infantarios, creches,

importacdo e comercializagao de medicamentos, produtos

hospitalares, equipamentos laboratoriais diversos, fabrico

- e distribuicao de medicamentos, equipamentos e produ-

tos hospitalares, manutencdo e assisténcia a equipamentos

diversos, educa¢ao, ensino geral, colégios, escola de lin-

guas, desporto e cultura, escola, de condu¢ao, informatica,

telecomunicacées, hotelaria.e turismo, restauragdo, casinos,

industria pesada e ligeira, pescas, agro-pecuaria, industria

de panificac4o, camionagem,transitarios, cabotagem, rent-

-a-car, compra e venda de viaturas novas e usadas, aluguer

de viaturas com ou sem condutor, transporte de passagei-

ros, transporte de mercadorias, oficina auto, oficina de frio,

fiscalizagdode obras publicas, venda de material de escri-

torio e escolar, venda e instalagao de material industrial,

venda e assisténcia a viaturas, comercializagdo de mate-

rial de construgao, comercializacdo de lubrificantes, salao

de cabeleireiro, barbearia, botequim, comercializacao de

gas de cozinha, petréleo iluminante, pecas sobressalentes,

perfumaria, artigos de toucador e higiene, ourivesaria, relo-

joaria, agéncia de viagens, farmacia, centro médico, clinica

geral, geladaria, exploracaode parques de diversdo, explo-

ra¢do mineira, exploragao florestal, exploragao de bombas

de combustiveis, estacaio de servico, representacdes comer-

ciais, serralharia, carpintaria, marcenaria, prestagao de

servi¢os, importagdo e exportacao, podendo ainda dedicar-

-se a:qualquer outro ramo do comércio ouindustria em ane

Ossdcios acordem e seja permitido porlei.

ARTIGO 4.°

0 capital’ social é de Kz: 200.000,00 (duzentos mil

" kwanzas), integralmente realizado em dinheiro, dividido e°

" representado por (2) quotas iguais no valor nominal

de Kz: 100.000,00 (cemmil kwanzas) cada uma, perten-

centes aos sdcios José Carlos de LemosPereira da Gama e

Leonel Miguel Quiala, respectivamente. ,

ARTIGO 5° .

A cessio de quotas a estranhosfica dependente do con-

sentimentoda sociedade, 4 qua! é sempre reservado o direito

de preferéncia, deferido aos sécios se a Sqciedade dele nao

quiser fazer uso. 5

ARTIGO 62 |
. A geréncia e administragao da sociedade, em todos os

seus actos e contratos, em juizo e fora dele, activa e passiva-

mente, incumbemaos sdcios José Carlos de LemosPereira

da Gama e Leonel Miguel Quiala, que ficam desdeja nomea-

dos gerentes, com dispensa de caugdo, bastando a assinatura

dos (dois) gerentes para obrigarvalidamente a sociedade
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1. O gerente poderd delegar num dos sécios ou mesmo

em pessoa estranha a sociedade parte dos seus poderes de

~~conferindo para o efeito, o respectivo mandato.,

2. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos

e contratos estranhos aos negéciossociais da sociedade,tais

~ comoletrasde favor,fianca, abonagdes ou actos semelhan-

tes.

ARTIGO7# .
. A Assembleia Geral seré-convocada por simples cartas

‘registadas, dirigidas aos sécios com pelo menos30(trinta)

dias deantecedéncia, isto quandoa lei ndo prescreva forma-
‘lidadeg especiais de comunicagao. Se qualquer dos sécios

estiver ausente da sede social, a comunicagao devera ser

feita com tempo suficiente para que possa comparecer.

ARTIGO 8° oT
Os lucros liquidos apurados, depois de deduzida a per-

centagem para fundos ou destinos especiais criados em

as perdas se as houver. ~ a

ARTIGO 9.8

A sociedadenosedissolvera por morte ou impedimento -

de qualquer dos sdécios, continuando a sua existénciacomo' ~ °

sobrevivo e-herdeiros ou representantes do sécio falecido ou .

interdito, devendo estes nomear um que a todos represente, “—

enquanto aquota se mantiver indivisa.

_ ARTIGO'10.°
" Dissolvida a sociedade por acordo dos s6cios’ e nos

" demais casos legais, todos os sécios seraoliquidatarios e a

liquidagao e partilha realizar-se-4 como acordarem. Nafalta

de acordo, e se algum déles:o pretender sera 0 activo social

licitado em bloco com obrigac4odo pagamento do passivo

eadjudicado ao socio que melhor preco oferecer,em igual-:

dade de condigées.

ARTIGO 11°

A sociedadereserva-se 0 direito de amortizara quotade

qualquer sécio, quando sobre ela recaia arresto,penhora ou

providéncia cautelar.

ARTIGO 12°

Para todas as questdes emergentes do presente contrato,

querentre os sdcios, seus herdeiros ou representantes, quer

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

Comarca de uanda,, com expressa renincia a qualquer

outro.

* ARTIGO.13°

Os balangos serio dados em 31 de Dezembro decada

\ ano, devendo estar aprovadosaté 31 de Marco do ano ime-

diato.

: ARTIGO 14.° .

No omisso regulate as deliberagdes sociais, as dispo-

° 1/04, de 13 de Fevereiro, que é a Lei das

-(15-4902-L02)

' , da Conservatéria do Registo Comercial de Luanda, 22 Secriy

_ corrente ano, a qualfica arquivada nesta Conservatoria.

" Nos termos seguintes.

~ do Guiché Unico da Empresa, em Luanda, 30 de Margoae 2045,

“Assembleia’ Geral, serdo divididos pelos sdcios na propor- .

¢4o das suas quotas, é em igual proporcao seraod Suporiadas :

~ Luanda, na Travessa 6, Casa n.° 32, Bairro Golf 2, Distrito

. rio nacional, bem comoabrirfiliais, sucursais, agéncias 0

-grossoea retalho, prestagao de servicos, consultoria, audito-

telecomunicagdes,

maritimo e terrestres, transporte de pasSageiros oude mer-

-realizacdo de eventos culturais, recreativos e. desportivos,
explora¢do mineira e florestal, explorac%o de bombas &

feutonadille. _ Stns ;

i ¥
DIARIO DA REPUBLic4

i

Gamago Empreendimentos (SU), Limitada.

Barbara Celeste Ferreira Gamboa, Conservadora-Adjuny

do Guiché Unico da Empresa.

Satisfazendo ao que me foi requerido em peticao apr.
sentada sob 0 n.° 6, do livro-didrio de 30 de Marco & |

‘Garcia Manuel Gomes,solteiro, de nacionalidade ango-

lana natural do Sambizanga, Municipio de Luanda,Distriy

Urbano do Sambizanga, Provincia de Luanda, residenk

habitualmente em Luanda, Kilamba Kiaxi, Bairro Golf?

Casan.° 32, constituiu uma sociedade unipessoalporquots
denominada, «Gamago Empreendimentos(SU), Limitata,
registada sob 0 n.° 1.532/15, que se vaiTeger pelo djsposty

Esta conforme.

Conservatéria do Registo Comercial de Luanda,2+ Secgio |

—O ajudante, ilegivel.

, ESTATUTOS DA SOCIEDADE
* GAMAGO EMPREENDIMENTOS(SU), LIMITADA

ARTIGO 1.°
‘ (Denominagio¢ sede)

A sociedade adopta a denominacao de «Gamago Empreet-

dimentos (SU), Limitada», com sede social na Provincia & |

Urbano do Kilamba Kiaxi, Municipio de Luanda, podendo

transferi-la livremente para qualquer outro local do termite

outras formas de representagao dentro e fora do Pais. ©

ARTIGO 2.2
* (Duragao)

’ Asua duragao é por tempo indeterminado, contando-se0

inicio da sua actividade, para todososefeitos legais, a par

do respectivo registo.

ee ARTIGO3.°

(Objecto)-

Asociedade tem como objecto social o comérciogeral a

ria, construgao civil e obras publicas, fiscalizacaode obras,

serralharia, carpintaria, produg&o e venda de caixilharia de

aluminio, promoc&o e mediacao imobiliaria, informatica,

electricidade, agro-pecuaria, ‘ pescas,

hotelaria,. turismo, agéncia de viagens, transportes aéreo,

cadorias, camionagem,transitarios, despachante, oficina

auto, venda de material de escritério e escolar, salao de

cabeleireiro, modas e confeccdes, botequim, centro médico,

farmacia, material e equipamentos hospitalares,. perfume

ria, ourivesaria, relojoaria, agéncia de viagens,pastelaria,

panificacdo, geladaria, exploragao de parques de diversdes,
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_combustiveis ou estacdo de ‘servico, comercializacao de

petroleo e seus derivados, representagdes comerciais, ensino

geral, infantario, importagdo e exportagao, podendo ainda

- dedicar-se a qualquer outro ramo do comeércio ou industria

~ em que 0 sécio-unico decida e seja permitido porlei.

. ARTIGO 42 ,
- (Capital)

‘ 0 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 sdcio-tnico Garcia Manuel

Gomes.

ARTIGO 5°
(Cessdo de quotas)

' A cessiio da quota implica a saida do sécio cedente ou a

transforma¢ao da mesma em sociedade pluripessoal.

ARTIGO 6°
(Geréncia) .

. A geréncia e administragao da sociedade, em todos os
_Seus actos € contratos, em juizo e fora dele, activa e passiva-

‘mente, incumbemao sécio tnico, bastando a sua assinatura
Pare obrigar validamente a sociedade. ;

. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos -
e contatas estranhos aos negociossociais da sociedade,tais

- comoletras de favor, fianga, abonagées ou actos semelhantes.

2. O sécio-tnico podera nomearpessoaestranha a socie-

_ dade para assumir as fungdes de geréncia.

* ARTIGO 7°
(Decisées)

As decisdes do sécio-tinico de natureza igual as delibera--

ges da Assembleia Geral deveraoser registadas em acta por

ele assinadas e mantidas em livro deactas.

ARTIGO 8.°
. (Dissolugio)

A sociedade nao se dissolvera por ‘morte ou impedi-

mento do sécio-tnico, continuandoa sua ‘existéncia com o
.sobrevivo e herdeiros ou representantes do sécio falecido ou

interdito, devendo estes nomear um qué a todos repregente,

enquantoa,quota se mantiverindivisa.

ARTIGO 92
(Liquidacdo)

A liquidaco da sociedade far-se-4 nos termos da Lei das

SociedadesComerciais.

ARTIGO 10.°

(Balangos) ©

Os anossociais sero oscivis e os balangos serdo.dados

em 31 de Dezembro de cada @ano, devendo encerrar a3l de .

Marco imediato.

ARTIGO If?
_ COmisso)

“No omisso regulardo as deliberagées sociais, ass disposi-

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

7 — S--4904-L02).
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ECASIM — Consultoria, Gestdo e Servicos, S.A. ,

Aumento doobjecto e alteragdo parcial no paco social da

sociedade anénima‘denominada «ECASIM —Consultoria,

* Gest&o e Servicos, S. A.».

Certifico que, porescritura de 25de Marco de 2015,

. lavrada, com inicio.a folhas 9, do livro de notas para escri-

turas diversas n.° 256-A, do Cartorio Notarial do Guiché

Unico de Empresa, a cargo do Notério, Lucio Alberto Pires

da Costa, compareceu como outorgante:

Sérgio de Sousa Mendes dos Santos, casado, natural

da Ingombota, Provincia de Luanda, onde reside habitual-

_ Mente, no Distrito‘Urbano da Ingombota, Bairro Maculusso,

Rua Major Marcelino Dias, que outorga neste acto, na qua-

lidade de administrador nomeado da sociedade «ECASIM
‘ — Consultoria, Gest&o e Servicos, S. A.», com sede em

Luanda, no Municipio de Belas, Bairro Talatona, Belas .

' Business Park, TorreHuambo, 1.° andar, Apartamento 113,

Talatona;

Verifiquei a identidade do outorgante pelo mencionado

documento de identificagio, bem como certifico a quali-

dade e a suficiéncia de poderes com que o mesmointervém

neste acto, conforme os documentos que noopfinal menciono

e arquivo.

- Declara o mesmo:

Que, ele e os accionistas da sua representada, sao os

_tinicos e actuais titulares da sociedade comercial anénima

denominada «ECASIM — Consultoria, Gestiio é Servicos,

S.A.»,; com sede em Luanda, no Municipio deBelas, Bairro

Talatona, Belas Business Park, Torre. Huambo, 1.° andar,

Apartamento | 13,Talatona, constituida por escritura datada

de 5 de Fevereiro de 2014, lavrada com inicio a folha 24.

“verso a folhas 25, do livro de notas para escrituras diver-

sas n.° 187-A, deste Cartério Notarial e matriculada na

Conservatoria do: Registo Comercial de Luanda, 2.* Seccao

Guiché Unico, sob 0 n.° 424-14, com o capital social

‘de Kz: 2.000.000,00 (dois milhées de kwanzas), ‘integral-

mente realizado em’ dinheiro, -dividido e representado por

1.000 (mil) accdes no valor nominal de Kz: 2.000,00 (dois

mil kwanzas) cada uma;

Que, pela presente: escritura e conforme deliberado por

acta de Assembleia Geral datada de 20 de Fevereiro de 2015,

0 outorgante acresce ao pacto social. novas actividades,

alterando assim a redaccao do artigo 3.° que passa a ter a

seguinte nova redac¢ao:
 

_

ARTIGO3°

Asociedadetem.comoobjectosocial a prestagao

de servicos deconsultoria financeira, contabilidade,

" auditoria, gestéo..de empreendimentos, estudos,

projectos, pesquisa empresarial e-servicos conexos,

incluindoassisténcia no dmbito da pesquisa, analise ~

e avaliagado de negdécios,comércio geral a grosso e a

retalho,industria, pescas, agro-pecuaria, agricultura,

hotelaria, turismo, informatica, telecomunicagées,

  c
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construg&o civil e obras puiblicas, vendas de méveis
e comprade material defrio, modas e confeccées,

camionagem, rent-a-car, venda e compra de viatu-

- ras novas de ocasiao ou usadas,oficina auto, oficina

de frio, venda de material deescritério e escolar,

transportes maritimos, terrestres e aéreos, transita-

rios,servicos e vendas de material defrio, salao de
cabeleireiro, botequim, farmacia, centro médico,

_ Clinica geral, perfumaria, relagdes puiblicas, pastela-

ria, realizagado de espectaculos culturais, recreativos »

e desportivos, actividades de jogos de sorte e azar,
exploragdo de bombas de combustiveis e estagao-

territério nacional, bem comoabrirfiliais, sucursais, agén.

de servicos, venda ou revenda de lubrificantes,-

6leos, gas, medicamento, material cirtirgico gasta-
vel e-hospitalar, produtos quimicos e farmacéuticos,
ourivesaria, relojoaria,-agéncia imobiliaria, agén-
cia de cedéncia femporaria de pessoal, panificacao,

-geladaria, prestagdo de servi¢o, ensino geral, colé-

gio escola de linguas, representagdes e educago,-

cultura, assisténcia técnica, transporte: de passa-

geiros e de mercadorias, aluguer de viaturas com -
ou sem condutor, inspeceao de, viaturas, importa-
¢a0 e exportacao bem como 0 exercicio de outras
actividades complementares ou assessorias da sua -

actividade principal podendo-dedicar-se a qualquer

outro ramo. do comércio ou indiistita dentro dos
limites legais.

Declara ainda 0 mesmo: que mantém-se firmée vali-

das todas as demais disposigdes nao alteradas pela presente

‘ escritura.

Assim 0 disse € outorgou. .
Esta conforme. — ie or
Cartério Notarial do Guiché Unico de Empresa, em

‘Luanda, 30 de Margo de 2015.— Oajudante, ilegivel.

(15-4912-L02)
 

Nels (SU), Limitada

Leandra Augusto Sumbo deAlmeidaGomes, Licenciada

em Direito, Conservadora de 3.? Classe da Conservatdria do

Registo Comercial de Luanda, 2.* Secgao do Guiché Unico

da Empresa —ANIFIL.

Satisfazendo ao que me foi requerido em netiggo apre-

‘sentada sob o-n.° 6, do livro-didrio de.27 de Margo do

“ corrente ario, a qual fica arquivada nessa Conservatoria.

‘ Certifico que, Nelson Mateus Miguel, casado com

Natalia Lopes dos Santos Miguel, sob o regime de comunhao

de adquiridos, de nacionalidade angolana, natural de Viana,

Provincia de Luanda, residente em Luanda, no Municipio de

Viana, Rua de Mocambique, Casa n.° 154, constituiu uma

- sociedade- unipessoal por quotas denominada «Nels (SU),

- Limitada», registada sob 0 n.° 327/15, que se regera noster-

mos constantes dosartigos seguintes.

Est4 conforme. .

Conservatéria do Registo Comercial de Luanda, 2.? Secg4o

do Guiché Unicoda Empresa—ANIFIL, em Luanda, 27 de
- Marco de 2015. — Oajudante,ilegivel.

e

_cessionaria de material e pecas separadas de transporte,

- material cirurgico, gastavel e hospitalar, produtos quimicos

_ tificagéio de documentos, venda de material de escritério ¢

escolar, decoracées, serigrafia, padaria, geladaria, pastelaria,

- de condugao; ensino, saneamento basico, jardinagem,lim-

" Zas), integralmente realizado em dinheiro, representadopor

= +»
“DIARIO DA REPUBLIca

tala

_ESTATUTO DA SOCIEDADE
' NELS(SU), LIMITADA

’ ARTIGO 1.°

(Denominagiio ¢ sede) -

A sociedade adopta a denominacao de «Nels. (SU,

Limitada», com sede ‘social na Provincia de Luanda, .

Municipio de Viana, Bairro 4 de Abril, Rua 3, Casa n° 28

podendotransferi-la livremente para qualqueroutrolocal dy

cias ou outras formas de representacdo dentro e fora do Pais,

ARTIGO 2.° ,
(Duragio)

A sua duracdo € por tempo indeterminado,contando-seo

inicio da sua actividade, para todososefeitos legais,a partir

do respectivo registo. .

, ARTIGO 3° git
(Objecto) _

A sociedade tem como objecto social 0 comércio geral

a grosso e a retalho, prestagao de servicos, hotelaria e

turismo e similares, indlstria, agro-pecuaria, pesca, infor-

matica, telecomunica¢6es, publicidade, construgao civil ¢

obras publicas, exploracao mineira e florestal, comerciali-

za¢ao de telefones e seus acessorios, transporte maritimo,

camionagem, agente despachante e transitarios, cabotagem,

rent-a-car, compra e venda de viaturas, novas ou usadas ¢

seus acessdrios, reparag¢éo de veiculos automoveis, con-

fabricacdo de blocos e vigotas, comercializagao de combus-

tiveis e lubrificantes, exploracao debombas de combustiveis

e estagao de servico, comercializagio de medicamentos,

e farmacéuticos, centro médico, clinica, perfumaria, plas-

_ boutique, representagdes, impressdes, saldo de cabeleireiro,

agéncia de viagens, promo¢ao e mediagao imobilidria, rela.

cdes publicas, representagdes comerciais e  industriais,

venda de gas de cozinha, desporto e recreagiio, video clube,

discoteca, realizagdes de actividades culturais e despor

tivas; manuten¢&o de espacos verdes, seguranga de bens

patrimoniais, colégio, creche, educagao ecultura, escola

peza, desinfestagao, fabricagdo e venda de gelo, cyber café,

electricidade, importagdo.e exportagao, podendoainda dedi-

car-se a qualquer outro ramo do. comércio ou industria em

que0 sécio arate e seja permitido por lei.

ARTIGO 4.°

(Capital)

oO aaitl social é de Kz: 100.000,00 (ean mil kwan:

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

mil kwanzas), pertencente ao s6cio-inico Nelson Mates

Miguel.  
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ARTIGO 5.°
(Cessiio de quotas) —

A cessiooda quota implica a saida do ssdcio cedente ou a

-transformacao da mesma em sociedade pluripessoal. .

ARTIGO 6.°

(Geréncia)

“ 1. A geréncia e administragdo da sociedade, em todos os

" seus actos e contratos, em juizo e fora dele, activa e passiva-

* mente, incumbem ao gerente-tinico Nelson Mateus Miguel,

bastando a sua assinatura para obrigar yalidamente a socie-

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

e contratos estranhos aos negécios sociais da sociedade,tais

comoletras de favor, fianga, abonagGes ou actos semelhan-

tes.

3. O sécio-tinico podera nomearpessoa estranha a socie-

dade para assumiras fungdes de geréncia..

ARTIGO 7°

(Decisées)

As decisdes do sécio-tnico de natureza igualas delibera-

- gdes da Assembleia Geral deverao ser registadas em acta por

- ele assinadas e mantidas emlivro de actas.

ARTIGO82
é j (Dissolucdo) ‘

A sociedade nao se dissolverd por morte ou impedi-

mento do sécio-tinico, continuando a sua existéncia com 0

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sécio falecido ou

_ interdito, devendo estes nomear um que a todos represente,

enquanto a quota se mantiver indivisa. °

ARTIGO 9.°°

. (Liquidagao)

A liquidacao da sociedade far-se-A nos termos da Lei das

Sociedades Comerciais. ,

ARTIGO 10°

(Balangos)

Os anos sociais serao os civis € os balangos serao dados-

em 31 de Dezembro de cada’ano, devendo encerfar a 31 de

Mar¢o imediato. . i ;

ARTIGO Th
 “(Omisso)

No omisso regularao as deliberagdes sociais, as disposi-

gées da Lei n.°19/12, de 11 de Junho e aindaasdisposicdes da

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

. _ (15-4918-L02)
 

~ MC. 1. F. —Maria Clara Fundo de Investimento

(SU), Limitada —

Leandra Augusto Sumbo de Almeida Gomes, Licenciada

em Direito, Conservadora de 3.* Classe da Conservatdria do

Registo Comercial de Luanda, 2." Secgao do Guiché Unico

da Empresa—ANIFIL.

.
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Satisfazendo ao que me foi requérido em petic%o apre-
-sentada sob 0 n.° 10, do livro-didrio de 27 de Marco do

corrente ano, aqualfica arquivada nessa Conservatoria. °
Certifico que, Lilliam Isabel de Campos Custédio,

casada com Morato de Oliveira Custodio, sob o regime de
comunhdo de adquiridos, de nacionalidade -angolana, natu-

ral do RangelProvincia de Luanda, residente em Luanda,

no Distrito Urbano doRangel, Bairro Nelito Sodres, Rua

Deolinda Rodrigues, n.° 25, constituiu uma sociedade uni-—
pessoal por quotas denominada «M.C. I. F. —- Maria Clara

_Fundo de Investimento (SU), Limitada», registada sob o
n.* 328/15, que se regera nos termos constantes dos artigos

seguintes.

Esta conforme-
Conservatéria do Registo Comercial de Luanda, 28 Seccao

do Guiché Unico da Empresa:— ANIFIL, ‘Luanda, 27 de
Marco de 2015. — O ajudante, ilegivel.

: ESTATUTOS DA SOCIEDADE _

M. C. I. F. — MARIA CLARA FUNDO
DE INVESTIMENTO(SU), LIMITADA

ARTIGO 1°
. (Denominagio c sede)

“A sociedade adopta a denominagdo de «M. C. I: F. _—

Maria Clara Fundo de Investimento (SU), Limitada», com

sede social na Provincia e Municipio de Luanda, Bairro
Maianga, RuaJosé Lameira,2:° andar, Apartamento A,

podendo transferi-la livremente para qualquer outro local do

territério nacional, bem comoabrirfiliais, sucursais, agén-

cias ou outrasformas de representagdo dentro e-fora do Pais.

. ARTIGO 2°

(Duragio)

A Sua duragao é por tempo indeterminado, contando-se o

- inicio da sua actividade, para todos os efeitos legais, a partir
; e respectivo registo.

ARTIGO 3.
_(Objecto)’ .

A sociedade tem como objecto social o comércio geral
a grosso ea retalho, constru¢aocivil, prestagao de servi¢gos,

representacdo de firmas e de marcas, hotelaria e turismo,

industria, pescas, exploragdo de inertes e de madeira, agro-
-pecuaria, informatica, telecomunicagées, construcao’ civil

e obras ptiblicas, fiscalizagaode obras, saneamento basico,

compra e venda de moveis e- imoveis, modas e.confeccées,

transporte, maritimo, aéreo e terrestre de passageiros ou de

mercadorias, camionagem, transitarios, oficina auto, assis-

téncia técnica, comercializacao de petréleo e lubrificantes,

exploragdo de bombas de combustiveis; farmacia, centro
médico, perfumaria, agenciamento de viagens, relagdes

publicas, pastelaria e panificagao, exploracdo de parques

de divérsdes, realizaco de espectaculos.culturais, recreati-

vos € desportivos, exploracdo minéira, estagdo de servicos,

Tepresentagdes comerciais, serralharia, carpintaria, venda de

alum{nio, cultura e ensino geral, seguranca de bens patri-

moniais, importacdo e exportagdo, podendoainda dedicar-se

a qualquer outro ramo do comércio ou industria emque a

séciamateds e sejaPernice porlei.
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ARTIGO 4°
(Capital)

Oo capital | social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwan-

zas), integralmente realizado em dinheiro, representado por

I (uma) quota no valor nominal de Kz: 100.000;00 (cem mil

kwanzas), pertencentea sécia-tnica Lilliam Isabel Diogo de

"Campos Custédio. a

mo ARTIGO 5
(Cessito de quotas)

A cessao da quota implica a saida da sdécia cedente ou a

transforma¢ado da mesmaem sociedadepluripessoal.

ARTIGO 6°. - -
(Geréncia)

1. A geréncia e administragao da sociedade, em todos os

“seus actos e contratos, em juizo e fora.dele, activa e passi- -

vamente, incumbem a gerente-unica Lilliam Isabel Diogo:

de Campos Custédio, bastando a sua assinatura para obrigar

validamente a sociedade. .

