


 

P
R
L

a
e

  

 

II Série — N.° 104 .

 

 

‘Terca-feira, 2 de Junho de 2015

DIARIO DAREPUBLICA
ORGAO OFICIAL DAREPUBLICA DE ANGOLA

Preco deste numero - Kz: 970,00 —
 

Toda a correspondéncia, quer oficial, quer

relativa a anuncio e assinaturas do «Diario

da Reptblica», deve ser dirigida 4 Imprensa
. . Astrés séries

Nacional - E.P., em Luanda, Rua Henrique_de .

 
Carvalho n° 2, Cidade Alta, Caixa Postal 1306, “ !’ série
www.imprensanacional.gov.ao - End. teleg.: A 2." série

«imprensa». A 3.° série

ASSINATURA O prego de cada linha publicada nos Diarios

Ano da Republica 1. e 2.° série é de Kz: 75.00 e para

. Kz: 470 615.00

.. Kz: 277 900.00

. Kz: 145 500.00

.. Kz: 115 470.00

a 3.? série Kz: 95.00, acrescido do respectivo

imposto do selo, dependendo a publicagdo da

3.* série de depésito prévio a efectuar natesouraria ‘da Imprensa Nacional- E.P.
 

SUMARIO
Vista Waste Management, Limitada.

Inflo & Filhos, Limitada.:

Vila Kizomba, Limitada.

BUN-SOFT— Tecnologias e Servicos, Limitada.

___ FERNANDES PLACE — Snack Bar, Limitada.
HD— Frio, Limitada.

Uniyersal-Data (SU), Limitada.

Kiajany Consulting, Limitada.

‘Acacias Art, Limitada.

KRB— Comércio, Industria, Limitada.

SNIF— Contabilidade e Consu!toria, Limitada.

NESSLI (SU),S. A. ‘

Jonema, Limitada. .

BASEMA— Associacao em Participagao.

Venda que a IFA — Industria Fosforeira de Angola, S. A. faz a Skyland,

Limitada.

Godini, Limitada.

Elicarlos Comercial, Limitada.

MBANDA MBANDA& FILHOS—Comércio ¢ Prestacao de Servigos,

Limitada.
Joseva, Limitada.

P. P. Ribeiro, Limitada.

SAR -— Sea & Land Oil Services, S. A.

A2RM — Consfrugées, Limitada.

Dongala & Osvaldo, Limitada.

 Abilur, Limitada.

Organizacdes Dialmo Dende & Filhos, Limitada.

Mobi, Limitada.

Gabrict Zua & Filhos, Limitada.

Associagao Nacional de Aquicultores,

Ngaudjele, Limitada.

Bluexpress, Limitada.

Arifarme-Medical, Limitada.

Big Media, Limitada.

Akwa-Bata, Limitada.

Rodinif, Limitada.

GASMEN — Global Investments, Limitada.

M.G. Quiami(SU), Limitada.

Costech (SU), Limitada.

Steel Diafrica,S. A..

Waldira, Limitada.

Ce-Fiel, Limitada. -°

Safedrive Angola, Limitada.

CRETOP— Construcdo Civil e Obras Publicas, Limitada.

Vila dos Principes, Limitada.
Kwik-Form Angola, Limitada.

Angolan Petroleum Partnership, S.A.

Angola StarAirlines, S. A.

W. M. C, A. — Collections, S. A.

Cesarina 96, Limitada.

Movecis Dacama, Limitada.

Organizacées Erinda, Limitada. a ;

ORGANIZACOES VITRONA — Comércio Geral, Importagao.

" ¢ Exportacao, Limitada. -

Cacinova Oleo, Limitada.

SAIMIN — Sociedade Angolana de Implementacgao Mini-indastria,

_ Limitada.

J.A. B.C. C., Limitada. | i

C. M.-B4-Z1i — Gestio de Condominies, Limitada.

Dinizara, Limitada. :

BJMEC,Limitada.

Usendo Waha,Limitada. ,

Multivital, Limitada.

Adray, Limitada.

" Dinayreal (SU), Limitada.

Martins & Silva, Limitada.

LEOMJO — Projectos, Limitada.

Grupo BritAfrica, Limitada.

Ant-Fin, Limitada.

HAWKAIR— Prestacao de Servicos, Limitada.

RICHARDS — Services, Limitada.

Rectificacio:

‘«Muzezeno Residencial-MR, Limitada».

«Grupo Farias Contas (SU), Limitada».

«Lowenda Brewery Company, Limitada».