_ 2. Fica vedado a gerente obrigar a sociedade em actos

e contratos estranhos aos negocios sociais da sociedade,

tais comoletras de favor, fianga, abonagées ou actos seme-

Ihantes. :

3. A socia-inica poderé nomearpessoa estranha aa socie-

dade para assumir as fungGes de geréncia-:

ARTIGO72
(DecisGes) .

. As decisdes da sécia-anica de natureza igualas delibera-

gdes da Assembleia Geral deverao ser registadas em acta| Por

ele assinadas e mantidas em livro de actas.

ARTIGO8.°
(Dissolugado) ©

A sociedade nao se dissolverd por.morte ou impedi-

mento da sécia-inica, continuando a sua existéncia com0

sobrevivo e herdeiros ou representantes da sécia falecida ou

interdita, devendo estes nomear. um quea todos represente,

enquanto a quota se mantiver indivisa.

7 - ARTIGO 9°

(Liquidagdo)

Aliquidagdo da sociedade far-se-4 nos‘termos da Lei das

Sociedades Comerciais.

: ARTIGO 10.°

(Balangos)

Osanossociais seroos civis e os balancos ser&o dados

em 31] de Dezembro de cada ano, devendoeencerrar a 31 de

coe imediato.

ARTIGO 11.2
(Omisso)

No omisso regular&o as deliberagdessociais, asas disposi-

it Ses da Lei n.° 19/12, de 11 dé Junho e ainda as disposicdes da

Lei das Sociedades Comerciais, n.° 1/04, de13 de Fevereiro.

(15-4919-03)
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"Luisa Petu & Filhos, Limitada

Certifico que, por escritura de 27 de Marco de 2015,

lavrada com inicio a folhas 84, do livro de notas para escii-

turas diversas n:° 21-B, do Cartério Notarial do Guiché
Unico da Empresa — ANIFIL, a cargo do Notario, Licia
Alberto Pires da Costa, Licenciado em Direito, perante mim,

Domingos Catenda, 1.° Ajudante do Notario no referida

Cartério, foi constituida entre:

Luisa Petu, solteira, maior, natural da Damba, Provincia

do-Uige, residente habitualmente em Luanda, no Municipio

e Bairro do’Cazenga, casa s/n.°, Zona n.° 18, que outorga

neste acto porsi individualmente e comorepresentantelegal

de-seus filhos menores, Mardoqueu Koko Afonso Rail, de

 

_ 16 anos de idade, natural do Cazenga, Provincia de Luanda

e Ruth Luisa Afonso Raul, de 14 anosde idade, natural de

Cacuaco, Provincia de Luanda, e consigo convivente;

Uma sociedade comercial por quotas de responsabi-

lidade limitada, que se regera nos termos constantes dos

"artigos seguintes. 4

Esta conforme.

_Cartério Notarial do Guiché Unico da Empresi —ANIFIL,

. ” em Luanda, 31 de Marco de 201 5. — O ajudante,.ilegivel.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
’ LUISA PETU & FILHOS, LIMITADA

. ARTIGO 1.°

A sociedade _adopta a denominacdo de «Luisa Petu &

Filhos, Limitada», com sede social na Provincia de Luanda,

Municipio do Cazenga, Bairro Cazenga, Ruas/n.°, casa s/n’,

Zona. 18, podendo transferi-la livremente para qualquer

outro local do territério nacional, bem comoabrirfiliais,

sucursais, agéncias ou outras formas de representagao den-

troe fora do Pais.
4

‘ARTIGO 2°

A sua duracdo é por tempo indeterminado, contando-se 0

inicio da suaactividade, para todososefeitoslegais, a parti

da data da celebracko da presente éscritura.

ARTIGO 3.2 a

_A sociedade tem como objecto social o comércio geral

a grosso ea retalho, prestagao, de servicos, hotelaria ¢

turismo e similares, industria, agro-pecuaria, pesca, infor-

matica, telecomunicagées, publicidade, construgdocivil ¢

obras ptiblicas, explorag&o mineira e florestal, comerciali-

‘zagio de telefones e seus acess6rios, transporte maritimo,

camionagem,agente despachante etransitdrios, cabotagem,
rent-a-car, comprae venda de viaturas, ‘novas ou usadas ¢

seus acessérios, reparacdo de veiculos automéveis, con-

cessionaria de material e pecas’ separadas de transporte,

fabricacdo de blocose vigotas, comercializagao de combus-

tiveis e lubrificantes, exploracao de bomikas de combustiveis

e estacfo de servi¢o, comercializagao de medicamentos,

material cirdrgico, gastavel e hospitalar, produtos quimicos:
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e farmacéuticos, centro médico,clinica, perfumaria, plas-

tificagao de documentos, venda de material de escritério e

escolar, decoragées,serigrafia, padaria, geladaria, pastelaria, ,

boutique, representacdes, impressGes, salao de cabeleireiro,

agéncia de viagens, promogdo e mediacao imobiliaria, rela-

gdes pulblicas, representagdes comerciais e industriais,

venda de gas de cozinha, desportoe recreacdo, video clube,

discoteca, realizagdes de actividades culturais e despor-

tivas, manuten¢do de espagos verdes, seguranca de bens

patrimoniais, colégio, creche, educac&o e cultura, escola

de condugao, ensino, saneamento basico, jardinagem, lim-

peza, desinfestagdo, fabricagdo e venda de gelo, cyber café,

electricidade, importa¢do e exportagdo, podendoainda dedi-

car-se a qualquer outro ramo do comércio ou industria em

que os sdcios acordem e seja permitido porlei. .

ARTIGO4S
O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas),

integralmente realizado em dinheiro, dividido e representado

por 3 (trés) quotas, sendo | (uma) quota no valor nominal de

Kz: 60.000,00 (sessenta mil kwanzas), pertencente a sdcia

Luisa Petu e 2 (duas) quotas iguais no valor nominal

de Kz: 20.000,00 (vinte mil kwanzas) cada uma, pertencen-

tes aos sécios Ruth Luisa Afonso Ratl e Mardoquey Koko

‘Afonso Rail,Tespectivamente.

- ARTIGO 5.°

- A cessiio de quotas a estranhosfica dependente do con-
sentimento da sociedade, a qual é semprereservado o direito -

de preferéncia, deferido aos sécios sea sociedade dele nao

quiser fazer uso.

ARTIGO 6°
1. A geréncia e administracdo da sociedade, em todos os

seus actos e contratos, em juizo e fora dele, activa e passi-

vamente, incumbema sécia Luisa Petu, que fica desde ja

nomeada gerente, bastando a sua assinatura, para obrigar .

‘validamente a sociedade. i.

2, Fica vedado a gerente obrigar a‘sociedade em actos

e€ contratos estranhos aos negécios sociais da sociedade,

.tais como letras de favor, fianga, abonagoesou actos seme-

lhantes. ©

ARTIGO 7°

-A Assembleia ‘Geral ‘sera convocada por simples cartas

registadas, dirigidas aos sécios com pelo menos 30(trinta)

dias de antecedéncia, isto‘quando a lei nfo prescreva forma-

lidades especiais de comunicagcao. Se qualquer dos sécios

estiver ausenteda sede social, a comunicagao devera ser

feita com temposuficiente para que possa comparecer.

_ ARTIGO8°

“Os lucros liquidos apurados, depois de deduzida per-

centagem para fundos ou destinos especiais ‘criados em

Assembleia Geral,’seraodivididos pelos sécios na propor--

¢do das suas quotas,e em igual proporgao serao suportadas

as perdasse as houver.
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- .  ARTIGO9!
Asociedade naose dissolvera por morte ou impedimento

dequalquer dos sécios, continuandoa sua existéncia com 0

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sécio falecido ou

. interdito, devendo estes nomear um quea todosrepresenite,

enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 10°

: Dissolvida a sociedade por acordo dos sdcios e nos

demais casos legais, todos os sdécios serfo liquidatarios e

a liquidaco e partilha verificar-se-&0 como acordarem. Na
falta de acordo, e se algum deles o pretender, sera 0 activo

social licitado em globo com_obrigac&o do pagamento do

passivo e adjudicado ao sdécio que melhor preco oferecer, em

igualdade de condi¢ées.

" ARTIGO 11°
Asociedadereserva-se 0 direito de amortizar a quota de

qualquer sécio, quando sobre'ela recaia arresto,» penhora¢ou

providéncia cautelar.

ARTIGO 12°
Para todas as questdes emergentes do ‘presente contrato,

quer entre os sécios, seus herdeiros ou representantes, ‘quer .

* entre eles e a prépria sociedade, fica estipulado o Foro da ~

Comarca de Luanda, com expressa renuncia a qualquer outro.

- + ARTIGO-13°

Os anossociais serdo os civis e os balan¢gos serao dados

em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar a 3! de
Marcoimediat.© , ms Bas

. . " ARTIGO 142
No omisso regularao-as deliberacdes sociais, as dispo-

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

Sociedades Comerciais,e> demais legislac&o aplicavel.

(15-4925-L03) -

 

'. Nenkula, Limitada

Certifico que, por escritura de 30 de Marco de 2015,

lavrada com inicio a folhas 86, do livro de notas para escri-

turas diversas n.° 21-B, do Cartério Notarial do Guiché © °

Unico da Empresa a ANIFIL,a cargo do Notario, Lucio

Alberto Pires da Costa, Licenciado em Diréito,perantemim,

Domingos Catenda, 1.° Ajudante ‘do Notario no referido

Cartério, foi constituida entre:

Primeiro:— Pedro DanielJunior, solteiro, maior, natu-

‘ral de Cuimba, Provincia do Zaire, residente habitualmente

em Luanda,no Distrito ‘Urbano do Kilamba Kiaxi, Bairro

da Sapu, casa s/n.°, Zona20, que outorga neste acto porsi

individualmente e como ‘representante legal-de seu filho

menor, Alvaro Bastos Daniel, de 14 anos de idade, natural
_do Cazenga, Provincia de Luanda, e consigo convivente;

Segundo: — Sebastido Tundilua Viana Daniel, solteiro,
maior, natural do Kilamba Kiaxi, Provincia de Luanda, resi-

dente habitualmente no Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi,

Bairro Sapa, Casa n.° 10, Zona 20;
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Terceiro: — Pedro Mavakala Viana Daniel, solteiro,  ¢40, podendo dedicar-se a qualquer outro ramode comércig
maior, natural do KilambaKiaxi, Provincia de Luanda,resi-

dente habitualmente no Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi,.

‘Bairro Palanca, Rua E, Casa n.° 22, Zona 12;

Quarto:— Elvis ManbelaDaniel, solteiro, maior, natural

do Kilamba Kiaxi, Provincia de Luanda, residente habitual-

- mente no Distrito Urbano, do Kilamba Kiaxi, Bairro Sapt,

Casa n.°"10,Zona20;
Uma sociedade comercial por quotas de responsabi-

lidade limitada, que. se regerd nos termos constantes dos

artigosseguintes.
Esta conforme. ~

Cartério Notarial doGuiché Unico daia Empresa—ANIFIL,

.

em Luanda, 30, de Marco de 2015. — O ajudante,ilegivel.

'_ ESTATUTOS DA SOCIEDADE
NENKULA,LIMITADA —

ARTIGOI2

‘A sociedade adopta a denominacdo de «Nenkula,

Limitada», tem a’sua sede em Luanda, no Municipio de

Luanda, Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi, Bairro da Sapu,

rua s/n.°, casa s/n.°, Zona20,(por detras da Utanga) podendo

ws

' instalar filiais, sucursais, agéncias ou qualquer outra forma

de representacao onde e quando lhe convier em todo ter-

ritério nacional.

- ARTIGO 2.°

’ Asua duracio éé por tempo indeterminadocontandoo’seu —

inicio.a partir da data da escritura.

a . ARTIGO 3°
0seu objecto social é 0 exercicio de comércio geripor:

" grosso e a retalho, industria, pescas, agro-‘pecuaria, hotela-

_ fia, turismo, informatica, telecomunicagGes, construgaocivil

e obras publicas, fiscaliza¢o de obras, compra e venda de

materiais de construgdo, projectos de investigac4o, consul-

toria, prestacdo de servi¢o na area do ambiente, construcdo

de aterros lixeiras, fabrica de detergentes liquidos esdli-

dos, vendade méveis, compra de material de frio, moda e ©

confecgdes, transporte maritimo e terrestre, camionagem, |

_ transitarios, plastificacao de documentos, cabotagem,rent-

-a-car, compra e venda de viaturas novas, de ocasido ou

usadas, oficina auto, oficina de frio, venda de material de-

escritério e escolar, salao de cabeleireiro, botequim, assis-

téncia técnica, aluguer dt viaturas, venda de Jubrificantes,

éleos, medicamentos, de material cirdrgico, gastavel e hos-

pitalar, de produtos quimicos, farmacia, centro -médico,

clinica geral, perfumaria, ourivesaria, relojoaria, agéncia

imobilidria, embarcay4o de pescas, relacdes piiblicas, pas-

telaria, panificagdo, geladaria, montagem de diversées,

realizacao. de espectaculos culturais, explora¢do mineira,

explorac4o de bombas ou de combustiveis, estacdo de servi-.

(08, representacées, ptestac4o de servicos, colégios, escolas
.-. de lingua, educagdo,cultura e ensino, importacao e exporta-

~. Sebastido Tundilua Viana Daniel e 3 (trés) quotas iguais,

"no valor nominal de Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas) cata

" estipularem em Assembleias Gerais.

-feita a pessoas estranhas, a

~ _ bastando a sua assinatura para obrigar validamentea socie-

 

ou industria em que os Socios acordem e seja permitida por

lei. ;

ARTIGO 4.°

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

integralmente realizado em dinheiro dividido e representady

por 5 (cinco) quotas, sendo | (uma) quota novalor noni- \

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

ao sécio Pedro Daniel Junior, outra quota no valor nominal

de Kz: 20.000,00 (vinte mil kwanzas), pertencente aosécio,

uma, pertencentes aos socios, Pedro Mavakala Viana Daniel,

Elvis Mambela Daniel e Alvaro Bastos Daniel.

ARTIGO 5.°

Naosero exigiveis prestagdes suplementaresdocapital,

mas os sécios poderao fazer a sociedade os suplementos de

que ela necessitar, mediante os juros e nas condi¢ées que

ARTIGO6.°

A cess&o de quotas entre os sécios élivre, mas quando

4 sociedade, fica dependente do

consentimento desta a obter por maioria simples de votes

correspondentes ao capital. | ‘

ARTIGO 7°

1A geréncia e a administragdo da sociedade, em todos

os seus actos e contractos, em juizo e fora dele,activa e pas-

sivamente, sera exercida pelo sdécio, Pedro Daniel Junior,

que dispensadode caucio fica desde ja nomeadogerente,

‘dade.

2. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedadeem actose

contratos estranhos aos negocios sociais, tais comoletras de

favor, fiancas, abonagdes ou documentos semelhantes.

ARTIGO 8.°

As Assembleias Gerais serao convocadas, quando a lei

n&oprescreva outras formalidades por cartas registadas aos

sécios com pelo menos30 (trinta) dias de antecedéncia. ©

- ARTIGO 9° .
Oslucros-liquidos apurados, depois de. deduzidaa per-

centagem para o fundo de reserva legal quando devida ¢

quaisqueroutras percentagens para fundos ou destinos espe- °

ciais, criados em Assembleia Geral, serao divididos pelos
sécios, na proporcado das suas quotas, bem comoas perdas

se ass houver.

ARTIGO 10.°

Dissolvida a sociedade por. acordo dos sdcios e nos

demaiscasoslegais, todos eles serdo liquidatariose a liqui-

dacdo e partilha procederaio como acordarem.’

Na falta de acordo e se algumdos sécios-o pretender,

sera o activo sociallicitado em blococom a obrigagao do pagamento do ‘passivo e adjudicado ao sécio que melhor

ok

preco oferecer em igualdade de condigdes.
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ARTIGO 11.°

A sociedade nao se dissolvera por morte ou interdigdo

de qualquer dos sécios, continuando com os sobrévivo e os

herdeiros ou representantes do sdcio falecido ou interdito,

devendo este nomear um que,a todos represente enquanto a

quota estiver indivisa. _

ARTIGO 12°

Os anos sociais serao'os civis e os balangos serao dados

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

Marco do ano seguinte.

ARTIGO 132

Em todo omisso regularao as deliberacdes sociais as

disposi¢des da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro e demais

‘legislagao aplicavel.

| (15-4926-L03)
 

Techno Amana Group, Limitada

‘Certifico que, por escritura de 30 de Marco de 2015, ~

lavrada com inicio a folhas 88, do livro de notas para escri-

turas diversas n.° 21-B, do Cartério Notarial do ‘Guiché

Unico da Empresa — ANIFIL, a cargo do Notario, Lucio

Alberto Pires da Costa, Licenciado em Direito, perante mim,

Domingos Catenda, 1.° Ajudante do Notdario no referido

Cartério, foi constituida entre:

— Ali Borji, casado com Zinat Fawaz,
sob o regime de separagdo de bens, natural do Libano,

de nacionalidade libanesa, residente habitualmente em

Luanda, Municipio de Luanda,Distrito Urbano e Bairro da

Ingombota, Rua Américo Boa Vida, n.° 188;

Segundo: — Ali Ibrahim Borji,.casado com Ghazwa

Kassem, sob o regime de separacao de bens, natural de

Primeiro:

“Kenema, de nacionalidade libanesa, residente habitualmente.

‘em Luanda, no Municipio de Luanda,noDistrito Urbano do

. Sambizanga, Rua Frederico Engles, Casa n.° 43;

Uma sociedade comercial: por quotas de responsabi-

lidade limitada, que se regera nos termos constantes aos

artigos seguintes. Vo

Esta conforme. "e
. Cartério Notarial do GuichéUnico da Empresa —ANIFIL,

em Luanda, 30 de:Margo de 2015. —O ajudante,ilegivel.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE _
TECHNO AMANAGROUP, LIMITADA.,.

ARTIGO 19)
_ (Firma ec sede)

J.A sociedade adopta a forma de sociedade comercial.

por quotas eafirma «Techno Amana Group, Limitada».

2. A sociedade tem a sua sede em Luanda, no Municipio

de Luanda, Distrito Urbano do Sambizanga, Bairro Sao

. Paulo, Rua do Kicombo,casa s/n.°, (junto ao Cine do Sao

Paulo), podendo.a mesmaser transferida para qualquer

sere 7 .
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outro local doterritério5 nacional, por simples deliberacao da

. geréncia, que poderdainda abrir e encerrar sucursais,filiais,

agéncias, delegagdes ou quaisquer outras formas de repre-

sentagao social em Angola ou no estrangeiro.

. _ ARTIGO 22
j (Duragiio)

A sua duracao é por tempo indeterminado,contando o

seu inicio a partir da datada escritura publica.

ARTIGO 3.°

(Objecto) ;

LA sociedade tem por objecto social o comércio geral, a.

grosso e retalho, industria, prestagao de servicos e hotelaria

e turismo, de construgao e montagem de estruturas meta-

licas e importag&o de materiais de caixilharia de aluminio

e sua comercializagao, importacdo e exportacao, podendo ¢

dédicar-se a qualquer outro

ramo de comércio ou industria em que os sdcios acordem

e€ seja permitidoporlei. -

ARTIGO 42°
; (Capital social) .

- O capital social, integralmente realizado em dinheiro,

é de Kz: 77.000.000,00 (setenta e sete milhdes de kwan-*

zas), representado por 2 (duas) quotas iguaisdistribuidas da

seguinte forma: ‘

‘al (Uma)quotano valérnominaldeKz: 38.500.000,00

(trinta e oito milhdes e quinhentos mil kwanzas),

correspondente a 50% (cinquenta por cento) do

capital social, pertencente ao sdcioAli Borji;

5) Uma quota no valor nominal de Kz: 38.500.000,00

(trinta e oito milhdes e quinhentos mil kwanzas),

correspondente a 50% (cinquenta por cento) do

. capital social, pertencente. ao sécio Ali Ibrahim

‘Borji; .

¢) Ossécios podem fazer suplementos a sociedadese

ela deles carecer. -

e : . ARTIGO 5.° ;

(Prestagées suplementarese suprimentos)

|. Poderao ser exigidas aos sécids prestacdes suple-

mentares de capital, até ao montante equivalente ao dobro ©

_do valor do capital social, nos termos e nas condi¢des que

 forem aprovados em Assembleia Geral.

2. Os sécios poderao fazer suprimentos a sociedade nos

termos e nas condigdes que forem fwadas em Assembleia

ARTIGO62 .
(Cessiiode quotas)

A cessaototal ou parcial de quotas entre os sdécios é livre,

. porém, quandofeita a terceiros fica dependente do. con-

~ sentimento prévio e expresso da sociedade, ficando ainda

reservado 0 direito de preferéncia aos sécios nao cedentes,

na propor¢do'da sua participagaio nasociedade,em primeiro

-. lugar e em segundo lugar a sociedade.
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ARTIGO 7° a
(Garantias e amortizacio de quotas)

1. E vedado. aos sécios dar‘como garantia ou onerar,

por qualquer forma, as suas quotas em qualquer negécio ou

transaccdo, sem prévia autorizagao da Assembleia Geral,

excepto para garantia-de muituos em que a mutuaria seja a

sociedade. —

2. Por deliberacao da Assembleia. Geral a realizar no

prazo:de 90 (noventa) dias contados da data do conheci- °

mento do respectivo facto, a sociedade podera amortizar,

quotas sempre que:-

a) As quotas tenham sido alienadas sem respeitar 0
direito de-preferéncia dos demais sdcios e da

sociedade, nos termos doartigo 6.° ‘destes esta-

tutos;

b) As quotas tenham sido oneradisou dadas em

garantia sem'o consentimento da sociedade;

c) As quotas tenham sido objecto de penhora, arresto;

arrolamento ou qualquer outro meio de apreen- _

sdo judicial ou providéncia por forca da qual o

tespectivo titular perca a livreee

. das mesmas; :
d) O titular das quotas seja objecto de acco ou pro-

vidéncia judicial com vista ao decretamento da

sua faléncia ou insolvéncia e a mesmaSeja judi- ;

cialmente decretada;

: para o efeito. - ,

3. Nos casos em‘ que lhe é conferido o direito de amor-
tizar qualquer quota, podera sociedade,alternativamente,
adquiri-la ou fazé-la adquirir por um sdcio ou por terceiro.

4. O titular da quota de-cuja amortizac¢ao se tratar 1nao

podera votar na respectiva deliberagao.

5. A contrapartida da amortizag&o da quota correspon-

dera ao valor contabilistico da quota queresultar do ultimo

balanco aprovado a data da amortizacio.
-6.0 pagamentodo pre¢o de amortizaco sera efectuado *

no prazo de seis (6) meses, em seis prestagdes semestrais,-

' iguais e sucessivas, apos fixagao definitiva da contrapartida.

‘. ARTIGO 8.°

" (Assembleia Geral)

,|- As Assembleias Gerais sero convocadaspor qualquer

dos sécios, por sua iniciativa, ou a pedido de um ou mais

sécios que detenham, pelo menos, 20% (vinte por cento) do

capital social da Sociedade.

2. As Assembléias Gerais serio convocadas por meio dé

carta registada, dirigida aos sécios, expedida com a antece-

déncia minima de30 (trinta) dias.

ARTIGO 9°
(Geréncia e forma de obrigar)

"1. A geréncia e a administrac4o da sociedade, em todos

OS seus actos e contratos, em juizo e fora dele, activa e pas-

sivamente, sera exercida pelo sécio a ser-designado pela

Assembleia Geral, que dispensado de caucdo,fica desde ja

_ nomeadogerente. :

- no, conforme venha a ser deliberado em Assembleia Geral

- dade obrigar-se-4 pela assinatura do gerente ou de um

‘ mandatario, nos precisos termos do respectivo mandato.

7) O socio titular das quotasdé o-seu consentimento .

tinada 4 reserva legal,sempre que a ela houverlugar, teréo

maioria simples.

‘ disposigdes da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, e demais

de Augusta Kandeia, Notdria de 1." Classe, perante’mim

‘ habitualmente em Benguela, Rua Silva Porto, Casan.° 22,

i * daar =
ee altaSee
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2.0 gerente sera dispensado de caucao e remunerado ou

podendo a respectiva remunerac¢ao consistir, totalou parcial.

mente, em participacdo nos lucros da sociedade.

3. A geréncia podera constituir mandatarios ou ‘pro.

curadores da sociedade para os fins e com os poderes que

constarem dos respectivos instrumentos de representacio, |

4. A sociedade obriga-se: .

_ @) Com a assinatura do gerente nomeado; »

5) Com a assinatura conjunta de um gerente e de un

mandatario, nos precisos termos do respectivg

mandato;

c) Com a assinatura de um ou mais mandatarios,nos -

precisos termos do(s) respectivo(s) mandato(s).

5. No que respeita a actos de mero expediente,a socie-

 

Aogerente é vedado obrigar a sociedade em negociosde

favor, prestacao de avales, fiangas e outras garantias ou em

quaisqueroutrosactos alheios acto objecto e negéciosocial.

ARTIGO 10.°

(Resultados do exercicio)

1. As contas do exercicio encerrar-se-4o comreferénciaa

31 de Dezembro de cada ano e serao submetidaspela geren-

cia a apreciacdo dos sécios.

2. Os lucros do exercicio, depois de deduzida a parte des-

a aplicacio’ que for deliberada em Assembleia’ Geral, por

ARTIGO I1.°

| (Dissolugo c liquidagiio da sociedade)

LA deliberacao da dissolugao da sociedade deveset

tomada por maioria de votos nao inferior a 75% (setenta ¢

cinco por cento) dos votos correspondentes aocapitalsocial.

2. Os valores e as responsabilidadesa atribuir'a cada um

dos sdcios serao decididos pela Assembleia Geral.