 
8542 . 7 Hae ; . DIARIO DA REPUBLIcy

Conservatéria do Registo Comercial da 2." Seccto do Guiché Unico Conservatdria do Registo Comercial de Luanda, 2.2 Seceay

da Empresa. Guiché Unico sob o n.° 940-10;

| WOAO BAPTISTA— Vendade Bebidas ¢ Servicos de Hospedaria». Verifiquei a identidade ‘dos outorgantes pelos documen,.

Loja dos Registos do Kilamba Kiaxi— Luanda, + tos de identificacao acima referido, bem como certifico 4

«Pacheco Nsimba». qualidade em que intervém pelos documentos que nofing

Conservatéria do Registo Comercial de Luanda. 3 menciono € arquivo..

«Estudio Africa Imagem, Limitada», E, pelo primeiro outorgante foi dito:

‘ «WILTECH ~ Prestagao de Servigos e Soluedes de Infomsticn. ' ° Que, a sociedade «Vista Waste Management, Limitaday,

Conservatéria do Registo Comercial do SIAC— Zango. que aqui representa, foi constituida por escritura de 24 d&

«Margarida Manuel Damidio Garcia. Julho de 2008, exarada com inicio a folhas 22, dolivro de

Conservatéria dos Registos do Uige. ~ notas para escrituras diversas n.°'70 e alterada porescriturn |

«Félix Esteves». de 16 de Setembro de 2013, exarada com inicio a folhas 79,

«Diasilua Lumb». do livro de notas para escrituras diversas n.° 325, ambas do

Conservatéria dos Registos dz Comarcado Uige. _ Cartério Notarial do Guiché Unico da Empresa,pessoacolec-

_ «Sansdo Pedro Panzon. tiva com o numero de Identificagdo Fiscal 5417031097 e

Conservatéria dos Registos da Comarca do Uige — Posto do SIAC. _ registada na Conservatéria do Registo Comercial de Luanda

«Menga Antonio Femando Tomas», 2.° Secc¢4o Guiché Unico sob o n° 1.383-08, com 0 capi-

 
tal social do actual montante de 15.000.000,00 Kz: (quinze

~ milhdes de kwanzas), integralmente realizado em dinheito,

Vista Waste Management, Limitada’ dividido.e representado por 3 (trés) quotas, sendo uma do

. cd 2 valor nominal de Kz: 7.350.000,00: (sete. milh6es, trezentos
Cesséo de quota, admissao de novo sécio e alteragao par- ¢ cinquenta mil Kwanzas), pertencente a sdcia «SUMA —

cial do pacto social na sociedade «Vista Waste Management, Servicos Urbanos e Meio Ambiente, S: A.», uma do valor

; sunilatae . nominal de Kz: 6.150.000,00 (seis milhdes, cento e cin-
No dia 30 de Dezembro de 2014, nesta Cidade de ne. te y oAat :

are . quenta’ mil Kwanzas), pertencente a socia «Vista Energy,
Luanda e no 2.° Cartério Notarial desta Comarca, perante . . ; iear of te se . : Environment And Services, S. A.» e outra no valor nominal
mim Visita¢ao de Fatima Simdes Xavier Belo Andrade, Pés- de Kz: 1.500,000,00 ‘thi inh il kwanzas)

Graduada em Registos ¢ Notariado, e Notéria doreferido °° (um milhao e quinhentos mi! kwan
Cartorio, compareceram comooutorgantes: pertencente a sécia «Finicapital Investimentos ¢ Gestao

4 .

Primeiro: — Marcelino Cardoso Catumbila, solteiro, 9: A» respectivamente.
maior, natural da Maianga, Provincia. de Luanda, onde ~ Que, usando dos poderes que the foi conferido, pela

reside habitualmente no Bairro Cidade do Kilamba, Edificio presente escritura, e de conformidade com 0 que ficoudeli
K-02, 5.° A, Apartamento 53; titular do Bilhete de  berado em sessao de Assembleia Geral de 24 de’ Novembro

Identidade n.° 000177058LA017 emitido em Luanda, aos do corrente.ano, céde a referida e designada quota da sua

17 de Marco de 2014, que outorga neste acto naoede _representada «Finicapital Investimentos e Gest&o S. A.», a

representante das sociedades; favor da representada da segunda outorgante, «Mota-Engil