ARTIGO12°
 (Omissiio)

Em todo omisso, regulardo as deliberacdes sociais ¢ as

legislacdo aplicavel. ;
ss (15-4927-L03)

 

Servisit Angola, Limjtada |

Certifico que, porescritura de 19 de Setembro de 2014,

lavrada com inicio de folhas 78 A 80, do:livro de notas

para escrituras diversas, n.° 3-A, deste Cartério, a cargo 
Albertino Morais Alberto Anténio, Notario-Adjunto,do refe-

rido Cartério, foi entre: Mariano Isaias Caconda,solteiro,

maior, natural do Cubal, Provincia de Benguela,, residente 
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Zona C; Sandro Emanuelde Freitas Martins, solteiro, maior,

natural de Benguela, residente habitualmente em Benguela,

Rua Largo da Juventude, Casa n.° 35, Zona C.

Quese regera pelas clausulas e condigdes constantes nos

artigos seguintes:

ARTIGO 1°

A sociedade adopta a denominacao de Servisit Angola,

Limitada», com sede em Benguela, RuaSilva Porto, podendo

abrir filiais, sucursais, agéncias, delegacdes ou outras for-

mas de represenlagao dentro ou fora doterritério nacional,

com a vontade dos socios e desde que a lei o permita.

ARTIGO 22 ;

A sua duragdo é por tempo indeterminado, contando o

seu inicio a partir da data da presente escritura.

ARTIGO 3° -

O objecto da sociedade consiste em construgdo civil,

obras publicas e sua fiscalizagdo, actividade de pesca

industrial, artesanal, desportiva e sua comercializacao,

piscicultura, formagao profissional, educacao e ensino, cul- -

tura, comércio geral, a grosso e a retalho, compra, venda

e repartic¢éo de produtos informatico, panificagdo e seus

derivados, venda de viaturas e seus acessérios, servicos de

{axi, rent-a-car, transportes de passageiros e mercadorias,

‘ camionagem,oficina, mecdnica-auto, actividade de presta-

¢do de servic¢os, agricultura, pecudria, industria e servicos,

hotelaria e turismo, urbanizac4o, restauracdo,drenagem,

‘saneamento basico e ambiental, terraplanagem, prospeccao,

explora¢ado'mineira e florestal, ferragens, carpintaria e serra-

lharia, loja, boutique de moda,saldo de beleza, perfumaria,

ourivesaria, venda de produtos de beleza e farmacéuticos,

venda de equipamentos médicos e medicamentosos, labo-

tatério clinico, satide, artesanato, barbearia,

_estudo de viabilidade econdmica, contabilidade geral, gela-

daria, clube, casa de cambio, transitario, estacdo de radio,

‘ve jornal, electromecanica, seguranga privada, lavanda-

tia, jardinagem, moagem, venda de bens méveis e iméveis,

gest&éo e promocao de eventos, consultoria, tratamento de

documentos diversos, marketing, telecomunicacéesinfor-

~ matica, representaces, agronegocios,’ servicos financeiros,

concessiondrio de combustivel e seus derivados de petréleo,

importagaio e exportagdo, podendo aindadedicar-se a outros
ramos de comércio ou industria em que os sécios acordem,

cujo exercicio privadoseja permitido porlei.

i ARTIGO 4",

O capital social é de Kz: 100.000;00 (em mil kwan-

zas), -integralmente ‘realizado em dinheiro, dividido e

, representado por duas quotas, sendo uma de.valor.nomi-

nal de Kz: 55.000,00 (cinquenta e cinco-mil kwanzas),

- pertencente ao sécio Sandro Emanuelde Freitas Martins,

outra quota de valor nominal de Kz: 45,000,00 (quarentena

‘cinéo mil kwanzas), pertencente ao sdécio Mariano Isafas

Caconda, respectivamente,.

+ i tee ‘
OE

infantario,

_ sécio que melhor preco oferecer.

: ~ ARTIGO 52
-O capital social podera ser aumentado por deliberacao

dos sdécios sempre que se revele necessario aos interesses

da sociedade.

“ARTIGO 6°.
Naoserao exigidos prestagdes suplementares de capital,

‘mais os sdcios poderao fazer 4 sociedade, os suprimentos

queela carecer, mediante os Juros e condi¢desa acordar.
ry

ARTIGO 7°
A geréncia ea administracaio da sotiedade, em todos os

seus actos € contratos, em juizo e fora dele, activa e pas-
sivamente, incumbe a0 socio Sandro Emanuel de Freitas
Martins, que desde ja fica nomeado gerente com dispensa de
caucdo, bastando a sua assinatura para obrigar validamente
a eee

. O sdcio-gerente podera delegar noutro sécio ou em
nessoas estranhas 4 sociedade todos ou parte dos seus
poderes de geréncia, conferindo para o feito © respectivo
mandato.: :

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

contratos estranhos aos negécios sociais tais como letras de
favor, fiangas, abonacdes ou actos semelhantes..:

ARTIGO 8°
A cessao de quotasé livre, masquandofeita a estranhos

fica dependente do consentimento da sociedade 4 qual é

sempre reservado 0 direito de preferéncia na aquisi¢ao defe-

rida aos sécios se aquela dele nao quiser fazer uso.

.  ARTIGO92 >
Os lucros liquidos apurados, depois de deduzidas as

percentagens legais, criadas as reservas ou outros fundos

especiais criados em Assembleia.Geral, sero distribuidos .
pelos sécios, na propor¢ao das suas quotas, bem como as

‘ perdasseashouver.

ARTIGO 10°
As Assembleias Gerais serao convocadas, quando lei

ndo prescreva outras formalidades, por meio decartas regis-

tadas, dirigidas aos sécios com 15 dias de antecedéncia. Se

qualquer um delesestiver ausenteda sede social, a convoca-
cdo deverd serfeita com a dilatago suficiente para ele poder

" comparecer.

-» + ARTIGOTLS « -
Oo ano) social coincide com 0 anocivil eo balango sera

dado com referéncia a 31.de Dezembro de cada ano, devendo

encerra-lo. até 31 de Margo do ano imediato. .

ARTIGO 12.°~

asociedade nado se dissolve por morte, interdi¢ao ou ina-

bilitag&o dequalquer dos sécids, continuando com os sécios

sobrevivos, ou com:os representantes Ou herdeiros do sécio

‘falecido. Dissolvida a sociedade por acordo dos sécios € nos

demais casos previstos nalei, todos os sécios serdo liquida- ~

. .

* tarios, a liquidacaio e partilha dos. bens sociais procederao

‘comoporeles ficar acordado. Na falta de acordo e sealgum

dos sécios 0 pretender, sera 0 activo social licitado em globo,

com a obrigacao do pagamento do passivo e adjudicado ao
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ARTIGO 13.°

Paratodas as questdes emergentes deste contrato, quer

entre eles e a propria sociedade,fica estipulado o Foro de

'. Benguela, com expressa renuncia a qualqueroutro.

ARTIGO 14°

.No omisso regulardo as deliberagdes sociais da Lei

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

e demaislegislagdes em vigor na Repiblica deee

Esta conforme o.original. ~

_ Cartério Notarial da Comarca de Benguela, no SIAC,

aos 22 de Setembro de2014. — O Notdrio-Adjunto,

Albertino Morais Alberto Antonio.

 

BEM GERIDA— Consultoria e Gestéo-
de Empresas, Limitada

| Certifico.que,por escritura de 10 de Dezembro dé 2014,
lavrada com inicio de folhas 61 a 62 do livro de notas para’

escrituras diversas n.° 1-A, deste Cartério, acargo do Notario

em exercicio, Joao Victor Chimbele, foi entre: Manuel

| (15-4930-L10).

4

Neves Bento, solteiro, maior, natural da-Maianga, Provincia

de Luanda, residente habitualmente em| Benguela, no Bairro

do Cotei, casa sem nimero, Zona,E, Hilario Chimbande

Chitumba, solteiro, maior, natural de Benguela, residente

_habitualmente em Benguela, no Bairro do Calohombo,

Casa n.°

por quotas de responsabilidade limitada, que se regera pelas

clausulas e condigées constantes dosartigos seguintes:

ARTIGO 1° -

A sociedade adopta a denominagao de «BEM GERIDA’

— Consultoria e Gestéo de Empresas, Limitada», com sede.

social na Provincia de Benguela, Rua Serpa Pinto, Casa n.° 81,-

Largo da Peca, Zona C, Municipio’ de Benguela podendo

transferi-la livremente para qualqueroutro local do territé-

- rio nacional, bem comoabrirfiliais, sucursais, agéncias ou

outras formas de representagdodentro e fora do Pais.

ARTIGO 2.° "

A sua duracao é por tempo indeterminado contando-se 0

inicio da sua actividade paratodos os efeitos legais, a partir

da data da celebracao da presenteescritura.

_ ARTIGO 3.°

Aatem comoobjecto a prestagdo de servicos,

consultoria, gest4o de empresas, auditoria, contabilidade,

infantério, creches, ensino geral, “pedago-

gia, transferéncia de tecnologia, comércio geral a grosso

e a retalho, construgao civil e obras publicas, fiscalizagao

de obras, serralharia, carpintaria e marcenaria, producdo

e venda de caixilharia de aluminio, promocao e mediacao

mobilidria, informatica, telecomunicagdes, electricidade,

agro-pecuaria, apicultura, pesca, hotelaria, turismo, agén-

cia de viagens, transportes aéreo, maritimo e terrestre,

transporte de passageiros ou. mercadorias, camionagem,

. transitarios, despachante, rent-a-car, oficina auto, venda de

30, Sector’ 1; Zona B, constituida uma sociedade -

material de escritério e escolar, saléo de cabeleireiro, mModas

: tas sendo uma quota no valor nominal de Kz: 55.000,00,

_ no-valornominal de Kz: 45.000,00, pertencente ao sédio

_feita a terceiros, quer parcial quer integral, ainda quetais

" actos e contratos é obrigatério‘a assinatura- dos dois sdcios

"parte de seus poderes de geréncia, mediante procuracio,

ee

e confeccdes, botequim, centro médico, farmacia, materia

e equipamento hospitalar, perfumaria, ourivesaria, relojoa.

ria, pastelaria, panificacao, geladaria, exploracdo de bombas

de combustiveis ou prestagdio de servi¢o, comercializacig

de petréleo e seus derivados, representacdes comerciais
decoracées, serigrafia, impressdes, relagdes publicas, video!
clube, discoteca, meios industriais, manutengao de espagos |

verdes, seguran¢a de bens patrimoniais, escola de conducio,

saneamentobasico, fabricagdo e vendade gelo, cyber-cafés,

importacdo e exportacao de produtos, podendoainda dedi-

‘car-se a outros ramos de comércioou industria em queos

sdécios acordem cujoexercicioPrivado seja permitido por

lei. ~ . . f°

ARTIGO 4.°

J. oOY capital social é de Kz: 100.000,00, integralmene

realizado em dinheiro dividido e representadoporduasquo-

pertencente ao sdcio Manuel Nefes Bertfo, outra quota

Hilario Chimbande Chitumba.

2. Nao serdo exigidas prestacdes suplementaresdecapi-

tal, mas.os sécios poderao fazer 4 sociedade os suprimentos

de que ela carecer, mediante a cobranga ou nao dejJuros e nas

condigées que forem estipuladas. —

ARTIGO 5.°

Mediante deljberagao da Assembleia Geral, a sociedace

podeta decidir aumentar 0 capital social, através de novas

entradas dos sécios em dinheiro ou espécie.

; ARTIGO 6.°

A cessao de quotas entre os sécios é livre, mas quando

terceiros sejam ascendentes, descendentes ou cdnjuges dos

sécios carece sempre do consentimento dasociedade,confe-

rindo‘pordeliberagdo da Assembleia Geral, a qual € sempre

reservado o direito de preferéncia, deferido aos séciosse

aquela dele nao quiser fazer uso. . : ,

ARTIGO.7.°

|. A gerénciaea representa¢do da shciedade emtodos 0s

seus actos e contratos, em juizo e. fora dele, activa e passi-

vamente, incumbe aos sdcios Manuel NevesBento, Hilério

Chimbande Chitumba, que ficam desde ja nomeadosgeren-

tes, com dispensa de caugio com ou sem remuneracio

conformefor determinado.em Assembleia Geral, bastando

a assinatura de um dos sdcios-gerentes para todo o tipo de

normal expediente da sociedade;

2, Para obrigar validamente a ‘Sociedade em todos 0s

gerentes;

3.. Qualquer um dos ui: gerente podera delegar no

outro sécio; ou em pessoas estranhas a sociedadetodos ou 
corh ou sem reserva de poder;

£ cles. om:piA  
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4. Fica vedado aos sdcios-gerentes, directores, procura-

dores ou/e funcionarios fazer uso do nome empresarial e/

ou obrigar a sociedade em actos e contratos estranhos aos

negocios sociais da sociedade, tais comoletras de favor,

prestacdo de fiancas, endossos, abona¢Ges garantias ou actos

de documentos semelhantes, a favor de terceiros, sendo

estes sem devida autorizacdo, nulos e inoperantes comtela.

¢do a sociedade.

ARTIGO 82

‘As Assembleias Gerais, quando a lei nao prescreva

outras formalidades, seraéo convocadas por cartas regista-

das com aviso de recepg¢ao, dirigidas aos. sdcios com pelo

menos 15 dias de antecedéncia; se qualquer dos sdcios se

encontrar ausente da sede social, a sua convocacdo devera _

ser feita com temposuficientepara ele poder comparecer. Se

por qualquer razdo o sécio estiver impedido de comparecer

a feuniao da Assembleia Geral, devera remeter uma carta

dirigida ao Presidente da Mesa, onda mencionaré o seu sen-

tido de voto.

ARTIGO 9.°

Os lucros liquidos apurados, depois de deduzida a

percentagem de 5% para o fundo de reserva legal e quais-

quer outras percentagens para fundos especiais criados em.

Assembleia Geral, serao repartidos pelos sécios, na propor-

¢40 das suas quotas, bem como em igual propor¢go serao

suportados os prejuizos se os houver.

ARTIGO 10.

A sociedade naose dissolvera por morte ou impedimento

de qualquer dos sécios, continuando a sua existéncia com

"08 Sécios sobrevivos e herdeiros ou representante do sécio

falecido ou interdito, devendo estes nomear um que a todos

represente, enquanto a quota se mantiverindivisa.

~ ARTIGO HI?
Dissolvida a sociedade, por acordo dos sécios € nos

demais casos legais, todos os sdcios serao liquidatarios e a -

. liquidagdo e partilha realizar- sé-a como acordarem. Nafalta ©

de acordo e se algum deles o pretender, sera 0 activo social

licitado em bloco, com a obrigacao do pagamento do pas-_

sivo e adjudicado ao sécio que melhor prego oferecer, em.

; igualdadede condigdes.

ARTIGO 12.7

A\ sociedade reserva-se 0 direito de amortizar a quotade

. qualquer sécio, quando,sobre elarecaia arresto, penhora ou

providéncia cautelar.

. ARTIGO 13.2

Para todas as quest6es emergentes do presente contrato,

quer entre’ sécios, seus herdeiros ourepresentantes,. quer

’ entre eles e a propria sociedade fica estipulado o Foroda

Comarca de Benguela, com expressa renincia a qualquer

outro. eR 7 :

ee

 

_ Sambambi.

6333

ARTIGO 142

Osanossociais seraooscivis e os balangos serio dados |

“em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encérrar a 31 de

Margo imediato.

ARTIGO 152

No omisso ‘regulardo as deliberacdes sociais, dispési-

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

Sociedades Comerciais e demais legislagdes aplicaveis.

' Esta conformeo original.

Cartério Notarial de Benguela, aos !5 de Dezembro

de 2014. — O Ajudante de Notdrio, Fernando Jorge

(15-493 1-L10)

 

. Venfraj, Limitada

Certifico que, por escritura de 13 de Setembro de 2014,

lavrada com inicio de folhas 72 a 73, verso, do livro de notas

_ para escrituras diversas, n.° 3-A, deste Cartério, a cargo da

Notaria,Augusta Kandeia, foi entre Gilson Narciso Pinto

Goncalves, solteiro, maior, natural de Benguela, residente

habitualmente em Benguela, Rua Sociedade Geografia,

Zona E; Liberata da Concei¢ao Tyivalo, divorciada, natu- °

ral do Lubango, Provincia da Huila, residente habitualmente

em Benguela, Rua Sociedade Geografia, casa sem numero,

Zona E; Susana Nair Goncalves Alfredo, solteira, maior,

natural do Huambo, residente habitualmente em Luanda, .

LargoPatriota, n.° 779,Bairro Benfica, Samba;

Que se regera pelas clausulas. constantes dos artigos-

seguintes:

ARTIGO 1°

A sociedade adopta a. denominacao de «Venta,

Limitada», sede no Bairro da Massangarala, Benguela,

podendotransferir ambas livremente para qualquer outro

’ lugar do territério nacional, bem como abrir novas filiais,

sucursais, agéncia ou formas derepresentagses dentro e fora

do pais.

; ARTIGO 2°

- Asua duragdo épor tempo indeterminado, contando com

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

. data da celebrag&o da. presente escritura.

ARTIGO 3.°

A sociedade tem como objecto social, o exercicio do

; comércio geral, agrosso ea retalho, publicidade e marketing,

industria, representagdes comerciais, rent-a-cat € transporte .

de mercadorias, consultoria, prestag#o de servicos, educa-

¢fo, agro-pecuaria e pesca, venda de materiais de construcao

- civil, exploragao e vendas deinertes, negécio de imobilid- .

rios, transportes publicos, construcio civil, obras publicas e

fiscalizag&o, turismo, e hotelaria, gestdo, organizaciio e pro-

~ mogdo de eventosculturais, informatica, boutique de moda,

ourivesaria, importacao e exportagao, podendoainda dedi~

car-se a qualquer outro ramo de tomércio ou indistria em ©

que os sécios atordam e seja permitido porlei.

‘
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ARTIGO 4°

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

integralmente realizado em dinheiro, dividido e representado

por 2 (duas) quotas de igual valor nominal de Kz: 45.000,00

(quarenta e cinco mil kwanzas), pertencentes aos sdcios -

Gilson: Narciso Pirito ‘Gongalves e Suzana Nair Goncalves

_ Alfredo, outra quota de valor nominal de Kz: 10.000,00

" (dez mil kwanzas), pertencente a socia Liberta daConceigéo

Tyivalo, respectiyamente. :

- ARTIGO 5°

. O acesso a quota a estranhosfica dependente do consen-

timento da sociedade, a qual é sempre reservado 0 direito
de preferéncia, deferido aos SGcios, se aa sociedade dele nao

quiser fazer 0 uso. :

. _ ARTIGO 6° :

A geréncia e administrativa da sociedade em todos os

actos e contratos, em juizo e fora dele, activamentee passi-

vamente, incubem a s6cia Suzana Nair Goncalves Alfredo,

que desdeja é gerente, sendo necessario a sua assinatura

para a validacéo dasociedade. - an)

ARTIGO.75 _ ne
As Assemibleias Gerais seraio convocadas por simples car-

tas registadas,e dirigidas aos sdcios com pelo menos30(trinta)

dias de antecedéncia, isto quarido a lei nao prescreva formali-

dades especiais. de comunicagao. Sequalquer um dos sécios

estiver ausente da sedesocial, a comunicagao deverd ser feita

com tempo suficiente para que possa comparecer.

a ARTIGO8°
"Os lucie apurados, depois de deduzida a percentage

- para fundos ou destinos especiais criados em Assembleia

Geral, serdo divididos pelos s6cios na propor¢do das quotas, °

eas perdas se houver.”  ”

ARTIGO 9.° .

A sociedade nao se dissolvera por morte ou interdicao

de qualquer dos s6cios, continuando asua existéncia com 0s

sobrevivos €. herdeiros ou representantes do socio falecido

ou interdito, devendo estes nomear um que o Tepresente,

enquanto a quota se mantiver em divisa. ©

ARTIGO 102
Dissolvida a sociedade por acordo dos sdcios e nos’

demais casos legais, todos os sdcios serdo liquidatérios ¢ a -

liquidagao e partilha procederao como acordarem. Na falta

deacordo, e se algum deles o pretender, sera 0 activo social

licitado em globo com a obrigac&o do pagamento do pas-

Sivo e adjudicacao aosocio que melhor o prego oferecer em

_igualdade de condigdes,

| ARTIGO 112
: A sociedade reserva-se 0 direito de amortizar a quota de

qualquer sécio, quando sobreele recaia o resto, pesthoraou

providéncia de acautelar, -

outro.

-legislagdo em vigor.

wd*Classe, perante mim Albertino Morais Alberto Anténio,

Notério:-Adjunto do referidoCartorio. OO

~ Kz: 5.000,00 (cinco mil kwanzas).

y cad sa litle
sash iteaammslaear

—
~~ DIARIO DAREPUBLICA

 

~ ARTIGO 12°

_ Para todas as quest6es emergentes do presente con-

trato, quer entre sdcios, seus herdeiros ou representantes,
quer entre eles e a propria sociedade,fica estipulado For
da Comarca de Benguela com expressa rentincia a qualquer  

ARTIGO 13°, 4
_ Ossociais serao os civis e os balancos serdo dadosem 3)

de Dezembro de cada ano, devendo encerrara 31 de Margo

imediato.

. " ARTIGO 14°
No omisso regularao as deliberagdes sociais, as dis-

posi¢des da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro € as: demais

’ Esta conforme o original. .

Cartério Notarial da Comarca de Benguela, no SIAC,

aos 8 de Janeiro de 2015. —O Notario, A/bertino Morais

Alberto Antonio. (15-4936-L10)

 

 Habilitag4o de Herdeiros por Obito

‘ de Domingos Madaleno

~ Cartorio Notarial da Comarca de Benguela, no SIAC,sito

no Bairro Setenta,a cargo de Augusta Kandeia, Notaria de -

Certifico que, neste Cartério e no livro de notas‘pan

escrituras diversas n.° 3-A, folhas 86, verso, a folhas 88,

verso, se encontra exarada umaescritura com a datada de 9

dé Outubro de 2014, uma habilitac&o de herdeiros por dbito

de Domingos Madaleno, falecido, aos 25 de Abril de-2014,

no Hospital Geral de Benguela, Provincia de Benguela,no

estado desolteiro, maior, natural que foi doHuambo,resi-

dente que foi de Benguela, casa sem numero, ‘Bairro do

Calohombo, ZonaB; sem testamento ou qualqueroutradis-

posi¢ao de ultima vontade. |

Que, o falecido deixou como tinicos e ‘universais her

deiros seus filhos. mencionados Mateus Mireny , Vasco

Madaleno, solteiro, maior, natural de. Benguéla, nascido,

aos 5 de Abril de 1985, Serguei Miguel Vasco Madaleno,

nascido, em | de Julhode 1988, ambosresidentes habitual

mente em Benguela. _ : .

Quenao ha outras pessoas que segundo a leios prefiram

oucom eles possam correr a sucessdo da heranga dorefe-

rido pai, 0 mencionado Domingos Madaleno; Que, nio hi —

lugar a inventario obrigatorio e que na heranca existem bens

méveis e iméveis, aqueles no valor provavel e superior a

Esta conformeo original.

 Cartério Notarial da Comarca de Behauala em Benguela,

aos 24 de Novembro de 2014. — O Notério-Adjunto,

Albertino Morais Alberto Anténio. (15-4940-L10)
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MARFESUL— Maquinas e Ferramentas

do Sul, Limitada

Certifico que, por escritura de 30 de Dezembro de 2014,
lavrada neste Cartério e exarada no Sistema Integrado

Notarial, perante Antonio Napoleao, Licenciado em Direito
e Notario do referido Cartorio, compareceram comooutor-

gantes: .
Neusa Inés Machai Calenga,solteira, maior, natural do

Lobito, Provincia de Benguela, residente habitualmente

na Catumbela, a Rua Santarém, casa sem numero, Bairro

Sao Pedro, e José Alberto Ribeiro da Costa, solteiro, maior,
natural de Benguela, Provincia de Benguela,residente habi--

tualmente na Catumbela, 4 Rua Dom LuisFilipe, constituem .

entre si uma sociedade por quotas de responsabilidadelimi-
tada, que se regera pelas clausulas e condi¢des constantes
dos artigos seguintes: .

ARTIGO“L.-

A sociedade adopta a denominacdo de «MARFESUL—

Maquinas e Ferramentas do Sul, Limitada», com sede social

no Lobito, a Rua 5 de Outubro, n.° 14, Zona Comercial,

podendotransferi-la livremente para qualquer outro local do

territério nacional, bem comoabrir filiais, sucursais, agén-

cias ou outras formas de representagao dentro e fora do Pais.

po ARTIGO2®
A sua duracao é por tempo.indeterminado, contando-se 0

inicio da sua actividade, para todososefeitos legais, a partir

da data da celebracdo da presente escritura.

ARTIGO 3.° :

A sociedade tem como objecto social 0 comércio geral

a grosso e a retalho, venda de. equipamentos, maquinas e

representacdo de marcas, importagdo e exportacao, podendo

ainda dedicar-se a qualquer outro ramo de comércio ou

indistria em que 0Os sécios acordem e seja permitido porlei.

ARTIGO42° | ‘
O capital social é de Kz: 100.000,00, integralmente rea-

lizado em dinheiro, dividido e representado por 2 quotas
iguais, sendo uma quota no valornominal de Kz: 50.000,00,

pertencente 4 sdcia Neusa Inés Machai Calenga, e outra no

valor nominal de Kz: 50.000,00, pertencente  sécia.«J.N.
Trans, Limitada», com sede na Catumbela, Provincia de

Benguela, aqui representada pelo seu sdcio e Berente, José»

Alberto Ribeiro da Costa.