«Finicapital Investimentos e Gestdo S.A», com- sede Angola, S$. A», pelo valor de Kz: 1.040.000.000,00 (um

social em Luanda, no Bairro da Samba, Rua Manuel de pjltiio e quarenta milhdes de kwanzas) e ja recebido do ces-
Almeida e Vasconcelos,n.° 60, matriculada na Conservatoria sionario, pelo que the d4 a sua correspondente quitacao,

do Registo Comercial de Luanda 2.* Sec¢do Guiché Unico afactando-se definitivamente da sociedade, nada maistendo

 
° a: . ° . |

sob 0“ ON Contribuinte oan aaeck : dela a reclamar. |

Bus waste Management, im! ®, on Pela segunda outorgante foidito: \
social em Luanda, no Sambizanga, Bairro Miramar, Largo . 7 \

Francisco Leite Duarte, Casa n.° 164, pessoa colectiva com Rue deeita.pary Sud mepreseniads a Cossdo de quotas - |

o numero de Identificag4o Fiscal 5417031097 e registada na pemmos exabddes: er .

Conservatoria do Registo Comercial de Luanda 2; Seccao Que, sendo agora, “SUMA — Servigos Urbanos ¢
Guiché Unico sob 0 n2 1.383-08. Meio Ambiente, S. A», «Vista Energy, Environment And

Segundo: — Sandira Claudia Baptista Paulo André, Services, S. A» e Mota-Engil Angola, S. A.», as actuais

casada, natural do KilambaKiaxi, Provincia deLuanda, onde sdcias da sociedade e em, consequéncia dos actos supra des-

~ reside habitualmente na Rua do Péssego n° 56 AG, Bairro critos, altera parcialmente o pacto social, do artigo 4°, que

Sapu,titular do Bilhete de Identidade n.° 000532397LA037, ° passa a ter a seguinte nova redac¢ao:

emitido em Luanda aos 26 de Setembro de 2013, que, ;

outorga neste acto na qualidade de representante da socie- ARTIGO 4.°
dade denominada «MOTA — ENGIL ANGOLA,S. A», O capital social, integralmente subscrito reali-
com sede social em Luanda, Bairro Maignga, Rua Joaquim _Zadoem dinheiro,éno montante de Kz: 15.000.000,00
Cordeiro da Mata n.os 61-63, pessoa colectiva com o (quinze milhdes de kwanzas), dividido e represen-
namero de Identificacdo Fiscal 5417097675 e registada na tado por 3 (trés) quotas, sendo umado valor nominal
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de Kz: 7.350.000,00 (sete milhdes, trezentos e cin-

quenta mil kwanzas), pertencente a sécia «SUMA

— Servicos Urbanos e Meio Ambiente, S. A.», uma

no valor nominal de Kz: 6.150.000,00 (seis milhées,

cento e cinquenta mil Kwanzas), pertencente a socia

VISTA Energy, Environment And Services, S. A»

e outra no valor nominal de Kz: 1.500.000,00 (um

milhdo e quinhentos mil kwanzas), pertencente a

socia Mota- Engil Angola, S. A.», respectivamente.

‘Que, as demais clausulas nao alteradas poresta escritura,

continuam firmes e validas.

Assim o disseram e outorgaram.
Arquivo 0s seguintes documentos:

a) Acta avulsa da sociedade;

6) Certiddo de escritura;

c) Certidéo comercial da sociedade.
Aos outorgantes, em voz alta e na presenca de ambos,

fiz a leitura desta escritura, a explicacdo do seu contetido,

advertindo-os de que deverao procederao registo obrigaté-

tio deste acto, no prazo de 90dias.

E certidao que fiz extrair, vai conforme original a que

me reporto.

2.° Cartério Notarial da Comarca de Luanda, aos 12

de Janeiro de 2015.A 1.* Ajudante de Notario, /sabel Luis

de Sousa Neto Licio. (15-6161-L01)

 

Inflo & Filhos, Limitada

Certifico que, de folhas n.° 26-a 29, do livro de notas
para escrituras diversas n.° 485-A, deste Cartério Notarial,

encontra-se lavrada a escritura de teor seguinte:

Admisséo de novos sécios, aumento do capital social,
unificagéo de quotas e alterag&o parcial dopacto social
na sociedade por quotas denominada «Inflo & Filhos,

Limitada».