4 ARTIGO5°

A cess&o de quotas a estranhosfica dependentedo con-

sentimento da sociedade, 4 qual € sempre reservado0 direito

de preferéncia, deferido aos sécios§seaa sociedadé dele nao

quiser fazer uso. i eye

ARTIGO 6.°

LA geréncia e representacdo da ‘sociedade, em todosos

seus actos é contratos, em juizo e fora dele, activa e passi-_

vamente, incumbe a ambos os sécios, que ficam’ desde ja

nomeados gerentes, com dispensa de caucdo, sendo neces- .

sdria a assinatura dos - dois @) pare obrigar validamente a

sociedade.

Be ait. ee ‘
sl
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2. Fica vedado aosgerentes obrigar a sociedade em actos

e contratos estranhos.aos negocios sociais da sociedade,tais

comoletras a favor, fianca, abonagdesouactos semelhantes.

‘ ARTIGO 7°
As Assembleias Gerais seraéo convocadas por simples

cartas registadas, dirigidas aos sécios com pelo menosoito

_ dias de antecedéncia,isto quandoa lei nao prescreva forma-

lidades especiais de comunicagao. Se qualquer dos sécios

estiver ausente da sede social, a comunicagao devera ser

feita com temposuficiente para que possa comparecer.

' ARTIGO 8°
Os lucros liquidos apurados, depois de deduzida a per- ~

centagem para fundos ou destinos especiais criados ‘em

Assembleia Geral, sero divididos pelos sécios na propor-

gao das suas quotas, e em igual propor¢ao seréo suportadas

as perdas se as houver. .

. ARTIGO 9.°

Asociedade nao se dissolveré-por morte ou impedimento

de qualquer dos sécios, continuando a sua existéncia com o

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sécio falecido ou

interdito, devendoestes nomear um que a todos represente,

enquanto a conta se mantiverindivisa.

ARTIGO 10° ;

Dissolvida a sociedade por ‘acordo dos sécios, @ nos |

demais casoslegais, todos-os sdécios sero liquidatarios e

a liquidagao e partilha verificar-se-i0 como acordarem. Na

. falta de acordo, e se algum deles 0 pretender, sera 0 activo

social licitado em globo, com a obrigagao do pagamento do

passivo e adjudicado ao sdcio que melhor prego oferecer em

igualdade de condigées. ak

~ ARTIGO 112
A sociedade reserva-se 0 direito de amortizar a quota de

qualquersécio, quando sobreela recaia arresto, penhora ou

providéncia cautelar. —

—% ARTIGO 12°
Para todas as questGes emergentes do presente con-

trato, quer entre socios, seus herdeiros ou representantes,

querentre eles ea propria sociedade, fica estipulado o Foro

da Comarca do Lobito; com expressa rentincia a qualquer

outro. : 2

ARTIGO 132°
* Os anossociais serdo os civis e os balangos serao dados

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

de Margo imediato. No omisso regularao as deliberacdes

sociais as disposigdes da Lei n° 1/04, de 13 de Fevereiro,

que €a Lei dasSociedades Comerciais, e demais legislagao

aplicavel.

Est conforme.

Cartério Notarial da Comarca do Lobito, no Lobito, em 21

deJaneiro de 2015. —A Notaria-Adjunta, Elisdngela S. A.C.

Bettencourt. ~ * (15-4948-L10)

:
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. SPEB—— Sindicato Provincial dos Enfermeiros'

de Benguela

Certifico que, por escritura de 5 de Janeiro de 2015,
lavrada com inicio de folhas 26 e seguintes, do livrode notas

para éscrituras diversas, n.° 1-B, deste Cartério, perante
_ Jo&o Victor Chimbele, Pés-Graduado em CiénciasJuridicas,

Notario em plenoexercicio de- fungdes, foi entre Maria
Helena da Silva Muteba, casada, natural ‘de Benguela, onde

reside habitualmente na Rua Bernardino Correia, 1.° andar,

Casa'n.° 3, Zona C; Violeta Sanalende,solteira, maior, natu-

ral do Huambo,residente habitualmente em Benguela, na —

Rua Basilio Teles, casa sem numero, Zona C; Agostinho

Almeida Salomdo, solteiro, maior, natural de Benguela,

onde reside habitualmente, Bairro do Dokota, Zona A;

Isabel Maria Graciete das Dores Fernando,solteira, maior,

natural de-Benguela, residente habitualmente no Lobito,

no Bairro Comercial, casa sem ndmero; Francisco Adriano

CachelaCachimongo,solteiro, maior, natural da Catumbela,.

residente habitualmente no Bairro do Curral-Catumbela,

Lobito, casa sem niimero; DomingosFernando Kalembela, ~
solteiro, maior, natural do Longonjo, Provincia do Huambo;

residente habitualmente em Benguela, na Rua Serpa Pinto,

Casa n.° 406, Zona C; Silvano Ngongo Marcelino,solteiro,

. Maior, natural.do Cubal, Provincia de Benguela, residente

habitualmente em Benguela, no Bairro Caponte, Lobito,

. Rua Norton de Matos, casa sem numero, e Luis Américo |

Teixeira, solteiro, maior, natural de Benguela, onde reside
habitualmente, no Bairro Caponte, casa sem numero, consti-

‘tuida uma associa¢ao entre si que se regera pelas clausulas €

condigdes constantesdos artigos seguintes:

CAPITULO }

ARTIGO 1° *
: . (Denominagio)

A presente organizagao denomina-se «Sindicato. Provincial

_ ‘dos Enfermeiros de -Benguela», abreviadamenite designada

«S.PEB», fundadaem Benguela, aos 15 de Fevereiro de 2012.

. ARTIGO 2°

(Ambito, sede e duracdo)

OS.PEB. € uma associacao de ambito provincial quee

tem a sua sedesocial em Benguela, capital da provinciado|

mesmo nome, na Rua Monsenhor Keiling, n°8e vigéncia

de 10 anos.

ARTIGO 3°
(Natureza juridica) -

_ 1.0 S.PE.B. é umaassociagao com personalidade jjuri-

dica propria, independente do Estado, do patronato, dos

- partidospoliticos das organizagGes religiosase de quaisquer

associacées de natureza naosindical, podendo estabelecer .

acordos de parceria com todas elas.

“ARTIGO 4° anak
(Filiagao)é

Podem filiar-seno Sindicato Provincial dos Enfermeiros

de Benguela «S.P.E.B.» todos os profissionais do ramo-

de enfermagem que trabalham e residem na Provincia de

Benguela.

 

‘dos direitos fundamentais do homem, consubstanciados na

“seus filiados em todos dominios da actividade sindical,

| enfermagem, o S.P.E.B. prossegue os seguintes objectives:

oy
DIARIO DA REPUBLIC,——___~"

CAPITULOII
Principios Funcionais e Objectivos .

ARTIGO 5.°

" 1.0S.P.E.B.orienta a sua accao com base nosprincipias
da unidade, legalidade, liberdade, solidariedade, equidade

do género e representagdo proporcionalnaluta pelo respeity

conversGes87 e 98 da OIT, em harmonia comasleis vigen.

tes no Pais. _ a

_ 2.0 S.PE.B. rege-se pelos principios do sindicalism

democratico baseado na eleic&o periddica e por escrutinio

directo aberto ou secreto dosseus Orgdos naparticipacao dos

mA ri ; ARTIGO 6.°

en : (Objectivos)

1. Na defesa dos legitimos interesses dos profissionais de

q) Lutar pelo enquadramentosalarial compativel com”

a complexidade das fungGes e da responsabili

dade dos profissionais do.ramo, bem comopelo
aumentoconstante do seu nivel de vida profis-

~ sional; ,
5) Promovera defesa dos direitos dos filiadosa pro-

teccdo e assisténcia (médica) a satide, garan-

- tia. de permanéncia no emprego|e a seguranca

social;
d Manter ereforcar a unidade interna e solidarie-

_dade entre os demais trabalhadoresdo Sector da

Satideindividualmente ou através das organize

_ gSes que os representam; —
d) Outros que concorram para a dignificagéo da

classe;: "  &
e) Lutar para que o patronato respeite a legislagao eo

livre exercicio da actividade social.

CAPITULO IL
Dos Filiados

ARTIGO 7.°_:

(llimitacHo) . |

O numero defiliados do S.P.E.B. ilimitado. . ”

—ARTIGO 82° * _t
’ (Definigées)~ -

Sao filiados do S.P.E.B. os enfermeiros ouenfermeiras

que subscreveram a sua proclamacado, bem como de todos

profissionais do ramo com ou sem especialidade e em efec-

tivo servigo cujo pedidodefiliaco tenhasido aceite.

ARTIGO 9.° .
‘(Desvinculagio)-

1A desvinenlagto dosfiliados do S.P. E.B. podera fazer-
se:

a). Pedido porescrito do interessado;

4) Por altura da aposentag&o ou: desvinculagao do

’ Sector da Satide Publica ou privada;

c) Por motivos disciplinares conforme previsto no |

- presente estatuto. ;
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, CAPITULO IV
Direitos e Deveres

ARTIGQ 10.°

(Dircitos)

‘So direitos dos filiados do Sindicato Provincial de

Enfermeiros de Benguela: ,

a) Ser defendido os seus direitos gerais e especificos :

junto da entidade empregadora;

b) Ser garantido a defesa em caso de conflito laboral;

if c) Participar em todas as actividades do sindicato,

segundo os principios e ‘normas dos presentes

estatutos; a

_d) Eleger e sereleito para qualquer érgao deestrutura

da organizacado; © :

e) Ser informado periodicamente de todas as activida-

des do sindicato;

' f) Discordar com qualquer decisao que viole o estabe-

lecido nospresentes estatutos;

g) Solicitar a desvincula¢gao ou demissao; quando nao

deseja continuarno sindicato ou exercer o cargo

para o qualfoi eleito ou indicado. .

ARTIGOI1.°

(Deveres)

Sao deveres dos filiados do Sindicato Provincial dos .

enfermeiros de Benguela: a

a) Cumprir os estatutos da organizagao € seus regu-

lamentos; oS
b) Pagar regularmente as suas quotas de acordo com

as modalidades que foremestabelecidas;-

c) Participar, quando solicitado ou convocado nas

“actividades promovidas pelo S.P.E.B.;

ad) Cumprir e fazer cumprir as deliberagdes dos éOrgaos. :

estatutarios;

e) Participar nos érgaos de classe de natureza socio- |

-profissionais;-

J) Fornecer em tempo oportunoaos érgaos executives

do S.P.E.B. informagées sobre os processos de

conflito laboral e segurangasocial. ,

CAPITULO V
EstruturaOrganica.

ARTIGO 12°

I. O S.P.E.B.estrutura-se anivel provincial, municipal:€

’ de base em érgaos deliberativos, executivos ede fiscaliizagao

edisciplina. :

ARTIGO [3°
(Orgios provinciais)

t. OS.P.E.B. estrutura-se em::

-a) Conferéncia Provincial;

b) Conselho Provincial;

3 aeis

\e SRalas ss
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c) Secretariado Executivo Provincial;

d) Conselho Fiscal e Disciplina.

— ARTIGO 142
. (Orgiios municipais)

1. A nivel municipal, oS.P.E.B.estrutura-se em:

a) Conferéncia Municipal; |’

b) Conselho Municipal;

¢) Secretariado Executivo Municipal;

d) ConselhoFiscal e'Disciplina. ©

ARTIGO 15.° -

(Orgaosde base)".

Sao Orgaos de base do S.P.E.B. os seguintes:

a) Comiss&oSindical; ,

5) Delegado Sindical.

CAPITULO VI

SECCAO I

Conferéncia Provincial

~ ARTIGO162"
1, A Conferéncia Provincial € 0 orgao maximo de. deli-

beracao do S.P.E.B., que se retine regularmente de cinco em

cinco anose extraordinariamente sempre que necessério.

2. A Conferéncia Provincial Extraordinaria pode ser con-

vocada porsolicitagao do Conselho Provincial, a.pedido de

pelo menos 2/3 dos seus membros. .

s ARTIGO 17.° .

A Conferéncia Provincial do S.P.E.B. sera presidida por

-uma Mesa (a Presidéncia da Conferéncia) e composta por

um presidente, um vice-presidente e um secretario eleito da |

_ 12 Sessdo da Conferéncia, entre os membros do Conselho

Provincial cessante em lista Unica com os demais corpos

gerentes do S.P.E.B.

ARTIGO 182° |:
. (Competéncia) -

- Compete 4 Conferéncia:

"_ @) Aprovaras emendas dos estatutos e do programa
deacco do S.P.E.B.; ‘

b) Aprovar os relatérios de actividadese de contas do

‘ -  Conselho Provincial, Consellic, Fiscal e de Dis- _

ciplina;

c) Aprovar as propostas e ‘atificar as decisdes do

orgado deliberativo . Secretariados Municipais e

de Base;

ad) Eleger|oS Corpos gerentes do sindicato; -

e) Alteraros estatutos ou dissolver 0 sindicato;

ff Declarar greve dos profissionais de enfermagem

nas instituigdes de satide da provincia quando

necessario.

ARTIGO 19°

(Participagao)

Participam na conferéncia os membros do Conselho

: Provincial cessantes, os delegados eleitos de forma pro-
porcional, nas estruturas intermédia e de base do S.P.E.Bs

  



    

membros: z
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na plenitudedos seus direitos e convidados, em conformi-

dade com as cifras previamente definidas pelo Conselho

Provincial. . 8

“ARTIGO 20°

1A conferéncia sera _ convocada pelo Secretario

Provincial doS.P.E.B. com uma antecedéncia de pelo menos ~

sessenta dias, devendo indicar a data eo local da suarealiza-

¢ao, bem comoa ordem detrabalho e horadoinicio.
2. Se a hora marcada nao estiver presente a maioria

de 2/3 dos participantes previstos, a conferéncia iniciaré os

seus trabalhos seis horas depois com os que sse encontrarem .

presentes.

—s ARTIGO aie

A conferéncia do S.P.E.B. sera presidida pelo Presidente

. de Mesa da Conferéncia, coadjuvado por Vice-Presidente e ,

-O Secretario da Mesaeleitos pelos delegados presentes na

sessio e 0 seu mandato termina assimque terminar:a con-

feréncia.

deaButu
Presidente da Mesa da Conferéncia

ARTIGO 22.°

1. O Presidente da Mesa da Conferéncia doS.PE.B. é

“um profissional de enfermagemde reconhecimento ede ido-

neidadepara o-cargo.

2. Ao.Presidente de Mesa da Conferéncia compete: .

a) Presidir as conferéncias em conformidadecom 01

estabelecido no presente estatuto;

b) Conferir posse aos corpos gerentes eleitospela

__conferéncia.

_ . SECGAOIII
Conselho Provincial |

ARTIGO 23.° -

.O Consélho Provincial €"o 6rgao deliberativo do.

S.P.cB. anivel provincial que dirige.as suas actividades nos

-intervalos entre duas conferéncias.

2. 0 Conselho ‘Provincial ¢

a) Membros do Executivo Provincial;

5) Membrosdo Conselho Fiscal e Disciplina;

¢) Secreétarios Municipais do S.P.E.B.;

d) |.os Secretérios das Comissdes Sindicais;

e) Individualidades ‘da classe profissional indepen-

dentes, eleitos na 1.2 Reuni&o do Conselho Pro- -

vincial em nimero nao superior a V5 do'total

dosrestantes. 9.

" ARTIGO 242"
Sdo atribuigdes do Conselho Provincial:

a) Orientar e controlar execucdo dasdecisdes da con-

feréncia; ,
. 5) Fazer o balango das aclividaies constantes do pro-

grama da accdo e o plano de actividades anuais

do sindicato;

‘constituido por:

€ composto por seguintes-

-

DIARIO DA REPUBLICA

c) Aprovaros regulamentos que se mostrem necess4.

rio auma melhoraplicacdo dos estatutos;

d) Ratificar a declaracao de greve geral dosprofissig.

nais de enfermagem quando necessario;

e) Ratificar e aplicar san¢des;

- f) Solicitar a convocagao da conferénciaextraordini,  
ria quando necessario; ys

_ g) Propor paraaprovacdo da conferéncia,o program

"de acc¥o do sindicato;

' ..A) Fazer o reajustamento dos Orgaos sociais sempre

que necessario. .

SECCAO IV
_ Secretariado Exccutivo Provincial

ARTIGO 25.°

1. O Secretariado Executivo Provincial é 0 orgdo execu:
tivo do S.P.E.B. a nivel provincial, que retine ordinariamente

de trinta em trinta dias e, extraordinariamente sempre quese

julgue necessario.

2. O Secretariado Executivo Provincial do S.PEB. é

. Secretario Provincial;

- Secretario Provincial-Adjunto para Organizacio,

” Estatistica e Quadros;

Secretério para Administracao e Financas;

Secretario para AssuntosJuridicos;

Secretario para Assuntos Sociais;

Secretario para Educaciio, Propaganda e Recreagao;

- Secretaria para Assuntos da Mulher Sindicalizada.

-  gEccAove
Secretario Geral

« _ ARTIGO 26°

_ O Secretario Provincial do S.PE.B. €0 dirigente

maximo da organizagdo a que compete:

a) Convocar a Conferéncia do S.P.E.B.;

b) Convocare presidir as sessdes do ConselhoPro-

| vincial edo Secretariado Executivo;

c) Acompanharas actividades do S.P.E.B. e partici-

par activamente na elaboracdo e estudo de docu-

‘mentos normativose legislagaio de trabalho dos

profissionais de enfermagem, bem como dos

acordos colectivos e individuais dos enfermet

ros;

d) Assinar os termos de abertura e5 de encerramento dos livros de actas do Conselho Provincial,

Secretariado Executivo - Provincial e rubricat

todas.as suas folhas;

~ ge) Coordenar a execucdo das deliberacdes e resolu-

¢des da Conferéncia e do Conselho Provincial;

_ f Supervisionar a elaboragao e propor ao Conselho |

Provincial o plano de actividade e o orcamento ses

anual do S.P.E.B.;  
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g) Gerir os recursos humanose financeiros e 0 patri-

, Ménio do sindicato;

h) Representar o sindicato em juizo e fora dele. __

:2. O Secretario Geral sera substituido nassuas auséncias

e impedimento pelo Secretario Geral-Adjunto. .
3. O Gabinete de Solidariedade e Intercambio Nacional e

Internacional funcionara junto ao Gabinete do Secretério do

S.P.E. B. através de tum Director do Gabinete indicado pelo

titular. ,

SECCAOVI
. Conscelho Fiscal e de Disciplina

. ARTIGO 27°

‘Conselho Fiscal e de Disciplina é 0 orgio defiscaliza-

¢io e controlo da aplicacao dos principios estatutarios €

regulamentares do S.P.E.B., cuja composicao sera de cinco

membros, designadamente:

a) Presidente;

’ 6) Secretario;

¢) Vogais.

ARTIGO 28.°

Os membros do Conselho Fiscal e ‘de Discipiina do

S.P.E.B. serao eleitos na Conferéncia Provincial e o seu

mandato € de 5 anos. O Conselho Fiscal e de Disciplina

retine-se pelo menos umavezportrimestre, sob convocarao

edireccdo do seu presidente.
“

ARTIGO 29.2

Os membros do Conselho Fiscal e de Disciplina podem

participar, quando convocados nas sessées dos orgdos de ©

Direcgao do S.P.E.B. a todos osniveis, sem direito devoto.

ARTIGO30.°

S80 atribuigdes: especificas do Conselho Fiscal e de

Disciplina: :

, q) Fiscalizar os actos de Administragao dos 6rg&os

de Direcgao do S.P.E.B. aos diferentes niveis e

dar o seu parecer fundamentando sempre que i

seja solicitado; —

5) Examinar a escritura do sindicato sempre que 0 jul-

gue necessarioe, pelo menos umavezporiano.

c) Dar o seu parecer escrito sobre o relatério e as con-

tas anuais da direcgao do sindicato, bem como

sobre o orgamento e plano de actividades do

S.P.E.B.;

d) Propor ao Secretéario Provinciala convocaciio da

Conferéncia Extraordinaria quandonecessario. |

“'SECCAO VII
’ .Orgios Sindicais Intermédios ede Base ..

ARTIGO 31°"
0s érgdos sindicais intermédios @‘de base sao os orgaos

_ deliberativos e de execucdo do S.P.E.B. a nivel municipal e-
’

de, base.

wais
|sli. :
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wos _ ARTIGO 32°

As conferéncias sdo os orgaos deliberativos do S.P.E.B.

a nivel intérmédio que se retnem regularmente uma vez por

ano e extraordinariamente sempre que necessdrio.

ARTIGO 33°

As Conferéncias Municipais serao presididas a-nivel dos

municipios por respectivos Secretarios Municipais, devendo

sempre acompanhadas, por um membrodadirec¢ao dosin-

_dicato, cabendo ainda a estes empossar os orgaos dirigentes
eleitos neste forum. .

ARTIGO 34.2, .

Compete as Conferéncias Municipais do S.P.E.B.

a) Aprovar o plano das actividades anuais;

.b) Analisar e’ aprovar os relatérios dos érgdos de~
direcc&o a seu nivel;

c) Eleger os respectivos orgaos de direogdo ou corpo

gerente;

ad) Aprovar as propostas e ratificar :as decisdes dos

Orgios inferiores;

e) Eleger os delegados -a Conferéncia Provincial,

segundoas cifras estabelecidas superiormente.

ARTIGO 35°

0Conselho Municipal € 9 orgdo deliberativo do S.P.E.B.

_anivel de base que dirige as suas actividades nos intervalos

_entre dois conselhos. . :

‘ ARTIGO 362°.
0 Conselho Municipal do.S.P.E.B. retine-se ordinaria-

mente uma vez em cada |2 meses e extraordinariamente

quando necessario, sob convocatéria e Presidéncia do
Secretdrio Municipal. . —

ARTIGO372°

O Conselho Municipal do S.P.E.B. é composto pelos 7

membros do: Secretariado Municipal do S.P.E.B., do

~ Gonselho Fiscal€de Disciplina, 1.° ¢ 2.° Secretérios das )
. ComissdesSindicais e Delegados Sindicais a eles compete

especificamente: :

a) Orientar e controlar a execucdo das eecienss da.

" conferéncia;.

4) Proceder ao balango das actividades dos Secreta-

. tiados Municipais doSindicato; ©

'- ¢) Ratificar ou aplicar sangGes aos membros‘infrac-

, tores;

“. @ Aprovar as propostas.e ratificar ou velar as deci-

sd€s das Comissdes Sindicais e.Deleneries Sin-

dicais;

e) Convocar a Conferéncia Municipal;

D Reajustar osseus érg&os sempre que necessario.

ARTIGO 38.°

_O Secretariado Municipal doS:P.E.B. € érgdo executivo

%

ae,a seu nivel e constituido por:
I.Secretario Municipal; a

Secretario para Organizacao Estatisticae Quadros;

Secretario para Administragao e Financas;.
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Secretario para Educacdo, Propaganda e Recreagao;
he ". Secretario p/ Assuntos Econémicos, Juridico e

Social;
ae Secretaria p/ a Assuntoda Mulher.

+: a 2. O ConselhoFiscal e de Disciplina Municipal é cons-

tituido por um presidente, um secretario e dois

vogais, exercendo ao seu nivel as mesmas com-

peténcias doConselho Fiscal Provincial.

~ ARTIGO39°°0

l. As Comissdes Sindicais sAo érgaos dedireccdo dosin-

dicato anivel. das instituigdes de saide com um numero de

“profissionais de enfermagem superior a 45, e so constitui-

‘dos por:

1.°Secretario da Comissio Sindical;

" 2.° Secretdriopara Organizagao Estatistica e Quadros:

Secretario para a Administragao e Finangas;

Secretario para os Assuntos Juridicos; ==
Secretario para os Assuntos Sociais;

- _ °° Secretario para a Educacao, Propaganda e Recreacao;

Secretaria para os Assuntos da MulherSindicalizada.

2. As. Delegagdes Sindicais so os orgaos de direcgdo do

S
S
i
s

|

fi
fk
hy

ff

 

¢4o serd no minimode:

a) Trés membros, designadamente delegadd, secreta-

rio e vogaldas instituigdes desade cujo numero

de profissionais de enfermagem inferiora vinte;

b) Cinco membros, designadamente delegados,secre-

tario, tesoureiros, 2.° vogalpara as instituigdes

$ - da satide cujo nimerode enfermeirosé de vinte .

a quarenta e cinco.

ARTIGO 40.°

 

rae - dios e de base do S.P.E.B.

gy Reunir regularmente uma vezpor mése extraordi-

nariamente quandonecessario; °

b) Executarasdeliberacdes e resolucdes dos Orgdos

a ye deliberativos e executivos superiorés;

: | o) Blaborar o plano eo relatorio de actividades esub-

i meter 4 aprovacao dos respectivos Orgaos deli-

- berativos;

ae tivo ao semestrefindoe promovera suadistri-

Me : buigéo aos membros dos respectivos érgaos

ce deliberativos; —
q é) Gerir os recursos humanos,financeiros e patrimo-

' Miais sob sua responsabilidade,

‘ ff Participar ao seu nivel das negociacdes sobre as

e convengées colectivas dos profissionais de

p r “* : ___ enfermagem,assim comoapoiarosfiliados nos _

as, processosde contratos individuais de trabalho;

a ‘sects:Tyahetat

 

_ Sindicato a nivel das instituigdes de satide comnijimero de _

profissionais-de enfermagem inferior a 45, e cuja composi-

Compete aoss Orgaos de Direcgdo ou Executivointermé- .

_ d) Elaborar semestralmente o relatorio de contas relat

g Representar a organiza¢do sindical.e osfiliadgs

' designadamente em juizo e nos Orgaos consult.

vos e/ou deliberativos de institui¢ao;

‘h) Apoiar .os filiados na defesa dosseus direitos

quanto a protec¢do e assisténcia de satide, garan.

_’ tia do emprego e seguranca social, bem comora

\ resolucao dos conflitos laborais;

i) Manter o controlo do efectivo dosfiliadose infor.

mar com regularidade aos Orgaossindicais supe.

riores acerca dos membros doS.P.E.B. quese

' estabelecam, mudem de domicilio ou dainstitu

¢ao ou deixem de pertencer a organizagdo sin-

dical;

Jj) Aplicar sancées aosfiliados infractores em confor.

‘ midade com presente Estatuto.

CAPITULO VII
Do Regime Financeiro

ARTIGO 412
‘5 _ (Geréncia)

A geréncia econdémicafinanceira do S.P.E.B. sera feita

poranoscivis ea eles se deverdoreferir os orcamentos,rela-

torios de contas dos Secretariados Municipais.

ARTIGO 42°
(Contabilidade)

OS.PEB. possuira uma contabilidade propria, devendo

o Secretario Provincial criar os livros adequados e2 justifice-

tivos dasreceitas e despesas ede> registos do inventério dos

bens patrimoniais. ©

ARTIGO 43. -
(Orgamento)

O orgamento anual e o. relatério de contas do exerci

cio findo, logo que aprovados em primeira instancia pelo

Secretariado’ Executivo e depois pelo Conselho Provincial,

_ deverfio ser divulgados a todos 0s érgdos Sindicais

Intermédios e de Base atravéss dos mecanismosinternos

apropriados.

ARTIGO 442
. (Receitas)

Constituem receitas do S.P.E.B. os valores peur

" provenientes de:

a) Quotizagao dosseusfiliados;

. b) Donativos, contribuigdes subsidios que lhe sejam

’ destinados; :

c) Quaisquer realizaces organizadas para angaria-

mento defundos.

ARTIGO45° -
(Despesas)

t

As despesas doS.P.E.B.sdo as que provierem da execv-

¢4o do presente estatuto eda weulizagdo <de actividade aa seu

cargo. ‘
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ARTIGO 46°
(Quotas ¢ joias sindicais) . ;

O valor da quota-sindical pago pelosfiliados do S.P.E.B.

’ éde 2% sob o saldrio base mensal, sendo o valor da joia de

3% a pagarno acto dainscrig&o formal. O valor da quota a

atribuir aos orgdos de direccao sindical intermédio e de base

sera definido num regulamento proprio cuja deco serado

Conselho Provincial.

CAPITULO VIII
Do RegimeDisciplinar ©

ARTIGO 47°

(Sangées) °

1. Aos filiados do S.P.E.B. que violam as disposigdes

estatutarias, que nao paguem regularmente as quotas sem

‘motivo justificado, ou que tenham um comportamento-

indigno,ficam sujeitos a seguintes sancdes disciplinares:

. a) Admoestacao privada;

6) Censura publica; -t

c) Suspensdo até seis meses;

d) Expulsao.

2. As medidas disciplinares serao aplicadas de acordo

com a gravidadeda falta cometida a serem precedidas de um _

processo disciplinar, a instituir nos respectivos1niveis pelos

Conselhos Fiscais do S.P.E.B.

ARTIGO 48°
a (Compcténcia)

A aplicagao das sancéesprescritas nas alineas’a) e b) do
' artigo anterior sera de competéncia de cada érgio directivo

_ do S.P.E.B.; e da alinea c), da competéncia do Secretariado

’ Executivo; e alinea d),.da competéncia exclusiva do

_Conselho Provincial. oO

ARTIGO 492
(Recurso)

Da medida disciplinar aplicada, cabe recurso ‘para
- estrutura imediatamente superior com efeito suspensivo, a

 antepor no prazo de 30 dias, a contar dadata da sua notifi-

"cacao. .

ARTIGO50.°°
i ; (Regulamento)

_ Régulaméntopréprio definira as medidas de aplicagao
das san¢Gesaosfiliados factores do S.P.E.B.

CAPITULO IX.
. Das Disposigées Gerais

ARTIGO 51°
(Insignia e simbolos)

1. Dispondo de personalidade juridica prépria, 0

Sindicato Provincial de Enfermeiros de Benguela «“S.P.E.B.»

tera:. od isle ; ; os

a) Bandeira;

5) Emblema;

c) Hino; i, at |

d) Selo branco; | a i At hens. ».

e) Carimbo. ie

sala
|ae

6341

’

_ 2. O emblema reflecte a denominagao do Sindicato —

Provincial de Enfermeiros de Benguela e € composto pela

sigla S.P.EB.

. ARTIGO 52.°
} (A bandeira) ‘

A bandeira do sindicato é rectangularde cor branca que

expressa a paz e luz do saber, com umacircular onde se

expressa‘o nome do sindicato, representado pelo ‘mapa da

Proviriciade Benguela, no-centro a agulhacom seringa sim-

bolo de enfermageni.

ARTIGO 53.°
(insignia)

'* A insignia do Sindicato Provincial dos Enfermeiros de , .
Benguela é constituida pela cor branca no seu todo, e cor

‘preta onde esto circunscritosna parte horizontal a sigla |

S.P.E.B. eno centro pelo mapa da Provincia de Benguela, ea

agulha com seringa simbolo do profissional de enfermagem..

ARTIGO 54."
" (Dos bens)

Sao bens méveis, iméveis e semi-iméveis do S.P.E.B.-
~ todos aqueles que. forem adquiridos com ‘fundo prdprio,

"por doagdo ou por outras fontes devendo os mesmos serem

registados e escriturados nos orgdos competentes.

ARTIGO 55°
(Casos omissos)

As davidas que surgirem na interpretagao do presente

estatuto deverdo ser resolvidas pelo Secretariado Executivo

do S.P.E.B. a 8
Esta conforme o original. :

Cartorio Notarial da Comarca de Benguela, em Benguela,
aos 12 de Janeiro de 2015. —0 ajudante do notario, ilegi-

-vel. (15-4950-L10)

t

 

Cussuca & Filhos, Limitada

Certifico que,por escritura de 13 de Janeiro de 2015,
lavrada com inicio de folhas 13, verso, a 15, verso, do livro

denotas para escrituras diversas n.° 4-C, deste Cartério, a

cargo de Augusta Kandeia, Notaria de 12 Classe, perante

mim, Albertino Morais Alberto Antonio, Notério-Adjunto

do. referido Cartério; foi entre Joaquim Joao Cussuca, sol--

. teiro, maior, natural do Dombe Grande, Municipio da Baia |

‘Farta, Provincia de Benguela, que outorganeste acto porsi e

“na qualidade de representante legal de seus filhos menores,

_os mencionadosJanilson Artur Cussuca, de 13 anos de idade,

nascido a! de Fevereiro de 2002; Goncdlia das Dores Manuel

‘Cussuca, de 9 anos de idade,nascida aos 13 de Fevereiro

- de 2006; Tchoila Francisca Artur Cussuca eAmarinaNgueve

Artur Cussuca, ambas. de 5 anos de idade, todoseles natu-

~ rais de Benguela e consigo conviventés na casa sem niimero,

Bairro da Massangarala, Zona E, Benguela,, onde habitual-

mente residem, e Jodo Alberto Nunes Cussuca, solteiro,

maior, natural de Bengitela, Provincia de Benguela, resi-
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~ dente habitualmenteem Benguela, Bairro da Massangarala,

"casa sem numero, Zona E, constituida uma sociedade por _

" quotas, que se regera pelas clausulas e condigdes dos artigos

seguintes:

" ARTIGO 1."
- Asociedade adopta a denominacdo de «Cussuca & Filhos,

Limitada», com sede em Benguela, Bairro Massangarala,

Zona E, podendoabrirfiliais, sucursais ou qualquer outra »

espécie de representacdo, onde e quandoaossdécios convier.

ARTIGO 2° -
A duracao da sociedade é por termo indeterminado e o

. seu inicio contar-se-4, para todos os efeitos legais, aa partir

dodia da escritura.

. ARTIGO3.°

A‘sociedade tem por objecto 0 comércio geral agrosso

e a retalho, construgiocivil, obras publicas esua fiscaliza-

¢ao, panificacdo e seus derivados, vendadeviaturas e seus
—acessorios, servico de taxi, rent-a-car, transportes de pas-

sageiros e mercadorias, prestagdo de servicos, agricultura,

avicultura,. pecuaria,. pesca, hotelaria e turismo, laboraté-

‘rio clinico, compra e venda de produtos farmacéuticose

“de beleza, seguranga privada,. venda de materiais de cons-

trucdo, contabilidade geral, snack-bar, geladaria, casa de

cambio,. forma¢ao profissional, educagaoe ensino, lavanda-

ria, jardinagem, barbearia, gest&o e promogio de eventos,

camionagem,industria, explora¢ao mineirae florestal, trans-

porte de passageiros e de mercadorias, oficina, mecdnica .

auto, carpintaria, serralharia, perfumaria, loja, urbaniza-

- g4o, restauragdo, drenagem, saneamentobasico e ambiental,

boutique de moda,salao de beleza, exploragao mineira e flo-

restal, infantario, educagdo e cultura, venda de bens méveis

e im6veis, gestéo e promogdo de eventos, concessionario

. estipularem.

¢

de combustiveis e seus derivados de petréleo, importa¢ao |

e exportacao, podendo ainda dedicar-se a outros ramos de

comércio ou industria emque os sdcios acordem,cujo exer--

cicio privado seja permitido porlei.

ARTIGO 4.°

A sociedade pode, nos termos da lei,. associar-se com

“outras entidades para formar sociedades ou agrupamentos

complementares, tal como comparticipaconocapital de:

outras sociedades ou permitir participacdo de outras no seu

capital. .

-ARTIGO 5.°

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

integralmente realizado em dinheiro e acha-sé dividido e

representado por seis quotas, sendo uma de valor nominal

de Kz: 50.000,00 (cinquenta mil kwanzas), pertencente. ao

sécio Joaquim Joao Cussuca, e cinco quotas de igual valor

nominal de Kz: 10.000,00 (dez mi! kwanzas), pertencentes

aos sécios Jodo Nunes Cussuca, Janilson Artur Cussuca,

‘Gongalia das Dores Manuel Cussuca, Tchojla Francisca

Artur Cussuca e Amarina Ngueve Arty Cussuca, respecti-

vamente,

ii. ls

: pelo socio Joaquim Joao Cussuca, que fica nomeadogerente

gar validamente.a sociedade.

-cldusula.

“Assembleia Geral, serao repartidos pelos sdcios .na pio-

qualquer sécio, continuando com os sobrevivosou capazes 6

_ devendo estes nomear um que a todos repregente; enquantos

- quota estiver indivisa. :

—_— i»... |
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. ARTIGO 6°

Nao sero exigiveis prestagdes suplementares de cayj.

tal, mas os sécios poderao fazer a sociedade os supriments

de que ela necessitar, mediante juro e nas condigdes que se

ARTIGO 7.°

A cessao de quotas entre os sdciosé livre, porém, quand) '

feitaa estranhos, fica dependente de consentimento da socie. |

dade, a qual é sempre reservado o direito de preferéncia

deferido aos sdcios se a sociedade dele nao quiserfazeruso,

ARTIGO 8°
I. A geréncia e administragdo da sociedadesera exercida

com dispensa de caucdo, bastando a sua assinatura para obri-

2. O sdcio-gerente podera delegar em pessoa estranha

a sociedade todos ou parte dos seus poderes de geréncia,

conferindo, para o efeito o respectivo mandato, em nome da

sociedade. . \

3. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actose

contratos estranhosaos negociossociais, tais comoletras de

favor, fiangas, abona¢des ou documentos semelhantes,res-

pondendo por perdas ou danos que cause aoinfringir esta,

: ; ARTIGO 9°

As Assembleias Gerais, quando a lei nao prescreva

outras formalidades, serzio convocadas por meio decartas ou

bilhetes-postais registados, dirigidos aos sdcios com ante-

cedéncia minima de 30 dias. Se qualquer dos sociosestiver

ausente da sede social, a sua canvocacao devera ser feita

com a dilagao suficiente para que o mesmo possa compare-

cer ou fazer-se representar.

. ARTIGO 10.
Os lucros liquidos apurados, depois de deduzidaa per

centagem para o‘fundo de reserva legal e‘quaisqueroutras

percentagens para fundos ou destinos especiais criados em

porcao das respectivas quotas e em igual proporgao, serao

suportadas as perdas se as houver. |

. ARTIGO 1° .

Os anossociais serdo os civis, os balangosserao a3lde

Dezembro de cada ano,devendo estar aprovadose assinados

até fins de Mar¢o imediato.

_ ARTIGO 12°
1. A sociedade nao se dissolve por morte ou interdi¢do de

os herdeiros ou representantes do'sécio falecido ou interdito, _ 2. Dissolvida a sociedade poracordo dot sécios € nos

demaiscasoslegais, todos serdoliquidatariose 4 liquidagio

¢ partilha procederao como acordarem.Nafalta de acordoe

se algum dos sécioso pretender, sera0 activo social licitado
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em globo, com obrigac4o do pagamento do passivo e adju-

’ dicado ao socio que melhorr prego oferecer, em igualdade de

condigées. "

ARTIGO 13° :

A sociedade reserva-se 0 direito de amortizar a quota de

qualquer sécio, quandosobre ela recaia arresto,penhora ou

qualquer providéncia cautelar.

 ARTIGO 142.

‘No omisso regularao as deliberagées sociais da Lei -
n° 1/04, de 13 de Fevereiro, Lei-das Sociedades Comerciais .

‘+ edemais legislacaéo em vigor na Republica de Angola. ,

. Esta conformeo original. me

Cartorio Notarial de Benguela, no SIAC, aos -26 de

Janeiro de 2015. — O Notario-Adjunto, Albertino Morais

Alberto Antonio. (15-495 1-L10)

 

Carmelinda Investimento, Limitada

Certifico que, por escritura de 23 de Fevereiro de 2015, .

-lavrada com inicio a folhas 45, do livro de notaspara escri-

turas diversas n.° 18, do Cartério Notarial do Guiché Unico

da Empresa — Nosso Centro, a cargo do Notério, Lucio

Alberto Pires da Costa, Licenciado em Direito, foi consti-

tuida entre:

Primeiro: — Carmelinda de Sousa Will Assungao, sol-

teira, maior, natural de Agua Grande, Sdo Tomé e Principe,

de onde é nacional, residente em Luanda,no Distrito Urbano

- da Maianga, Bairro Prenda, Rua Laboratério de Engenharia;

Segundo: — Willgenilson dos Ramos Vera Cruz, sol-

teiro, maior, natural do Golf, residente em Luanda, no

Distrito Urbano da Samba, Bairro Morro Bento, Rua 7, Casa

n.° 283, Zona 3;

_ Uma sociedade comercial por quotas de’‘responsabi-

lidade limitada que se regera nos termos constantes. dos

artigos seguintes.

Estaconforme.

Cartério Notarialdo Guiché Unico da Empresa —Nosso

_Centro, em Luanda, aos 24 de Fevereiro de 2015. — Oaju-

dante, ilegivel.

; ESTATUTOS DA SOCIEDADE ~
* CARMELINDA TYVESTIMENTO. LIMITADA

’ ARTIGO 1.°

A sociedade -adopta a_denominagdo de «Carmielinda

Investimento, Limitada»; com sede social na Provincia de

f Luanda, Municipio de Viana, Bairro Baia Km 30 Viana,

- Rua 3, casas/n.°, podendotransferi-la livremente.para qual-

quer outro local do territério nacional, bem como abrir

filiais, sucursais, agéncias ou outras formas de representa-

¢4o dentro e fora do Pais.
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; - ARTIGO 2° ’

Asua duragao ¢ por tempo indeterminado contando-se d

inicio da sua actividade, para todos osefeitos legais, a partir

da data ‘do seu registo:

ARTIGO 3° .

A sociedade temcomo objecto social, informatica, for-

magao profissional, satide, estudo de mercado, publicidade

' e servigos de marketing, prestagdo de servicos, hotelaria

e turismo, comércio geral a grosso e a retalho, industria,

pescas, agro-pecuaria, agricultura, informatica, telecomuni-

cagdes, construgao civil e obras publicas, compra e venda

‘de méveis, modas e confeccées, transporte de passageiro e

mercadoria diversa,-farmacia;, centro médico, clinica geral,

perfumaria, agéncia de viagens, promocdo e mediacdo imo-

bilidria; relagdes ptiblicas, pastelaria, panificacao, geladaria,

exploragao de parquesde diversdes,realizagao de espectacu-

los culturais, recreativos e desportivos, exploragao mineirae

florestal, explora¢do de bombas de combustiveis, estacao de

servigos, representagdes comerciais, serralharia, carpintaria,

venda de aluminio e sua utilizagao, cultura eensino geral, -

seguranca dé bens patrimoniais, importacdo-e exportacdo,

podendo ainda dedicar-se a qualquer outro’ ramo do comér-

cio ou industria, em que os sdcios acordem e‘seja permibido

por lei. i . wy

ARTIGO 42 "
O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas),

integralmente realizado emdinheiro, dividido e represen-

tadopor duas quotas, sendo a primeira no valor nominal de

Kz. 80.000,00 (oitenta mil kwanzas), pertencente a sécia

Carmelinda de Sousa Will Assungdo, outra no valor nominal

de Kz: 20.000,00, (vinte mil kwanzas), pertencente ao socio

Willgenilson dos RamosVera Cruz, Pespestivameate.

ARTIGO 5°

A cessiio de quotas a estranhosfica dependente docon-

sentimento da sociedade,a qual é sempre reservado 0 direito

‘de preferéncia, deferido aos sdcios sea sociedade dele nao
quiser fazeruso.

ARTIGO 6°

LA geréncia e administragado da sociedade, em todos 0s

seus actos e contratos, em juizo e fora dele, activa e passi-

vamente, sera exercida pela sécia Carmelinda de Sousa Will

Assuncdo, desde ja fica nomeada gerente, com dispensa de

caugao, bastando sua assinatura, para obrigar validamente

a sociedade.

2. O sdcio gerente podera deléeat em_pessoa estranha

a sociedadeparte dos seus poderes de geréncia, eonteenee

parao efeito, o respectivo mandato.

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

e contratos estranhos aos negécios: sociais da sociedade, tais

como: letras de favor, fianca, abonagdes ou actos semelhantes

ARTIGO 7°

AS Assembleias' Gerais serao convocadas por‘simples

cartas registadas dirigidas aos sdcios com pelo menos 30dias

de antecedéncia, isto quando a lei nao prescreva |forma-
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sans lidades especiais de comunicagao. Se qualquerdos sécios
at , _ estiver ausente da sede social a comunicacao deveraserfeita

com tempo suficiente para que possa comparecer._

. ARTIGO 8° Se
40 oot . Oslucros liquidos apurados, depois de deduzida a per-

peu centagem para fundos ou destinos -especiais criados em

Assembleia Geral, serao divididos pelossécios ‘na propor-
bis, ¢ao das suas quotas, e em igual propor¢ao serao suportadas

Pes > as perdas se as houver.

Bet! _ |, ARTIGO 9°
A sociedade naose dissolvera por morte ou impedimento

 

le : _ enquantoa quota se mantiverindivisa.

eee "> + ARTIGO 102
ai -  Dissolvida a sociedade por acordo dos Socios € nos
es $x demais casos legais, todos os sécios serao liquidatarios e

a liquidacao é partilha realizar-se-&0 como acordarem. Na
falta de acordo, e se algum deles 0 pretender, sera ‘o activo

" social licitado em bloco com obriga¢4o do pagamento do
passivo e adjudicadoao sécio que melhor preco oferecer, em
igualdade de condi¢oes.

eh ARTIGO 11.
A sociedade reserva-se 0 direito de amortizar a quota de

qualquer sécio, quando sobreela recaia arresto, penhora ou

providénciacautelar. - .

c. ee. -- Lp ARTIGO 122 |

   

quer entre os sécios, seus herdeiros ou representantes, quer

entre eles e a propria Sociedade, fica estipulado o Foro da
Comarcado Malanje, comexpressa renincia a qualqueroutro.

| 2 ARTIGO 13°
: ‘ . Os anossociais serdooscivis e os balancos serio dados

P
P
R
L
S

S
e

aimediato..

be = oo ~ ARTIGO 14° é

‘No omisso regularao as deliberagdes sociais, as disposi-

ges da Lei n.° 1/04,de 13 de Fevereiro, e demais legislagdo
me
Ba aplicavel:
Mee. P
'
 

ECTIP, Limitada

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

lavrada com inicio a folhas 51,*+do livro de notas para escri-

turas diversas n.° 18, do Cartério Notarial do Guiché Unico
da Empresa— Nosso Centro, a cargo do Notario, Lucio

Alberto: Pires da Costa, Licenciado em Direito, foi consti-

- tuida entre:

Primeiro: — Emanuel Jod&o Paulo Sueno, solteiro,

maior, hatural do Luremo, Provincia da Lunda-Norte,resi-

dente habitualmente na Provincia de Malanje, Municipiode

__ Malanje, Bairro Canambua,casa s/n.°;

f

ea sii spaima

 

de qualquer dos sécios, continuando a sua existéncia com o

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sdcio falecido ou.

interdito, devendo estes nomear um que todosrepresente,.

'-transferi-la livremente para qualquer outro localdoterrité-

Para todas as questdes emergentes do presente «contrato, .

. e sérvicos de marketing, prestagao de servigos, hotelaria

_ € turismo, comércio geral a grosso e retalho, industria,

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

(15-4960-L15)

DIARIO DA REPUBLICA

Segunda: — Engracia Cudiva Pedro, solteira, maior
natural do Lucapa, Provincia da Lunda-Norte, residents
habitualmente na Provincia de Malanje, Municipio ¢

Malanje, Bairro Catepa, casa s/n.°, Zona3;

Uma sociedade comercial por. quotas de responsabj.
lidade limitada que se regera nos termos constanies dos

artigos seguintes. a %
Esta conforme. :

Cartério Notarial do Guiché Unico da Empresa—Noss

Centro, em Luanda, aos 25 de Fevereiro de 2015. —— O pr

meiro> ajudante, ilegivel.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
~ ECTIP, LIMITADA

ARTIGO 1.°

“A sociedade adopta a denominagao de «ECTIP, Limitade,

com sede social na Provincia de Malanje, Municipio

Malanje, Rua Comandante Dangereux, casa s/n.°,-podendo

rio nacional, bem comoabrir filiais, sucursais, agéncias ou

_outras formas de representa¢ao dentro e fora do Pais.

oe ARTIGO2° 7
~ Asua duracao é por tempo indeterminado contando-seo

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

_ da data do seu registo.

= ARTIGO 3.°
A sociedade tem como objecto social, informatica, for

macao profissional, satide, estudo de mercado, publicidade

pescas, agro-pecuaria, agricultura, informatica, telecomuni-

cacdes, construcao civil e obras publicas,-compra-e venda

_de-méveis, modas e confécgdes, transporte de passageiro ¢

mercadoria diversa, farmacia, centro médico,clinica geral,

perfumaria, agéncia de viagens, promocdo e mediacao ime-

bilidria, relacdes publicas, pastelaria, panificagao, geladaria,

explorac4o de parques de diversdes, realizac&o de espectacu-

los culturais, recreativos e desportivos, exploracao mineirae

florestal, exploragao de bombas de éombustiveis, estacao de

servigos, representa¢des comerciais, serralharia,carpintaria,

venda de alum{nio e sua utilizagdo, cultura.e énsino geral,

seguranca de bens patrimoniais, importa¢ao e exportacao,

podendo ainda dedicar-se a qualquer outro tamo dd comér

cio ou industria, em queos sécios acordem e seja permitido

“porlei. .

, “ARTIGO 42 i

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

“integralmente realizadoem dinheiro, dividido e represen

tado por duas quotas iguais no valor nominal-Kz: 50.000,00

(cinquenta mil kwanzas) cada, pertencentes aos sdcios

Emanuel Jo%o Paulo Sueno e-Engracia Cudiva Pedro, res
pectivamente. , : . \ 

 



‘entre eles e a prépria sociedade, fica estipulado o Foro da

Comarca de Malanje, com expressa rentincia a. qualquer

i . : ™ . 1 .

et ig . “ + i . 7
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ARTIGO 52 —
A cessao de quotas a estranhosfica dependente do con-

sentimento da sociedade,a qual € sempre reservado 0 direito

de’ preferéncia, deferido aos sécios se a Sociedade dele nao

quiser fazer uso.

. " ARTIGO 6°
1. A geréncia e administra¢ao da sociedade, em todos os

seus actos e contratos, em juizo e fora dele, activa e passiva-
mente, sera exercida pelo sdcio Emanuel Joao Paulo Sueno,

desdeja fica nomeadogerente, com dispensa de caucio, bas-
tando a sua assinatura, para obrigar validamente a sociedade..

2. O sécio gerente poderd delegar em pessoa estranha

a sociedade parte dos seus poderes de geréncia, conferindo

para o efeito, o respectivo mandato. .

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

como: letras de favor,fianga, abonacées ou actos semelhantes.

‘ “ARTIGO 7°

“As‘Assembleias Gerais serao convocadas porsimples car-

tas registadasdirigidas aos sécios com pelo menos30 dias de

antecedéncia, isto quando lei nao prescreva formalidades

especiais de comunicagdo. Se qualquer dos sdcios estiver

ausente da sede social a comunicagao devera ser feita com

tempo suficiente para que possa comparecer.

; ARTIGO 8° ,

Oslucrosliquidos apurados, depois de deduzida a per-

- centagem para fundos ou destinos especiais criados em

Assembleia Geral, serao divididos pelos sécios na propor-

- 40das suas quotas, e em igual propor¢ao serao suportadas

as perdas se as houver. '

ARTIGO9°
A sociedade nadose dissolvera por morte ou impedimento

de qualquer dos sdécios, continuandoa ‘sua existéncia com o

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sécio falecido ou

interdito, devendo estes nomear. um que todos represente,

enquanto a quota se mantiverindivisa. _

ARTIGO 102° , .

‘Dissolvida a sociedade por acordo dos séciose nos

demais casos legais, todos os sdcios serao liquidatarios e

a liquidac&o e partilha realizar-se-4o como acordarem. Na: -

' falta de acordo, e se algum deles o pretender, sera 0 activo

. social licitado em bloco com obrigagdo: dopagamento do

’ passivo e adjudicado aosécioque melhorpreco oferecer,em

igualdadede condigées.

ARTIGO11°

A sociedade reserva-se 0 direito de amortizara1 quotade

qualquer:sécio, quando sobreela recaia arresto,Penhoraou

providencia cautelar.

ARTIGO 122 | |
Para todas as questdes emergenittes do presente contrato,

quer entre os sécios, seus herdeiros ou representantes,quer

outro.

 

ARTIGO 132

Osanossociais serdo os civis € os balancos serdo dados-

em 31 de Dezembrode cadaano, devendo encerrar a 31 ‘de

Marco imediato. .

* “ARTIGOois
No omisso regularao as deliberacdes sociais; as disposi-

gdes da Lei n.° 1/04; de 13 de Fevereiro,ee demais legislagao

aplicavel. '

(15-496 1-L15)

Grupo C.D.D.D.A., Limitada

Certifico que, por escritura de 24 de Fevereiro de 2015,

lavrada com inicioa folhas 35, do livro de notas para escritu-

ras diversas n.° 18, do Cartorio Notarial do Guiché Unico da

‘Empresa, a cargo do Notario, Lucio Alberto Pires da Costa,

Licenciado em Direito, foi constituida entre:

Primeiro: — Armindo Gilberto da Silva Bento, casado

com Carla Karina Queiroz Joaquim Bento, sob o regime de.

_ comunhao de adquiridos, residente em Luanda, Municipio

de Belas, Bairro Cidade do Kilamba, Edificio S8, 4.° andar,

Apartamento 43;
Segundo: — Carla Karina Queiroz Joaquim Bento,. -

_casada com o primeiro outorgante, sob o regime acima men- .

cionado, residente em Luanda, Municipio de Belas, Bairro

Cidade do Kilamba,Edificio 88, 4.° andar, Apartamento 43,

Zona’20;

Uma sociedade comercial por quotas quese” regera nos_

termos constantesdos artigos seguintes.

. Esta conforme,

Cartério’ Notarial do Guiché Unico da Empresa, em .

Luanda, aos 25 de Foyereiro de 2015, — oO ajudante,

- ilegivel.

“ ESTATUTOS DA SOCIEDADE

GRUPO C:D.D.D.A.,LIMITADA.
: ARTIGO 1°
A sociedade adopta a denominagao de «Grupo C.D.

D.D.A., Limitada», com sedesocial na Provincia de Luanda,

Rua 51, Prédio n.° 115, Casa n.° 1, Urbanizacdo NovaVida,

‘Municipio de Belas, podendo.transferi-la livremente. para.

qualquer outro local doterritério nacional, bem como abrir

filiais, sucursais, agéncias ou outras formas de representagao

dentro e fora do Pais

ARTIGO 2°"

A sua duracdo é por tempo indeterminado contando-seo

inicio da suaactividade, para todososefeitos legais, a partir

da data da celebracdo da escritura: i 5 :

ARTIGO 3°

A sociedade tem como objecto social, comércio geral a
grossoe a retalho prestacdode servicos, hotelaria e turismo.

industria, pescas, agro-pecudria, agricultura, informatica,
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telecomunica¢Ges, construg¢aocivil e obras publicas, compra

e venda dé méveis e imdveis, modas e confec¢ées, transpor-

_ tes, maritimo, aéreo e terrestres, camionagem, transitarios,

rent-a-car, compra e venda de viaturas novas e de ocasiao ;

ou usadas, aluguer de.viaturas comou sem condutor, trans-

.. portes de passageiros ou de mercadorias,oficina auto, venda

de material de escritério e escolar, salao de cabeleireira,

botequim, assisténcia técnica, comercializacdo de petré-

leo e lubrificantes, farmacia; centro médico,clinica geral,

perfumaria, agénciadeviagens, promogao e mediagao imo-

bilidria, relagdes publicas, pastelaria, panificagao, geladaria,

explora¢ao de parquesdediversdes, realizac&o de espectacu-.

los culturais, recreativos e desportivos, exploragao mineira e

florestal, explora¢ao de bombas de combustiveis, estaco de

servicos, representagdes comerciais, serralharia, carpintaria,

venda de aluminio e sua utilizagao, cultura e ensino geral,

_ + Seguranga de-bens patrimoniais, importagao e exportacao,

podendoainda dedicar-se a qualquer outro ramo do comér-

cio ou industria emque Os sécios acordem e seja permitido

porlei. - ae :

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

, integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen- -

~ tado porduas quotas iguais de valor nominal Kz: 50.000,00

(cinquenta mil kwanzas), correspondente a 50%,cada, per-

tenceéntes aos sécios Armindo Gilberto da Silva Bentoe

‘Carla Karina Queiroz Joaquim Bento, respectivamente.

. . '_ARTIGO 5° |

A cesso de quotas a estranhosfica deperidente do con-.

sentimento da sociedade;a qual é sempre reservado 0 direito ©

de preferéncia, deferido aos sdcios se a sociedade dele nao

* quiser fazer uso.
4

ARTIGO 6° | .
1. A geréncia e administragao da sociedade, em todos os

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

sivamente, incumbe a ambos sdcios que desde jaficam
nomeados gerentes, com dispensa de caucdo, bastando uma

das assinaturas para obrigar validamente a sociedade.

2. Fica vedadoaosgerentes obrigar a sociedade em actos

e contratos estranhos aos negéciossociais da sociedade,tais -

como,letrasdé favor, fianga, abonacdes oui actos semelhantes.

ARTIGO7®
As Assembleias Gerais: serao convocadas por simples

cartas registadas dirigidas aos sécios com pelo menos 30

- dias de antecedéncia, isto quandoa lei nao prescreva forma-.

lidades especiais de comunicacao. Se qualquer dos sécios

estiver ausente da sede social a-comunicagao devera serfeita

cam tempo suficiente para que possa comparecer. ;

- ARTIGO 8° 7
Os lucros liquidos apurados, depois de deduzida a per-

centagem para fundos ou destinos especiais criados em

Assembleia Geral, serao divididos pelos sécios napropor-

gao das suas quotas, e em igual propor¢aosero sunortadss

as perdas se as houver.  

.Sobrevivo e herdeiros ou representantesdo sdciofalecido oy

demais casos legais, todos os sdcios serao liquidatarios ¢

'. passivo e adjudicado ao sécio que melhorpreco oferecer, em

" qualquersécio, quandosobreela recaia arresto, penhora

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

outro.

7 gdes da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, e demaislegislacao

“ comunhao de adquiridos, natural da Humpata, Provincia da

 

— |
DIARIO DA REPUBLic,

et

. ARTIGO 9.°

A sociedade nao se dissolvera por morte ouimpedimenty

de qualquer dos sécios, continuando a sua existéncia com

interdito, devendo estes nomear um que.a todosrepresente

enquanto a quota se mantiverindivisa.

ARTIGO10.°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sécios e ny

a liquidagao e partilha realizar-se-40 como acordarem. Na

falta de acordo, e se algum deles o pretender, seré 0 activ

social licitado em bloco com obriga¢ao-do pagamento &

igualdade de condi¢gées.

, ARTIGO 11°
A sociedade reserva-se 0 direito de amortizar a quota de

providéncia cautelar.

. ARTIGO 12.° :
Para todas as questdes emergentes do presente contralo,

quer entre os sdcios, seus herdeiros ou representantes, quet

Comarca de Luanda, com expressa rentincia a qualquer

ARTIGO 13.°

Os anossociais sero os civis € Os balan¢os serio dads

em 31 de Dezembro de cada ano, devendoencerrar a 31 de

Marco imediato.

_ARTIGO142

No omisso regularao as deliberagdes sociais, as disposi-

aplicavelh be (15-4962-L15)

 

YUDACARPEREIRA’S— Consulting, Limitada

Certifico que, por escritura de 24 de Fevereiro de 2015,

lavrada com inicio a folhas 53, do livro de notaspara escritu-

ras diversasn.° 18, do Cartério Notarial do Guiché Unico da

Empresa, a cargo do Notario, Lucio Alberto Pires da Costa,

Licenciado em Direito,foi constituida entre:

Primeiro: — Maria, Candida. das Mercés Pereira, casa

com Lourengo Antonio de Carvalho, sob regime decomunhio

de adquiridos, natural do Longonjo, Provincia do Huambo,

residente habitualmenteem Luanda,Distrito Urbano e Bairro

da Ingombota, Rua Major Kanhangulo, n.° 101, 4.° andar,

Segundo: — Rui‘EmanuelFerreira Pereira, casado com |

Marcia ‘Daniela Ferreira Tomas Pereira, sob regime, de 
Huila, residente habitualmente em Luanda, no Municipio& |

Belas, Bairro Benfica, Travessa 22, Casa n.° 17, Zona 3; 
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Terceiro: —— Yuno Anderson Pereira Vieira, solteiro,

_habitualmente em Luanda, no Distrito Urbano e Bairro da

 Ingombota, Rua Lopes Lima, Casa n.° 15;

Quarto: — Darcio Irineu Pereira Vieira, solteiro, maior,

‘natural da Ingombota, Provincia de Luanda,: onde reside

habitualmente, no Distrito Urbano e Bairro da Ingombota,

Rua Lopes Lima; Casa n.° 15, Zona 4;
Uma sociedade comercial por quotas ‘de responsabi-

lidade limitada que se regera nos termos constantes dos

artigos seguintes.

_ Esta conforme.

" Cartério Notarial do Guiché Unico da Empresa, em

Luanda, aos 25 de Fevereiro de 2015. — 0 ajudante, ile-

-ive,

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
YUDACAR PEREIRA’S — CONSULTING, LIMITADA’

“ARTIGO Lo
A sociedade adopta a denominagao de «YUDACAR

PEREIRA’S — Consulting, Limitada», com sede social na

Provincia de Luanda, Municipio de Belas, Bairro Camama, .

Rua das Rosas, Casa n.° 40, podendotransferi-la livremente

para qualquer outro local do territorio nacional, bem como

abrir filiais, sucursais, agéncias ou outras formasde repre-

sentagao dentro e fora do Pais.

_ARTIGO 2° :

-A sua duracdo é por tempo indeterminado contando-se0

inicio da sua actividade, para todososefeitoslegais, a partir

da data do seu registo.

ARTIGO 3° if

A sociedade tem comoobjecto social prestagi#o de servi-

gos, consultoria, ensino privado,jardim-de-infancia, creche,

" formagdo profissional, informatica, telecomunicagGes, enge-

nharia, design e manutencdo de barcés, gestao financeirae-

gestéo de participacdes, hotelaria e turismo, exploragao -

mineira e florestal, comercializag&o de telefones e'seus .
" acessérios, transporte maritimo, terrestres e aéreos, camio-

nagem, agente despachante, recrutamentoe fornecimentode _

miao-de-obra especializada e nao especializadaas empresas

nacionais e estrangeiras, transitarios, rent-a-car, compra €

venda de viaturas novas e usadas e seus acessérios, oficina

mecanica, aluguer de viaturas com ousem condutor, venda’

e reparacdo de veiculos automéveis, fabricagao de vigotas

e blocos, comercializaco de combustiveis e lubrificantes,.

éleos, material hospitalar, produtos quimicos,plastificacao.

de documentos, venda de material de éscritério e escolar,

decoragdes, modae confecgées,lavandaria, relagdes publi-

cas, mediagdo e promocao imobiliaria, salao de cabeleireiro,

“centro deestética, representagdes comerciais e industriais,

venda de gas de.cozinha, desporto e recreacdo, video club,

manutenc4o de espacos verdes e jardinagem, seguranga

e bens patrimoniais, cultura, escola de condugio, ensino,

_agéncia de viagens, representagGes téxteis, artesanato, mobi-

. 7as),
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_ liario, take away, agro-pecuaria, agricultura, exploracao de

maior, natural do Lubango, Provincia da Huila, residente - recursosflorestais e minerais, pesca, fiscalizacao, fabricagao’

e comercializacgao demateriais de construcg&o e seus acessé-

trios, utensilios domésticos, terrestres e aéreos, camionagem

sucatas, oficinas, perfumaria, decoragdes e eventos, moda e

confecgdes, discoteca, desinfestacao, electricidadée, indus-

tria, fabricagao de gelo, panificagao e geladaria, promogao,

seguran¢a de bens patrimoniais, représentacdo de marcas,

importacdo e exportacdo, podendo ainda dedicar-se a qual-

quer outro ramo do comércio ou industria em queos socios

acordem e seja permitido porlei.

. ARTIGO 4°

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

integralmente realizado. em dinheiro, ‘dividido -e .

representado por quatro“quotas, sendo uma no valor nomi-

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

sécia Maria Candida das Mercés Pereira e outras trés quo-

tas iguais, no valor nominal de Kz: 20:000,00 (Vinte Mil
Kwanzas) cada uma, pertencentes aos sécios Darcio Irineu

‘Pereira Vieira, Yuno Anderson Pereira Vieira e Rui Emanuel

Ferreira Pereira, respectivamente. ,

ARTIGO'S?
A cessao de quotas aestranhos fica dependente dc. con-

sentimento da sociedadea qual é sempre.reservado direito

de preferéncia deferido aos sécios sea sociedade dele nao

quiser fazer uso. ’

ARTIGO 6° ¢

l. A geréncia e administracao da sociédade, em todos’os

seus actos e contratos, em juizo e’fora dele, activa.e passi-

vamente, incumbe aos sécios Darcio Irineu Pereira Vieira e
_Rui EmanuelFerreira Pereira, que ficam desde ja nomeados

‘gerentes,corn dispensa de caucdo, sendo necessério a assi-

natura de um deles para obrigar validamente a sociedade.

2. Os sécios-gerentes poderao delegar em pessoa estranha

‘ 4 sociedade parte dos seus poderes de geréncia, conferindo

para 0 efeito, o respectivo mandato.

3. Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade em actos

e contratos estranhos aos negéciossociais da sociedade,tais _

como: letras de favor, fianga,noou actos semelhan-
. , *

~. tes.

- ARTIGO'TS

As Assembleias Gerais serdo convocadas por simples car-

tas registadas dirizidas aos sécios com pelo menos30 dias de

antecedéncia, isto quandoa lei n&o prescreva formalidades

especiais de-comunicacdo. Se qualquer dos sécios estiver

ausente da sede sociala comunicagdo deverd ser feita com —

tempo, suficiente.para que possa comparecer.

“ac. " * aRrTiGos®
. Oslucros liquidosapurados, depois de destiaida a per-

. centagem para fundos ou destinos’ especiais criados em

_Assembleia Geral, serio divididos pelos sécios na propor-

" do das suas quotas, e em igual proporgdo serdo suportadas —

as perdas se as houver.
. if ~
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~ ae ARTIGO 9°
A sociedade naose dissolvera por morte ou impedimento

de qualquer dos sécios, continuando a sua existéncia com o -

sobrevivo e herdeiros ou representantes dosécio falecido ou

interdito,devendo estes nomear um que a todos represente,

enquanto‘a quota se mantiverindivisa.

. ARTIGO 10° ;

- Dissolvida a sociedade por acordo. dos sécios € nos

demais casos legais, ‘todos os sdécios serao liquidatarios e

a liquidagdo e partilha realizar-se-ao0 como acordarem. Na

falta de acordo, € se algum deles o pretender, sera 0 activo

social licitado em bloco com obrigac¢éo do pdgamento do

passivo e adjudicado ao sécio que melhorprego oferecer, em

igualdade de condigdes. os

ai ig ARTIGOII2 |

A sociedadeé reserva-se 0 direito de amortizar a quota de

- qualquer sécio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou

providéncia cautelar.°

ARTIGO 12° " &
Para todas as questdes emergentesdo presente contrato,

“quer entre os Socios, seus herdeiros ou representantes, quer

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

Comarca de Luanda, com expressa rentincia a qualquer

outro.
-

ARTIGO 13.°

Osanossociais serao oscivis e os balancos sero dados

em 31 de Dezembro de cada ano, devendoencerrar a 31 de’

Margoimediato: :

ARTIGOas

No omisso regularao as deliberagdes sociais, as disposi- -

gGes da Lei n.° 1/04, de 13.de Fevereiro, e demaislegislagao

aplicavel. oo (15-4965-L15)
 

CON-FRANCIS— Prestacao de Servicos, Limitada

Certifico que, por escritura de 25 de Fevereiro de 2015,
lavrada com inicio a folhas 63, do livro de notas para escritu-

ras diversas n.° 18, do Cartério Notarial do Guiché Unico da

Empresa, a cargo do Notario, Liicio Alberto Pires da Costa,

Licenciado em Direito, foi constituida entre: .

Primeiro: — Conceicio Correiade Oliveira, solteira,

maior, residente em Luanda, Municipio de Luanda, Distrito

Urbano da Ingombota, Bairro Azul, Rua Dr. Joao de Castro,
Zona 2;

Segundo: — Francisco de Oliveira ArturGoncalves,sol-

teiro, maior, residente em Luanda, Municipio de Luanda,

Distrito Urbano da Ingombota, Bairro Dr. Américo Boa

Vida, Rua Dr. Joao de Castro, n.° 35;

Uma sociedade comercial por quotas que se regera nos

termosconstantes dos artigos seguintes.

Esta conforme.

" Cart6rio ‘Notarial do Guiché Unico da Eresem

Luanda, aos 27 de Fevereiro de 2015. — O ajudante, ile-

  

* importagio e exportacdo, assisténcia técnica, comércio

. de sistemas de tratamentos de dguas, tratamento de aguas

- Aguas, fornecimento de bens e servicos nas opéraciespetro-

"_DIARIO DA REPUBLIC,

ESTATUTOS DA SOCIEDADE

CON-FRANCIS — PRESTACAO
DE SERVICOS, LIMITADA —

ARTIGO 12 |

A sociedade adopta a denominagao de «CON-FRANCS

— Prestagao de Servi¢os, Limitada», tem a sua sedesocial

na Provincia de Luanda, Municipio, de Belas, Centralidade

do Kilamba, Quarteirao da Marimba,Prédio C 29, I."anda,

- Apartamenton.° 14, podendo abrir filiais, agéncias, sucw.

sais, ou qualquer outra representaco em qualquerparte do

territério nacional e no estrangeiro que mais convenha a0s

negocios sociais. . . 3 \

ARTIGO 2.° -

A duracdo da sociedade é por tempo indeterminado,con-

tando--se 0 seu inicio a partir desta data.

ro ARTIGO 3.°

1. O seu objecto social € 0 exercicio das actividades

de construcdo civil e obras publicas,fiscalizagéaode obras,

elaboraco de estudos e projectos, consultoria ambiental,

avaliacdo e. elaborac&o de estudos de impacte ambiental,

auditorias ambientais de projectos publicas e privados,fis

calizago da seguranca ambiental e industrial, inspeccao na

classe dos materiais perigosas e diversas, fiscalizacao de

obras, construgdes de projectos eléctricas, compra e venda

de viaturas, rent-a-car, prestacdo dé servicos, informatica,

geral a grosso e a retalho, serralharia, soldadura industrial,

manutengao electro industrial e. recuperagdes de energia.

estabilizada, refrigeracZo de frio, auto electrdnico, elec:

‘tromecanico industria, hotelaria e turismo, consultoria ¢

qualidade, elaboracao de estudos e projectos, assessoria

técnica, mecanica, bate-chapa e pinturas, educacao, saiide,

énsino privado, agéncias de prestacdo de servicées, agénca

de viagem, agéncia de navegacdo aérea e maritimo,.trans-

portes publicos e privados, telecomunicacées, imobiliarios,

‘ panificacao, vende de gas de butano, exploraciio petrolifero,

florestal, inertes, mineira, ouro, diamante e seus derivados

com a sua transformagao, escola de condugao, seguranga

privada, equipamentos e maquinas para construgio civil,

estaciio de combustiveis e lubrificantes, éleo, comerciali-

zacdo de petréleo bruto e derivados, agro-pecuaria, saldo.

de beleza, geladaria,- pescas, formagdo técnico profissional

e especializada, tecnologia de informagao, instituigao. ban-

‘cario, prestacéo de servicos: nas planta-formas, refinarias

de petréleo, sondagens, producdo, pesquisas de petrdleo ¢

liferas, agente cultural e organizacdo de eventos, gestio residuais industriais, tratamento e bio remediagio desolos,

purificacdo de 4gua para o consumo, jardinagem,relacées

publicas e marketing, podendo exercer ainda a outras acti

vidades desde que haja conveniéncia dos Socios & permitido

’ porlei.
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2. A sociedade pode no exercicio da sua actividade, par-

:ticipar no capital social de outras sociedades nacionais ou

estrangeiras, ainda que 0 objectivo socialdiferente, asspciar-
sea quaisquer agrupamentos de empresas, consdrcios ou

associacdes em participa¢gdo existentes ou_a construir, bem

como adquirir ou alienar a nacionais ou estrangeiras partici-

paces sociais.

ARTIGO 4°

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

. integralmente realizado em dinheiro, dividido e' represen-

tado por duas quotas, sendo uma quota no valor nominal

de Kz: 85.000,00 (oitenta e cinco mil kwanzas), perten-

cente a sdcia Conceigao Correira de Oliveira, e outra quota

no valor nominal de Kz. 15.000,00°(quinze mil kwanzas),

pertencente ao socio Francisco de Oliveira Artur Goncalves,

respectivamente.

ARTIGO 5°

‘A cesso de quotas a estranhos fica dependente do con-

sentimento da sociedade a qual é sempre reservadoo direito

de preferéncia, deferido aos sdcios se a sociedade dele nao

quiser fazer uso. ,

ARTIGO6°
1. A geréncia e adiministragao da sociedade, em todos os

seus actos e contratos, em juizo e fora dele, activa e passiva-

mente, incumbe a socia Concei¢ao Correia de Oliveira, que

desdeja fica nomeada gerente, com dispensa de caugao, bas-

" tando a sua assinatura para obrigar validamente a sociedade.:

2. A sécia-gerente podera delegar em pessoaestranha a

sociedade todos ou parte dos seus poderesde geréncia, con-

ferindo para o efeito, o respectivo mandato.

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

contratos estranhos aos negécios sociais- da sociedade;tais

como:letras de favor, fianga, abonagdes ou actos semelhan-

tes.” 7

ARTIGO 7°

As Assembleias Gerais seréo convocadas porsimples car-

tas registadas dirigidas aos sécios com pelo menos30 dias de

- antecedéncia, isto quando lei nao prescreva formalidades..

especiais de comunicagao. Se qualquer dos sdciosestiver
_ ausente da sede social a comunicagdo devera ser feita com

‘tempo suficiente para que possa comparecer,

oe _ ARTIGO 8°
Os lucros liquidos apurados, depois de deduzidaa-per-

- centagem para fundos ou destinos especiais criados em

Assembleia Geral,.serao divididos pelos sécios na propor-

_ 94 das suas quotas, e emigual proporgdo serao suportadas

as perdas se as houver. . fer

: - ARTIGO 92. a
A sociedade nao sedissolverapor morte ou impediment .

de qualquer dos sOcios; continuando 3 sua existéncia com 0°

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sécio falecido ou

‘interdito, devendo estes nomear um que a todos represente, _

enquanto a quota se mantiverindivisa.

demais casos legais, todos os sécios serdo liquidatarios e

‘qualquer sdécio, quando sobreela recaia arresto, penhora ou

: Javrada com inicio a folhas 73, do livro de notas para escritu-

“Bairro Patrice Lumumba, Rua Conego Manuel das Neves

-6349

ARTIGO 102° “i
Dissolvida a sociedade por acordo dos sécios e nos

a liquidagao e partilha realizar-se-Ao como acoérdarem. Na -

falta de acordo, e se algum deles 0 pretender, sera 0 activo

social licitado em bloco com obrigacdo do pagamento do

passivo e adjudicado ao sécio que melhorpreco oferécer,¢em

igualdadede condigdes.

ARTIGO11.2
A sociedadereserva-se 0 direito de amortizar a quota de  

providéncia cautelar.

ARTIGO 12°

Para todas a$ questdes emergentes do presente contrato,

quer entre os sdcios, seus herdeiros ou representantes, quer

entre eles e a prépria sociedade, fica estipulado o Foro da -

Comarca de Luanda, com expressa rentincia a qualquer

outro. _

ARTIGO 13°
Osanossociais serao.os civis e os balangos serao dados -

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

Marco imediato.

~ ARTIGO 142 =
No omisso regularao as deliberagdes sociais, as disposi-

gdes da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, e demais legislacao ‘-

aplicavel. . ,   
(15-4975-L15) ~

 

Muda Fécil Servicos, Limitada  
Certificoque, por escritura de 26 de Fevereiro de 2015, «

ras diversas n.° 18, do Cartério Notarial do Guiché Unico da

Empresa, a cargo doNotario, Lucio Alberto Pires da Costa,

Licenciado em. Direito, foi constituidaentre: s

\ Primeiro: ~Joseline Raquel de Ceita Caposso,solteira,

maior, natural da Ingombota, Provincia de Luanda, -onde ~

reside habitualmente, no Distrito ‘Urbano da’ Ingombota,

no 1;

' Segundo: — Hibraim Moreira Baldé, solteiro, maior,  
natural do Rangel, Provincia de Luanda, onde reside habi-

tualmente, no Distrito Urbano do Rangel, Bairro Nelito

Soares, Rua do Ribatejon.° 184; %

Uma’sociedade coniercial por quotas de responsabi-_

lidade limitada, que se regeré nos termos constantesdos

artigos seguintes.

.. Estaconforme. -

Cartério Notarial do Guiché Unico da Boies em

Luanda, 27 de Fevereiro de 2015. — O ajudante, ilegivel.
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ESTATUTOS DA SOCIEDADE
MUDAFACIL SERVICOS, LIMITADA -

7 / . * ARTIGOL?
‘A.sociedade adopta a denominacdo de «Muda Facil

Servigos, Limitada», com sede social em Luanda, Municipio

_ de Luanda,Distrito Urbanodo Rangel, Bairro Nelito Soares,

_ Rua Cénego Manueldas Neves, Casa n.° 84, podendotrans-,

feri-la livremente para qualquer outro local do territério

nacional, bem como abrir filiais, sucursais, agéncias ou

" outras formas de representagao dentro e fora do Pais.

ARTIGO 2.°

A sua duragao é por tempoindeterminado, contando--Se 0

inicio da sua actividade, para todososefeitos legais, a partir

da data da celebtaao da escritura.

’ ARTIGO 3:°

A sociedade tem como ‘objecto social a ‘hotelaria é€

turismo, comércio geral a grosso e a retalho, prestacgao de

servicos, decoracdo, restauracao, culinaria, construcao civil

e obras ‘ptiblicas, assisténcia técnica, informatica, gestdo

de projectos, gestéo de imobilidrios, transporte, rent-a-car,

_ compra e venda de viaturas novas e usadas,salaéode cabelei-

reiro, boutique, telecomunicacao, cybercafé, equipamentos

hoteleiros, salao de festa, formacao profissional, consultoria

financeira, fiscalizac&o, educac&o eensino, satde, agro-

-pecuaria, pescas, avicultura, talho, charcutaria, peixaria,

gourmet, garrafeira, desinfestagao, padaria, agricultura,flo-

ricultura, Jardinagem,cultura, venda de material escolar e

‘de escritorio, relagdes publicos, exploragdo de recursos

minerais, exploracaoflorestal, seguranca privada, venda de.

acess6rios diversos, centroinfantil, centro médico,farmacia, °

agéncia de viagens, gestao de empreendimento, exploracdo --

de bombas de combustiveis seus lubrificantes, importa¢ao e

‘exportacao, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo

docomércio-ou industria em que os sdcios acordem e seja

‘Pempitige por lei.

“ARTIGO42 se

O capital social ’é de Kz: 100.000.00 (cem mil kwanzas),

jntegralmente realizado em dinheiro, dividido e representado

‘por 2 (duas) quotas iguais de valor nominal Kz: 50.000,00

(cinquenta mil kwanzas) cada, pertencentes aos sdcios

Hibraim Moreira Baldé e Joseline Raquel de Ceita Caposso,

respectivamente.

oh ARTIGO 5°
A cessdo de quotas a estranhos fica dependente do con-

sentimento da sociedade, a qual é sempre reservadoo direito

’ de preferéncia, deferido aos sécios se a sociedade dele nao

quiser fazer uso. |

J _ ARTIGO 6°
‘1. A’'geréncia e administragao da sociedade, em todos os

" seus actos e contratos, em juizo e fora dele, activa e passiva-

mente, incumbe ao sécio Hibraim Moreira Baldé, que desde

' 54 fica nomeadogerente, com dispensa de caic¢Zo, bastando

- -@ ua assinatura para obrigar validamente a sociedade.

 

€ contratos estranhos aos negocios sociais da sociedade,tais

_tas registadas, dirigidas aos s6cios com pelo menos30dias ¢:.

_antecedéncia, isto quando a lei n&o prescreva formalidade

‘tempo suficiente para que possacomparecer.

Assembleia Geral, serdo divididos pelos sécios na propir

as perdas se as houver. : ¥

_de qualquer dos sécios, continuando a sua existénciacomo

igualdade de condigdes.

_ qualquer s6cio, quandosobre ela recaia arresto, penhora ow

querentre os sdcios, seus herdeiros ou, representantes, quet

" entre eles € a propria sociedade,fica estipulado o Foro da

* outro.

~ gdes da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro; e demais legisla

‘aplicdvel. ;

DIARIO DA REPUBLICA
wateeere

7

2. O sécio-gerenté podera delegar em pessoa estranha

a sociedade parte dos seus poderes de geréncia, Conferindo

para 0 efeito o respectivomandato.

3. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em acl

comoletras de favor, fianga, abona¢des ou actos semelhan.

tes. .

ARTIGO 7.° :

As Assembleias Gerais serdio convocadaspporsimples ca.

especiais de comunicacdo. Se qualquer dos sdociosestiver

ausente da sede social, a comunicagao devera serfeita com

~ ARTIGO8.°

Os lucros liquidos apurados, depois de deduzida ape

centagem para fundos ou destinos especiais criados em

¢40 das suas quotas, e em igual propor¢ao serao Suportadas

ARTIGO 9°

A sociedade.naose dissolvera por morte ou impediment

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sécio falecidoou

interdito, devendo estes nomear um que a todos represent

enquanto a quota se, mantiver indivisa.

ARTIGO 102

; Dissolvida a sociedade por acordo dos s6cios € nos

demais casos legais, todos os sécios serao liquidatarios ¢
a liquidacao e partilha realizar-se-do como acordarem.Na

falta-de acordo, e se algum deles 0 pretender, sera 0 activo

social licitado’ em bloco com obriga¢ao do pagamento@

passivo'e adjudicado ao sécio que melhor prego,oferecer, em

. ARTIGO I1.°

‘A sociedade. reserva-se 0 direito de amortizar a quota de

providéncia cautelar.

ARTIGO 12° | 7
Para todas as questdes emergentes do presente contrato,

Comarca de Luanda, com expressa renuncia a qualquet

a ARTIGO 13°

Os anossociais serao os civis e os balangos ‘serdo dades

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

Margo imediato.

ARTIGO 14° .

No omissoregularao as deliberagdes sociais, asdisposi

f . (15-4980-L19 |
auntie a SA cabs oo 
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Conservatoria do Registo Comercial da 2." Seccao

do Guiché Unico da Empresa

CERTIDAO >
7

- Barbara Celeste Ferreira Gamboa, Conservadora-Adjunta

da Conservatéria do Registo Comercial de Luanda, 2. Seccao

do Guiché Unico da Empresa.
Satisfazendo ao que me foi requerido em petigao apre-

‘ sentada sob o n.° 74, do. livro-didrio de 23:de Julho do

corrente ano,a qualfica arquivada nesta Conservatoria.

Certifico que, sob o n.° 5.122/15, se acha matriculado o

comerciante em nomeindividual, Nelito Ndala Junior, sol-

teiro, maior, residente em Luanda, no Distrito Urbano do

Sambizanga, Bairro do Sao Paulo, Rua do Lobito, Casa

n° 28, Zona 10, que usa a firma «NELITO NDALAJUNIOR

_ —Prestacdo de Servicos», exerce a actividade de prestacao

' de servicos, tem escritério e estabelecimento denominados

«ORGANIZACOES NELITO— Prestacao de Servicos»,

'- situado em Luanda, no Distrito Urbano do Sambizanga, .

Bairro So Paulo, Rua do.Lobito, Casa n.° 28 Zona 10.

Por ser verdade se passa a presente certidao, que depois

de revista e consertadaassino.

Conservatéria do Registo Comercial de Luanda,da2.* Seccdio

‘do Guiché Unico da Empresa, em Luanda, aos 23 de Marco

de 2015. —A conservadora-adjunta, ilegivel.

 (15-4661-L02)

 

' Conservatéria do RegistoComercial da 2.* Seccao

do Guiché Unico da Empresa —,

CERTIDAO

Barbara Celeste Ferreira Gamboa, Conservadora de 3. Classe

"da Conservatéria do Registo Comercial de Luanda, 2.°‘Secgdo

. do Guiché Unico da Empresa...

Satisfazendo ao que mefoi requerido ern petigao apre- .

sentada sob o n.° 53, do livro-didrio de 27 de Margo do

corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatéria. _

Certifico que, sob o n.° 5.138/15, se acha matriculada

a comerciante-em nomeindividual Julieta Lina Fumutia,

- Solteira, maior, residente em Luanda, no Municipio de’

Luanda, Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi, Bairro Kilamba

Kiaxi, casa s/n.

a actividade de comércioa retalho, prestacao deservigos,

comércio de pegase acessdérios para vefculos automé-

veis, tem escrit6rio e estabelecimento denominado «CASA°

_JULIETA—Comércio e Prestagao de Servicos», situado em

" Luanda, no Distrito Urbano do KilambaKiaxi, Bairro Neves

Bendinha, Rua do Nguenji,junto ao Banco Sol, s/n.°
‘ . ; : i c ae.

|

lin

°; Zona 20, que usa firma «JULIETA LINA ..

. FUMUTIA —Comércioe Prestagao de Servicos», exerce

Por ser verdade se passa a presente. certidao, que depois

de revista e consertadaassino.

Conservatéria do Registo Comercial de Luanda, da 23 Secciio

do Guiché'Unico da Empresa, 27 de Marco de 2015. —A :

, conservadora de 3.* classe,ilegivel.

ah asdois109)
 

Conservatéria do Registo Comercial da 2." Seco

_ do Guiché Unico da Empresa-

_ CERTIDAO

" - Barbara Celeste Ferreira Gamboa, Conservadora-Adjunta

da Conservatéria do Registo Comercial de Luanda, 2.° Sec¢ao

do Guiché Unico da Empresa. . .
Satisfazendo ao que mefoi requeridoem peticao apre-

sentada sob 0 n.° 40, do livro-diario de 30 de Marco do

corrente ano, a qualfica arquivada nesta Conservatoria.

Certifico que, sob 0 n.° 5.143/15,se acha matriculado o

comerciante em nomeindividual Fernando Samuel Almeida

Cardoso,solteiro, maior, residente em Luanda, no Municipio .

de Viana, Bairro Vila de Viana, RuaMartires do Capolos/n.°,

que usa a firma «F. S. A. C. — Comércio'a Grosso»,exerce

a actividade comércio por grosso, tem escritério e-estabele-

cimento denominado «CASALFE — Comércio a Grosso»,

situado em Luanda, no Municipio dee Viana, Bairro Grafanil

Bar. - ;

Porser verdade se passa a presente certidao, que depois

_ de revista e consertadaassino. .

Conservatéria do Registo Comercial de‘Luanda, da23 Seccaio

do Guiché Unico, 30 de Margo de 2015 —A conservadara,

ilegivel.

(15-4914-L02)

" Conservatéria do Registo Comercial da 2." Seccao
do Guiché Unico da Empresa

_ CERTIDAO

> Barbara Celeste Feireira Gamboa, Conservadora-Adjunta -

' da Conservatoria do Registo,Comercial de Luanda, 2." Sec¢io

do Guiché Unico da Empresa.

Satisfazendo ao que me foi requerido em peticao apre-

sentada sob 0 n.° 38, do livro-didrio de 30 de Margo do

corrente ano,a qual fica arquivada nesta Conservatoria.

‘Certifico que, sob o n.° 5.142/15, se acha matriculado

© comerciante em nome individual Cristé6vio Domingos: -

Cunda Tandala, solteiro, maior, residente em Luanda, no

Municipio de Luanda, Distrito Urbano da Maianga, Bairro

Prenda, Rua 5, Casa n.° 156, Zona 6, que usaa firma «C.D. |

C. T. —- Restauracdo e Hotelaria», exerce a actividade de.

restaurantes, tem escritério e estabelecimento denominado
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«Restaurante — Edma», situado em Luanda, no Municipio

de Viana, Bairro Mussende, Ruada Antena, casa, s/n.", pré-

ximo-ao Dream Space.

.Por ser verdade sepassa a presente certidao, que depois

de revista e consertada assino. es

~ Conservatéria do Registo Comercial de Luanda, da 2.Seccdio

do Guiché Unico, 30 de Marco de 2015: —A conservadora-

-adjunta, ilegivel. * (15-4915-L02)

  

 

" Conservatoria do Registo Comercialda 2.” Secgao

do Gulch? Unico da Empresa

CERTIDAO

 

et ; : Barbara Celeste Ferreira Gamboa, Conservadora-Adjunta

i ee da Conservatoria do Registo Comercial de Luanda, 2.* Secgao

°° ‘do Guiché Unico da Empresa.
games oA _ Satisfazendo ao que me foi requerido em peticao apre-

‘sentada sob o'n.° 36, do livro-didrio de’30 de Margo do

correnteano, a qualfica arquivada nesta Conservatoria.

- Certifico que, sob o n.° 5.141/15, se acha matriculado o

7 ' solteiro, maior, residente em Luanda, no Municipio do

©) ‘  Cazenga, Bairro Hoji-ya-Henda, Casa n.° 227, Zona-17, que

Se usa a firma «AFONSO. LUZIZILA ANTONIO —Indistria,
bees ‘Comércio e Prestacdo de Servicos», exerce as actividades

de prestagao de servigos, panificago, comércio a ‘retalho

de po, produtos de pastelaria e de confeitaria, tem escri-

‘ . torio e estabelecimento denominado «AFONSO LUZIZILA

ee ANTONIO— Indistyia, Comércio e Prestagdo de Servicos»,

¢ situado em Luanda, no Municipio do Cazenga,Baitro Hoji-

‘ ya-Henda, Rua Amaral Bento, Casa n.° 225, Zona 17.

» °°. Por ser verdade se passa a presente certidao, que depois

f ae - de revista econsertadaassino. ‘

& Conservatéria doRegisto Comercial de Luanda, da 22 SeccZo
B

do Guiché Unico, 30 de Margo de 2015. — A conservadora

f° adjunta, ilegivel (15-4916-L02)
 

Conservatéria do Registo Comercial de Luanda

da2." Seccado Guiché Unico—ANIFILE
M
E

o
D

  

  

   

         

CERTIDAO

"Leandra Augusto SumbodeAlmeida Gomes, Licenciada -

do Registo Comercial de Luanda, da 2.* Sec¢ao do Guiche

Unico da Empresa—ANIFIL.

* sentada sob o n.° I, do livro-didrio 24 de Marco do corrente

ano, aqual fica arquivada nesta Conservatoria. ;

Certifico que sob 0 n.° 69/15, se acha matriculada a

‘comerciante em nomeindividual, Joaquina Manuel Anténio,

solteira, maior, residente em Luanda, no Distrito Urbano

da Ingombota, Bairro itha do Cabo, SectorSalga, ne 14,

ig sid <2

comerciante em nomeindividual Afonso Luzizila Antonio, .

' corrente ano, a qualfica arquivada nesta Conservatoria.

Municipio de Luanda, Distrito Urbano da Maianga, Baimo

‘ dade de comércio retalho,tem escritério e estabelecimento

* denominados «S.R.A.C.C. — Comeércio a Retalhon,situ

_ Guiché Unico —ANIFIL,em Luanda, aos 25 de Margo de 2015.

’ —Aconservadorade 3.* classe, i/egivel.

em Direito, Conservadorade 3." Classe da Conservatéria _

Satisfazendo ao que me foi requerido em. petigdo apre- 7
em Direito, Conservadora de 3. Classe da Conservatotia

—_—_
DIARIO DA REPUBLICA

que usa a firma «JOAQUINA MANUELANTONIO —
Comércio a Retalho», exerce a actividade de comércio a
retalho em estabelecimentos n.e., tem escritério e estabele

cimento denominados «Bué de Xuxa»,situadosnolocal &

domicilio, nesta cidade. 0

Por ser verdade se passa a presente certidao, que depois

de revista e consertada assino.

Conservatéria do Registo Comercial de Luanda, 22 Seceiy

Guiché Unico —ANIFIL, em Luanda, aos 24 de Marco de 2015,

—A conservadora de 3.* classe, ilegivel. -

' (15-4675-L03)

 

Conservatéria do Registo Comercial de Luanda |

da 2." Seccao Guiché Unico — ANIFIL

CERTIDAO

" Leandra Augusto Sumbo de Almeida Gomes, Licenciata

em Direito, Conservadora de 3.* Classe. da Conservatira

do Registo Comercial de Luanda, da 2." Sec¢ao do Guické

Unico da Empresa —ANIFIL.

Satisfazendo fo que me foi requerido em peticaoapre-

sentada sob on.° 3, do livro-didrio de 25 de Margodo

Certifico que, sob o n.° 72/15, se acha matriculado 0

comerciante em nome individual, Sérgio RogérioAntonio

Chiamie Casimiro, solteiro, maior, residente em Luanda,

Calemba, Rua Ngola Mbandi, casa sem numero, que usaa

firma «S.R.A.C.C. — Comércig a Retalho», exerce a activ

dos em Luanda, ‘Distrito Urbano da Ingombota,Baim

Ingombota, Rua da Missdo, Prédio 125, 3.° andar. -_

Por ser verdade se passa a presente certidao, que depois

de revista e consertadaassino. aoe
Conservatéria do Registo Comercial de Luanda, 2.7 Seccéo

(15-4676-L02

Conservatéria do Registo Comercial de Luanda

da 2.* Secc4o Guiché Unico—ANIFIL .

CERTIDAO
!

Leandra Augusto Sumbo deAlmeida Gomes,Licenciads 
do Registo Comercial de Luanda, da 2." Secgiio do Guicht

Unico da Empresa —ANIFIL.

Satisfazendo ao que me foi fedjuestiip em peticdo apre
sentada sob 0 n.°3do livro-didrio de 30 de Marcodo correnté

ano, a qual fica arquivada nesta Conservatéria..
i   
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_ Certifico que, sob 0 n.° 75/15, se acha matriculada a

comerciante em nome individual, Fabio Jofre da Silva _

Baptista, casado com Celma:Jandira dos Santos Alves

Baptista, sob o regime de comunhio de adquiridos,residente’

em Luanda, no Municipio de Luanda, Bairro Comandante

Valédia, Rua Vasco Fernandes,n.° 2, 4.° Apartamento, que _

usa a firma «F.J.S.B — Prestagdo de Servicgos», exerce as ©

actividades de prestacdo de servicgos, tem escritorio e.estabe-

' lecimento denominado «F.J.S.B — Prestacao de Servicos»,

situado em Luanda, Municipio de Luanda, Bairro Zango |

Calumbo. ‘ ;
Por ser verdadese passa a presente certiddo, que depois

de revista e consertada assino. —

' Conservatoria do Registo Comercial de Luanda, 2." Seccao

Guiché Unico da Empresa — ANIFIL; em Luanda, aos 30 de
Margo de2015. —A Conservadora de 3.Classe, ilegivel. .

(15-4929-L03)

 

Conservatéria do Registo Comercial de Luanda “

~CERTIDAO

a) Que a copia apensaa esta certidao esta conforme

- 0 original;

b) Que foi requerida sobApresentagao n.° 0003. 150325;

c) Que foi extraida do registo respeitante 4 comer-

_ciante em nome individual Conceigéo Vaz -

Pedro, com o NIF 2402405252, registada sob 0

n.°.2015.11043; _

d) Queocupaas.folhas rubricada(s) |por mim, leva(m)

o selo brancodesta Conservatéria.

Matricula — Averbamentos —- Anotacdes

. Concei¢&o Vaz Pedro;

Identificagao Fiscal: 2402405252;

. AP.7/2015-03-20 Matricula
Concei¢o Vaz Pedro, solteira, maior, residente em:.

Luanda, Distrito Urbano.e Bairro da Ingombota, Rua Karl

Marx, n.° 34;

Data: 18 de Margo de 2015;

Nacionalidade: angolana;

Ramo de actividade: edigdo de jjornais, revistas e outras

publicagdes periddicas.

Estabelecimento: «Visio Juniom, situado no local do.

~ domicilio.—A AjudantePrincipal, Joana Miguel.

_ AP.4/2015-03-25 Averbamento Oficioso |

" Rectificada denominac4o: «Revista Visto Hinion.

Por ser verdade se passa a presente certidao, que depois

de revista e consertada assino. f

Conservatéria ‘do Registo Comercial de Luanda, aos 25

. deSMaye de2015. —AA Ajudante Principal, Joana Miguel,

(15-472401) -

MA yet
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' Conservatéria do Registo Comercial de Luanda

CERTIDAO
’

‘a) Que a copia apensa a esta certidao esta conforme

0 original; a

- b) Que foi requerida sob Apresentacao n° 00 12.1503 12

c) Quefoi extraida do registo respeitante o comerciante

em nome individual Pedro Wetuvanga, com o

NIF 2403118346,registada sob 0 n.° 2014.10329;

d) Queocupaas folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatoria.

Matricula — Averbamentos — Anotacdes

Pedro Wetuvanga; - :

Identificacdio Fiscal: 2403118346;
AP.6/2014-07-16 Matricula
Pedro Wetuvanga,solteiro, maior, residente em Luanda,

Bairro Cassenda, Casa n.° 25, Distrito Urbano da Maianga,

de nacionalidade angolana, que usa a firma o seu nome

completo, exerce actividade de comércio a retalho em

estabelecimentos nado especificados, tem escritério e esta-

belecimento denominados «Pedro Wetuvanga Comercial»,

situados no Bairro Hoji-ya-Henda, Rua dos Funantes,n.° 20,

Municipio do Cazenga,nesta cidade.

_ AP.9/2015-03-12 Averbamento

O comerciante acima matriculado, mudou-0 enderego

-do seu estabelecimento denominado «Pedro . Wetuvanga

Comercial», para a Rua do Funchal, n.° 77, Bairro Hoji-ya- °

Henda, Municipio do Cazenga, nesta cidade.

Por ser verdade se passa a presente certidao, ape depois.

de revista e consertada assino:

2 Conservatoria do Registo Comercial de Luanda, aos 12 de

Margo de 2015.— A Conservadora de 3." Classe, Maria

Wanda do NascimentoJacinto. _ (15-4725-L01)

 

. Conservatéria do Registo Comercial de Luanda

CERTIDAO

a) Que a cépia apensa a esta—— esta conforme

0 original; z

b) Quefoi requerida sobApresentaso n.°0023.141127;

¢) Que foi extraida do registo respeitante‘ao comer-

ciante em nome individual Miguel Abuala

Kalesi, com o NIF 2403 125440,——sobo

n° 2014, 10751;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o'selo branco desta Conservatoria.
1
¥

 
    

~  
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«Restaurante — Edma», situado em Luanda, no Municipio

de Viana, Bairro Mussende, Ruada Antena, casa- sin.’, prd-

eikt ximo-ao Dream Space.

Pr Por ser verdade se passa a presente certidéo, que depois

hee te de revista e consertada assino.
& : rey 7 Conservatoria do Registo Comercial de Luanda, da 2? Secetio.

Frets :- do Guiché Unico, 30 de Marco de 2015. —A conservadora-

Hehe °° sadjunta, ilegivel. ° ~ (15-4915-L02)

ae

 

 Conservatéria do Registo Comercialda 2." Seccio

do Guiché Unico da Empresa
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. CERTIDAO

Barbara Celeste Ferreira Gamboa, Conservadora-Adjunta

da Conservatéria do Registo Comercial de Luanda, 2. Seccao

‘do Guiché Unico da Empresa.

Satisfazendo ao que |me foi requerido em peticdo apre-

.sentada sob on.° 36, do livro-diario de 30 de Marco do

corrente ano, a qualfica arquivada nesta Conservatoria.

Certifico que, sobo n.° 5.141/15, se acha matriculado 0

comerciante em nome individual Afonso Luzizila Anténio,

_ Cazenga, Bairro Hoji-ya-Henda, Casa n.° 227, Zona 17, que ~

usa a firma «AFONSO LUZIZILA ANTONIO—Industria,
Comércio e Prestacao de Servigos», exerce as actividades

de prestaco de servigos, panificagao, comércio a ‘retalho

de pdo, produtos de pastelaria e de confeitaria, tem escri-

torio e estabelecimento denominado «AFONSO LUZIZILA

. ANTONIO Industria, Comércio e Prestacdo de Servicos»,
is -* . situado-em Luanda, no Municipio do Cazenga, Bairro Hoji-

ya-Henda, RuaAmaral Bento, Casa n.° 225, Zona 17.

Porser verdadese passaa presente certidao, que “epois

- de revista econsertadaassino. ,

Conservatoria do Registo.Comercial de Luanda, da 2. Seogio

do Guiché Unico, 30 de Marco de 2015. — A conservadora

adjunta, ilegivel. . (15-4916-L02)

 

" Conservatéria do Registo Comercial deLuanda

da2." Sec¢do Guiché Unico —ANIFIL

CERTIDAO

~ Leandra Augusto Sumbo de Almeida Gomes, Licenciada

em Direito, Conservadora de 3.* Classe da Conservatoria

_do Registo Comercial de Luanda, da 2. Secgao do Guiche

Unico da Empresa —ANIFIL.

Satisfazendo ao que mefoi requerido em. peticZo apre-

* sentada sob o n.° 1, do livro-didrio 24 de Marco do corrente

ano, a-qualfica arquivada nesta Conservatéria.

” Certifico gue sob o n.° 69/15, se acha matriculada a

comerciante em nomeindividual, Joaquina Manuel Anténio,
_ solteira, maior, residente em Luanda, no Distrito Urbano

_ daIngombota, Bairro ha do Cabo, SectorSalga,n.° 14,

 

   

   

"do Registo Comercial de Luanda, da 2.° Seccaio do Guid

solteiro, maior, residente emLuanda, no Municipio do —

' dade de comércio a retalho, tem escritorio e estabelécimen®

"Aconservadora de 3." classe, ilegivel.

DIARIO DA REPUBLig,
: —

que usa a firma «JOAQUINA MANUELANTONIO.
Comércio a Retalho», exerce a actividade de comécig
retalho em estabelecimentosn.e., tem escritdrio ¢ estab,

cimento denominados «Bué de Xuxa», situadosno localg

domicilio, nesta cidade. ,

Por ser verdade se passa a presente certidao, que depe,

de revista e consertada assino.

Conservatoria do Registo Comercial de Luanda, 2! Seog

; Guiché Unico—ANIFIL, em Luanda, aos 24 de Marcoded

—A conservadora de 3.* classe, i/egivel. -

po (15-4675-l)

  
' Conservatoria do Registo Comercial de Luanda

da 2." Seccao Guiché Unico —ANIFIL

CERTIDAO

” Leandra Augusto Sumbode Almeida Gomes, Licenciat

em Direito, Conservadora de 3.* Classe- da Conservalii

Unico da Empresa — ANIFIL.-
.Satisfazendo ao que mefoi requerido em peticao ape

sentada sob 0n° 3, do livro-didrio de 25 de Maro #

corrente ano,a qualfica arquivada nesta Conservatoria

Certifico que, sob o n.° 72/15, se acha matriculados

comerciante em nome individual, Sérgio Rogério Anténa

Chiamie Casimiro, solteiro, maior, residente em -Luantt

_ Municipio de Luanda, Distrito Urbano da Maianga, Baim

Calemba, Rua Ngola Mbandi, casa sem ntimero, que ust?

firma «S.R.A.C.C. — Comércig a Retalho», exercea aciivt

~ denominados «S.R.A.C.C. — Comercio a Retalho»,situe

dos em Luanda; :Distrito Urbano da Ingombota, Bairro

Ingombota, Rua da Missdo, Prédio 125, 3.° andar.

Por ser verdade se passaa presente certidao, que depois

de revista e consertada assino. '

 Conservatéria do Registo Comercial de Luanda, 2.3 Seo

Guiché Unico —ANIFIL,em Luanda, aos 25 de Margo de 2015.

- (15-4676-L0)
—

Conservatéria do Registo Comercial de Luanda -

da 2." Secsio Guiché Unico—ANIFIL.

_CERTIDAO

Leandra Augusto Sumbo deAlmeida Gomes,Licenciat# |

em Direito, Conservadora de 3.7 Classe da Conservatétit

do Registo Comercial de Luanda, da 2.” Secgio do Guich?

Unico da Empresa—ANIFIL.

Satisfazendo ao que mefoi requerido em vais apt

_ sentada sob 0 n.°3do livro-didrio de 30 de Marco do corret® |
. ano, a qualfica arquivada nesta Conservatoria.

/ =

eee ay  
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| _ Certifico que, sob o n.° 75/15, se acha matriculada a

comerciante em nome individual, Fabio Jofre da Silva

Baptista, casado com Celma: Jandira dos Santos Alves

Baptista, sob o regime de comunhiode adquiridos, residente’ . /

em Luanda, no Municipio de Luanda, Bairro Comandante

Valédia, Rua Vasco Fernandes, n.° 2, 4.° Apartamento, que.

usa a firma «F.J.S.B — Prestagao de Servicos», exerce as ©

actividades de prestagdo de servi¢os, tem escritério e.estabe-

lecimento denominado «F.J.S.B — Prestacao de Servicos»,

situado em Luanda, Municipio de Luanda, Bairro Zango I

Calumbo.
*

Por ser verdade se passa a presente certidao, que depois —

de revista e consertada assino.

__ Conservatoria do Registo Comercial de Luanda, 2° Secgao

Guiché Unico da Empresa — ANIFIL, em Luanda, aos 30 de

Margo de 2015.—A Conservadora de 3-* Classe,ilegivel. -

(15-4929-L03)

~ Conservatéria do Registo Comercial de Luanda-
*

- CERTIDAO

a) Que a copia apensa a esta certidao esta conforme

- 0 original;

b) Que foi requerida sobApresentagao n.° 0003. 150325;

 _. &) Que foi extraida do registo respeitante 4 comer- ~

: -ciante em nome individual Conceig&o Vaz -
Pedro, como NIF 2402405252, registada sob o

n.°.2015.11043; ,

ad) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo brancodesta Conservatéria.

Matricula— Averbamentos — Anotacdes

. Concei¢ao Vaz Pedro;

_ Identificacao Fiscal: 2402405252;

- AP.7/2015-03-20 Matricula

Conceic¢féo Vaz Pedro, solteira, maior, residente em.

Luanda, Distrito Urbano e Bairro da Ingombota, Rua Karl

Marx, n.°34;.

Data: 18 de Marco de 2015;

Nacionalidade: angolana; 4

Ramo de actividade: edicdo de jjornais, revistas e outras

publicagdes periddicas.

Estabelecimento: «Visdo Junior, situado no local do

domicilio. —A Ajudante Principal, Joana Miguel.

_ AP.4/2015-03-25 Averbamento Oficioso

” Rectificada denominagio: «RevistaVisdo Junior.

Por ser verdade se passa a presente certiddo, que dene", :

de revista e consertada assino.

Conservatéria‘do Registo Comercial de Lied a0s 29

de Margo de:2015.—A8 Ajudante Paincipal, Joana Miguel

(15-4724-L01) =

he CI ity i iy
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- Conservatéria do Registo Comercial deLuanda

es a CERTIDAO

‘a) Que a copia apensa a esta certiddo est4 conforme

0 original; ,

- b) Quefoi requerida sob Apresentacao n.° 0012.150312

c) Quefoi extraida do registo respeitante o comerciante

em nome individual Pedro Wetuvanga, com 0

NIF 2403118346,registada sob 0 n.° 2014.10329;

d) Que-ocupaas folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

_oselobranco desta Conservatéria. ,

Matricula — Averbamentos — Anotacdes

Pedro Wetuvanga; - .

Identificagao Fiscal: 2403118346;
AP.6/2014-07-16 Matricula |
Pedro Wetuvanga,solteiro, ‘maior, residente em Luanda,

Bairro Cassenda, Casa n.° 25, Distrito Urbano da Maianga,

de nacionalidade angolana, que usa a firma o seu nome

completo, exerce actividade de comércio a retalho em

estabelecimentos nao especificados, tem escritério e esta- .

belecimento denominados «Pedro Wetuvanga. Comercial»,

situados no Bairro Hoji-ya-Henda, Rua dos Funantes, n.° 20,

Municipio do Cazenga,nesta cidade.

_ AP.9/2015-03-12 Averbamento . . :

© comerciante ‘acima matriculado, mudow.0 endereco

-do seu estabelecimento denominado «Pedro Wetuvanga

Comercial», para a Rua do Funchal, n.° 77, Bairro Hoji-ya- °

Henda, Municipio do Cazenga, nesfa cidade.

‘Por ser verdade se passa a presente certidao, que depois -

de revista e consertadaassino:

: Conservatoria do Registo Comercial de Luanda, aos 12 de

Margo de 2015.— A Conservadora de 32° Classe, Maria

Wanda do Nascimento Jacinto. . (15-4725-L01)

Conservatéria do Registo Comercial de Luanda | _

CERTIDAO

a) Que a cépia apensa esta certidaoesta conforme ~

o original;

b) Que foi requerida sobApresentacSo n.°0023.141127;

c) Que foi extraida do registo respeitante*ao comer- .

, ciante, em nome individual Miguel Abuala

Kalesi, com o NIF 2403125440, reersob 0

n.° 2014. 1075.I;

ad) as ocupaas folhas tubricada(s) por mim,needa

~~ oselo branco desta Conservatéria,
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Matricula—Averbamentos—Anotagdes

‘Miguel Abuala Kalesi;

_ Identificacao Fiscal: 2403125440; og Ee

~ AP.18/2014-11-27 Matricula
“Miguel Abuala Kalesi, solteiro, maior, residente em.

. Luanda, Bairro Kicolo, Municipio de Cacuaco,casa s/n.°;

Nacionalidade: angolana;

Ramode. actividade: comércio aa retalho de calcado e de.

__ artigos de couro; ;

Data: 24 deNovembro 2014;

_ Estabelecimento: «Abelaxy» situado em Luanda, na Rua

do Funchal, Zona 17, Bairro Hoji-ya-Henda, Municipiodo

. Cazenga.

Porser verdade se passa a presentecertidao, que depois

~ de revista e consertadaassino.

Conservatoria do Registo Comercial de Luanda, a | de

- Dezembro de 2014, — A 1? Ajudante de Conservador,

~ oe (15-4726-L01) ’Antonia Dias de Carvalho.‘

 

Conservatériado Registo Comercial de Luanda

-CERTIDAO

. @ Que cépia apensaa esta certidao esta& conforme

0 original;

5) Quefoi requeridasobApresentagdorn.°001 1.140707;

c) Que foi extraida’ do registo respeitante ao comer-_

ciante em nome,“individual Brito Mbongo

Tumba, com o NIF 2419009550, registada sob

on.° 2014.10300;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim,Jeva(m)

o selo branco desta Conservatoria. |

Matricula —Averbamentos —Anotages
‘Brito Mbongo Tumba; ‘

Identificagao Fiscal: 2419009550; |
AP.10/2014-07-07 Matricula on “
Brito’ Mbongo Tumba, solteiro, maior, residente em -

Luanda, Municipio de Belas, Bairro Golf, Bloco.9, 1.°, 14/6,

Zona 20, Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi, de nacionali- .

dade angolana, queusa a firma o seu nome completo, exerce.

actividadé de comércio a retalho de produtos alimentares-

ndo especificados e de tabaco, tem escritdrio e estabeleci- ~-

mento denominado «A.T.D. — Multisistema», situados no

Bairro Golf, Rua Pedro de Castro Van-Diinem «Loy», casa
s/n.°, Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi, nesta cidade.

Por ser verdade se passa a presente certiddo, que depois

de revista e consertadaassino.

Conservatéria do Registo Comercial de Luanda, aos 1.0 de

Julhode 2014. —A Ajudante Principal, Joana Miguel.

1(15-4727-L01)
“4

cl ghall

‘ _ sentada sob 0 n.° 8 dolivro-diario de 23 de Margo de 2015,

| . Luanda, 24 deMargo de 2015. — O conservador,ilegivel.

" corrente ano, a qualfica arquivada nesta Conservatoria.

.Comandante Valddia,n.

DIARIO DA REPUBLICA

Conservatéria do Registo Comercial de Luanda

CERTIDAO

Andrade Manuel Neto, Licenciado em Diteito, Conse.

vador do Registo Comercial de Luanda.

. Satisfazendo ao que mefoi requerido em petigao apr.

a qualfica arquivada nesta Conservatoria.

" Certifico que, sob on.° 18.038,a folha 144,do livroB-l,¢

acha matriculado o comerciante individual Virgilio Aveling

Fernandes Garcia, solteiro, maior, residente em Luanda,

Bairro Cazenga, 6. Avenida, Casa n.° 221, |

Nacionalidade: angolana. .

_ Ramode actividade: comércio a retalho nao eye

cada.

Estabelecimento: «Kabala Center, situado no5local do

domicilio. =

- Por ser verdade se passa a presente certidao, que depois

de revista e consertada assino. ‘,

Conservatoria do Registo Comercial de ‘Luanda, en

(15:-4730-L0)
 

Conservatéria do Registo Comercial de Luanda

~ CERTIDAO °

Andrade Manuel Neto, Licenciado em Direito, Conser

vador do Registo Comercial de Luanda. /

Satisfazendo ao que me foi requerido em peti¢ao apt

sentada sob o n.° 15do livro-diario de 11 de Setembro do

Certifico que, sob o n.°10.376, a folhas142, do livro Bz,

se acha matriculado 0 comerciante em nome individual .

Mohamed Sasso Jr, solteiro, maior, residente em Luanda, |

Bairro Martires de Kifangondo, Rua 6, Casa n.° 28-B, queust |

a firma o seu nome, exerce a actividade de comércio geral,

tem escritério e estabelecimento denominado «STARS -

Comiércio Geral», situado no.Municipio do Sambizanga, Ru

.° [92/A,nesta cidade.

Por ser verdade se passa a presente.certidao; que depois

de revista e consertada assino. x

Conservatéria do Registo Comercial de Luanda, ef

Luanda, aos 13 de Setembro de 2013. —O conservador, ile

(15-6170-L0))givel,  



iI SERIE — N.° 78 — DE24DE ABRILDE 2015

Conservatéria doRegisto Comercial da 2." Seccio —

do Guiché Unico da Empresa — Nosso Centro

CERTIDAO

Natacha Garcia Antonio dos Santos Garcia, Conser-

| vadora-Adjunta da Conservatoria do Registo Coniercial da

2° Secgao do Guiché Unico da Empresa —- Nosso Centro.

Satisfazendo ao que mefoi requerido em petigao apre-

sentada sob 0 n.° 2 do livro-didrio de 25 de Fevereiro do

corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatoria.

Certifico que, sob o n.° 673, se acha matriculadaacomer- .

ciante em nome individual Mauricia Kapepo Samandjata,

residente em Luanda, Municipio de. Luanda, Distrito

Urbano do Kilamba Kiaxi, Bairro Calemba 2, Rua 7, Casa

no 25, Zona 20, que usa a firma «MAURICIA KAPEPO

SAMANDJATA — Comércio a Retalho», exerce a activi-

dade de comércio a retalho de produtos alimentares, bebidas

e tabaco, tem escritério e estabelecimento denominado

«MKS— Comeércio a Retalho», situado em Luanda,Distrito

Urbano do Kilamba Kiaxi, Bairro Calemba 2, Rua 7, Casa

n.° 25, Zona 20.

Por ser verdade se passa a presente certidao,“que, depois

de revista e consertadaassino.

Conservatéria do Registo Comercial de Luanda, da 2252 Seccdio

do Guiché Unico, aos 25 de Fevereiro de 2015. —A conser-

vadora-adjunta, ilegivel. (15-4963-L15)
 

‘Conservatoéria do Registo Comercial da 2.* Seccao

do Guiché Unico da Empresa -— Nosso Centro

CERTIDAO

Barbara Celeste Ferreira Gamboa, Conservadora-Adjunta

‘da Conservatéria do Registo Comercial da 2.* Secgao do

Guiché Unico da Empresa— Nosso Centro.

_ Satisfazendo:aoque mefoi requerido em peticao apre-

_ Sentada sob 0 n.° 10, do livro-didrio de 18 de Fevereiro do

“.corrente ano,a qualfica arquivada nesta Conservatoria.

-Certifico que; sob 0 n.° 662/15, se acha matriculado Oo -

comerciante em nomeindividual Osvaldo Olimpio Cassengo

de Almeida, casado com Neusa de Sousa Jodo de Almeida,

em regirne de comunhio de adquiridos,residente em Luanda,

Municipio de Luanda, Distrito Urbano da Maidnga, Bairro

Prenda, Rua Engenheiro Franc. S. Lemos, s/n, que usa a

firma «OSVALDO. OLIMPIO CASSENGO DE ALMEIDA

’ — Prestag&o de Servi¢os Graficos e Informatica», exerce a

- actividade de prestagdo de servicos, tem escritério e esta-.
“belecimento denominado «CREATIVE, LINE — Prestacdo. .

._ de Servigos Gréaficos e Informatica», situado em Luanda,

sil ati sik ae“AEG teh aa =

6355,

Municipio de ‘Luanda, Distrito Urbano da Samba, Bairro

Morro Bento, Avenida Pedrode Castro Van-Dunem «Loy»,

- casa s/n.°

Conservatéria do Registo Comercial de Luanda, da2Secgao

do Guiché Unico da Empresa — Nosso Centro, aos 18 de
Fevereiro de 2015.-—A consérvadora-adjunta, ilegivel.

, : . (15-4964-L15)
‘

 

- _ Conservatéria do Registo Comercial da 2." Seccao

do Guiché Unico da Empresa —.Nosso Centro °

“CERTIDAO

Barbara Celeste Ferreira Gamboa, Conservadora-Adjunta

da .Conservatoria do Registo Comercial da 2.° Secgao ddo

Guiché Unico da Empresa — NossoCentro.,

Satisfazendo ao que me foi requerido em peticao apre-:

sentada sob 0 n.° 12 do livro-didrio de 25 de Fevereiro do

corrente ano, a qualfica arquivada nesta Conservatoria.

Certifico que, sob 0 n.° 675/ 15, se acha matriculado o

comerciante em nome individual Maléu Euclides Pedro .

BungaSeco, solteiro, maior, residente em Luanda, Municipio

de Viana, Bairro Viana, Rua 24, O. 5, Zona A, Estrada de a

Catete, Km 12-A, Casa n.° 34, que usa a firma «M.E.P.B.S.

~— Comércio a Retalho.e Prestagdo de Servicos», exerce as

actividades de prestagao de servicose comércio a retalho, -

‘tem escritério e estabelecimento denominado «M.E.P.B.S.

—Comércio a Retalho e Prestagao de Servigos», situado em

Luanda, Municipio de Viana,Bairro Estalagem, Estrada de

Catete, Km12-A, Rua 24, Q. 5, Casa n.° 34.

Por ser-verdade se passa a presente ceptidio, que depois

de revista e consertada assino.

- Conservatéria do Registo Comercial de Luanda, da 2.3 Seccdo

do Guiché’ Unico da Empresa — Nosso Centro, aos 25 de

_ Fevereiro de 2015.Aconservadora-adjunta, ilegivel,

_(15-4969-L15)
 

Conservatéria do Registo Comercial da 2." Seccaio

do Guiché Unico da Empresa— Nosso Centro

" CERTIDAO

Natacha Garcia Anténio dos Santos Garcia, Conser-

~ vadora-Adjunta da Conservatéria do Registo Comercialda

2.* Secgdo do Guiché Unico da Empresa—Nosso Centro.

Satisfazendo ao que mé foi-requerido em peti¢&o apre- -

sentada sob 0 n.° 17, do livro-didrio de 26 de Fevereiro do

corrente ano,a qualfica arquivada nesta Conservatoria. "

Certifico que; sob o n.° 678/15, se acha matriculado

. 0 comerciante em’ nome individual Lucas Domingos
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Mussamba Diogo, solteiro, maior, residente em Luanda,

- no Municipio de Luanda, Distrito Urbano do Sambizanga,

Bairro Avenida Comandante Valddia, n.° 159, Zona 17, que

‘ua a firma «L. D. M. D. — Comércio a Retalho», exerceas

actividades de comércioa retalho de produtos farmacéuticos

e cosméticos, tem escritério e estabelecimento denominado

«Ludio Fel», situado em Luanda, no Municipio de Luanda,

‘ Distrito Urbano do Sambizanga, Bairro Comandante

Valodia, n.° 159, Zona 17. .

Porser verdadese passa a presente certidao, que depois

de revista e consertada assino.

Conservatéria do Registo Comercialde Luanda, da 2: Seccao

do Guiché Unico da Empresa—Nosso Centro,26 de Fevereiro

de 2015.—A conservadora-adjunta, ilegivel.

‘ «RATATOUILLE — Comeércio & Restauracao»,de Ricay

--tério situa-se no Municipio do Lubango. Declara ainda

‘sente certidéo, que vai por mim devidamente auteniig

’ com_selo branco em uso nesta Conservatoria.

(15-4978-L15)
 

aa

Conservatéria dos Registos da Comarca da Huila

CERTIDAO

.., Emilia Albertina Cacuhu, Adjunto do Conservador.

Satisfazendo ao que se.me requerna petic&o apresen-.. -

tada sob n.° 2, de 28 de Janeiro de 201 1, .certifico que, as

_folhas 190, do livro B-6.° de matricula de comerciante em ._

nome individual. encontra-se o seguinte n.° 2517, Ricardo.

Jorge Simdes Teixeira, casado com Beatriz Manuela
Rodrigues de Almeida Teixeira, de 31 anos de idade, natural

de Oeiras, Portugal, e‘residente nesta Cidade do Lubango,

exerce 0 comércio ‘geral a grosso e a retalho, transpor-_-

tes, eStacZo de servicos, lavandaria, agéncia de funeraria,

industria, padaria, agro-pecuaria, construc¢do civil e obras

publicas, turismo e hotelaria, prestacZo de servicos, pronto- |

-Socorro, transporte de inertes, venda de viaturas e seus.

acess6rios, material informatico, recauchutagem,’ servico

de serralharia, camionagem,rent-a-car, pesca, casa fotogra-

fica, geologia e minas, servicos farmacéuticos, assisténcia ~

‘médica e medicamentosa, importacAo e exportacao,utiliza o

capital social de cem mil kwanzas,iniciou as suas activida-

‘des comerciais em 20 de Janeiro de 201 1, a firma que usa é

_ Loja n.° 34, Zona Comercial, tendo iniciado as suas opet

DIARIO DA REPURy,
es

Jorge Simées Teixeira. O estabelecimento principal e eg

é civilmente capaz de se obrigar e quenag é Pess0a ag,

seja proibido o exercicio do comércio.

Por ser verdade, e assim constar. mandei passar ay

 Conservatoria dos Registos da Comarca da Comara,

Huila, no Lubango, aos 30 de Janeiro de 2011. —Oajuda

do Conservador, ilegivel. (15-42Hy

Conservatoéria do Registo Comercial do Lobity

CERTIDAO

a) Que a copia apensa a esta certidao esté confom

_ 0 original;

b) Que foi requerida sobApresentagto n.°0001.14128

c) Que foi extraida do registo respeitante com

_ ciante em nome individual Nuria Elizang

Reis da Cruz, com oNIF 2112042840,regisiat

sob 0 n.° 2014.385;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim,led

o selo branco desta Conservatoria.

Matricula — Averbamentos — Anotagées

’ . Nuria Elizangela Reis da Cruz;

Identificagdo Fiscal: 2112042840;

AP.2/2014-12-09 Inscricao

Nuria Elizangela Reis da Cruz, solteira, maicr, res

dente no Lobito, Zona Comercial, usa comofirma «Nid
Elizangela Reis da Cruz», exerce o comeércio a retalhot

prestacdo de servicos, tem principal estabelecimento com

cial e escritorio no Lobito, Edificio do Mercado Municip

ges comerciais em | de Outubro de 2014.

Por ser verdade se passa a presentecertidao,que depos

de revista @ consertada assino.-

Conservatéria do Registo Comercial do Lobito, aos 9 ¢

: Dezembro de 2014. —O Conservador-Adjunto, Luis Venana

Fernandes. . (15-4948.ut
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Mussamba Diogo, solteiro, maior, residente em Luanda,

"no Municipio de Luanda, Distrito Urbano do Sambizanga,

Bairro Avenida Comandante Valddia, n.° 159, Zona 17, que

‘usa a firma «L: D. M. D. — Comércio a Retalho», exerce as

actividades de comércioa retalho de produtos farmacéuticos

e cosméticos, tem escritério e estabelecimento denominado

«Ludio Fel», situado em Luanda, no Municipio de Luanda, ~

: Distrito Urbano do Sambizanga, . Bairro Comandante

Valédia, n.° 159, Zona 17.

Por ser verdade se passa a presente certiddo, que depois

de revista e consertada assino.

Conservatéria do Registo Comercialde Luanda,nd2. Secco

do Guiché Unico da Empresa—Nosso Centro, 26 de Fevereiro

~ de 2015. —A conservadora-adjunta, ilegivel. |

(15-4978-L15)
 

~~

Conservatéria dos Registos da Comarca da Huila

- CERTIDAO ©

., Emilia Albertina Cacuhu, Adjunto doConservador..

Satisfazendo ao que se me requer na peticao apresen-.

tada sob n.° 2, de 28 de Janeiro de 2011,.certifico que,as

_folhas 190, do livro B-6.° de matricula de comerciante em .. .

nomeindividual. encontra-se o seguinte n.° 2517, Ricardo

Jorge SimGes Teixeira, casado com Beatriz Maniela y

Rodriguesde Almeida Teixeira, de 3!anos de idade,natural

de Oeiras, Portugal, e‘residente nesta Cidade do Lubango,

exerce.o comércio ‘geral a grosso e a retalho, transpor-_

tes, estacao de servicos, lavandaria, agéncia de funerdria,

inddstria, padaria, agro-pecuaria, construgao civil e-obras

publicas, turismo e hotelaria, prestacao de servicos, pronto-

-socorro, transporte de inertes, venda de viaturas e seus .

acessorios, ‘material informatico, recauchutagem,’ servico

de serralharia, camionagem,rent-a-car, pesca, casa fotogra-
_fica, geologia e minas, servicos farmacéuticos, assisténcia~

médica e medicamentosa, importagao e exportacao,utiliza o

capital social de cem mil kwanzas, iniciou as suas activida-

des comerciais em 20 de ‘Janeiro de 2011, a firma que usa é

v

— a :

DIARIO DAREPUBLICA

«RATATOUILLE — Comércio & Restauracdo», de Ricardo

JorgeSimées Teixeira. O estabelecimentoprincipal ¢ escr-

‘torio situa-se no Municipio do Lubango. Declaraainda que
é civilmente capaz de se obrigar e que nag é pessoa a quen

seja proibido o exercicio do comércio.

Por ser verdade, e assim constar mandei passar a ple-

“sente certidfo, que vai por mim devidamente autenticada

com Selo branco em uso nesta Conservatéria.

.Conservatoria dos Registos da Comarca da Comarca dy

Huila,no Lubango, aos 30 de Janeiro de 2011. — O ajudante

do Conservador,ilegivel. (15-4721-L01)

 

Conservatéria do Registo Comercial do Lobito

CERTIDAO

a) Que a copia apensa a esta certiddo estd conforme
_ 0 Original;

5) Que foi requerida sob Apresentaco n.°0001.141209;

¢) Que foi extraida do registo respeitante a comer-

_ciante em nome individual Nuria Elizangela

Reis da Cruz, com o NIF 2112042840,registada

_sobon.?2014.385;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatéria.

Matricula— Averbamentos — Anotagdes

- . Nuria Elizangela Reis da Cruz;

Identificagaio Fiscal: 2112042840;

AP.2/2014-12-09 Inscrigao

Nuria Elizangela Reis da Cruz, solteira, maior, res:-

dente no Lobito, Zona Comercial, usa como firma «Nira

Elizangela Reis da Cruz», exerce o comércio a retalhoe

prestacdo de servicos,tem principal estabelecimento comer

cial e escritério no Lobito, Edificio do Mercado Municipal,
Loja n.° 34, Zona Comercial, tendo iniciado as suas oper.

gdes comerciais em | de Outubro de 2014.

Porser verdade se passa a presente certiddo,que depois

de revista €consertada assino.

Conservatoria do Registo Comercial do Lobito, aos 9

Dezembrode 2014. — O Conservador-Adjunto, Lais Vendncio

Fernandes. . . * (15-4949-L10)
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