No dia 18 de Marco de 2015, em Luandano 4.° Cartério
Notarial desta cidade, sito no Bairro Sao Paulo, Rua do

Lobito, n.° 34, Distrito Urbano do Sambizanga, Municipio

de Luanda, a cargo do Notario, Pedro Manuel Dala €perantte

0 mesmo, compareceram como outorgantes:

Primeiro: — Inacio Fumbelo, solteiro, maior, natural de

- Chiaca, Provincia do Huambo, residente habitualmente em

Benguela, Cidade Baixa, Rua Sacadura Cabral, Casa n.° 116,

titular do Bilhete de Identidade n.° 000434207HO038, emitido

pela Direcc4o Nacional do Arquivo de{dentificagaoCivil,

aos 25 de. Novembro de 2011, que outorga neste acto porsi

individualmente e ainda em representagado dos menores,Inacio

Vinte Fumbelo, Armindo Capingala Fumbelo, Adriano Abel

Fumbelo, Claudete de Fatima Fumbelo e Inacio Vinte Fumbelo,

naturais de Benguela, e Luanda, consigo conviventes;

Segundo: — Inacia Rosa Fumbelo, solteira, maior,

natural de Benguela, Provincia de Benguela, residente habi-

tualmente em Benguela, Bairro Quioche, casa s/n.°, titular

do Bilhete deIdentidade n.° 004854896BA045,emitido pela

Direcgao Nacional do Arquivo de Identifica¢4o Civil, a | de

Setembro de 2010; ~

8543

Terceiro: — Claudete de Fatima Fumbelo, solteira,

maior, natural de Benguela, Provincia de Benguela, resi-

dente habitualmente em Benguela, Rua Sacadura

Cabral, Casa n.° 116, titular do Bilhete de Identidade

n° 004856319BA045, emitido pela Direccdo Nacional do
Arquivo de Identificagao Civil, aos 2 de Setembro de 2010;

Verifiquei a identidade dos outorgantes, mediante a exi-

bi¢ao dos documentosde identificacao ja referenciados.-

E porelesfoi dito:

Que, s&o os tnicos € actuais sdcios da sociedade por quo-

tas de responsabilidade limitada, denominada «Inflo & Filhos,

Limitada», com sede social em Benguela, Bairro Gingoloti,

Estrada das Bimbas, Municipio de Benguela, Provincia de

Benguela, constituida por escritura publica de 3 de Agosto de

1999, lavrada com inicio as folhas 45,verso, a folhas 48, do livro

de notas para escrituras diversas n.° 180-A, do Cartorio Notarial

da Comarca de Benguela, matriculada na Conservatéria do

Registo Comercial de Luanda, sob 0 n.° 3544/070918, pessoa

colectiva e titular do NI F 5111040307B, com o capital social

de KzR: 200.000.000,00 (duzentos milhGes kwanzas de reajus-

tados), agora correspondente a Kz: 200,00 (duzentos kwanzas),

integralmente realizado em dinheiro, dividido e repre-

sentado por seis quotas, sendo uma no valor nominal

-de KzR: 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhdes de kwan-
zas reajustados), agora correspondente a Kz: 150,00 (cento e

cinquenta kwanzas), pertencente ao sdcio Inacio Fumbelo, e

(5) cinco quotas no valor nominal de KzR: 10.000.000,00 (dez

milhdes de kwanzas reajustados), agora correspondente a Kz: 10,00

(dez kwanzas) cada um, pertencentes aos sdcios Inacia Rosa

Fumbelo, Claudete de Fatima Fumbelo, Adriano Abel Fumbelo

e Armindo Capingala Fumbelo.
Que, em cumprimento ao deliberado em Assembleia

Geral Extraordinaria, do dia 20 de Novembro de 2014,

com dispensa de formalidade prévia, para deliberar sobre

o aumento do capital social e a admissfo de novos sdécios

‘€ consequentemente amortizacdo da quota que detinha

o socio falecido Inacio Vinte Fumbelo, no valor nomi-

nal de Kz: 10,00 (dez kwanzas), para 0 novo sécio, Inacio

Davi Fumbelo, unificagao de quotas e alteracdo parcial do

pacto social. Deliberaram os outorgantes a admissao de

novos sdcios, Inacio Pedro Fumbelo, Maria Eva Fumbelo,

Gabriela Benvinda Fumbeloj Margarida de Fatima

Fumbelo, Adélia Luisa Fumbelo, Mauro Mavoca Fumbelo,

Antonia’ Alicia Canganjo Fumbelo, Feliciana de Fatima

Fumbelo, Daniel Mavoka Canganjo Fumbelo, Laurinda

Abel Fumbelo,lracelma YaresCanganjo Fumbelo, Mateus

Samalangue Fumbelo, Inacio David Fumbelo, menores

representados legalmente pelo sécio Inacio Fumbelo. .

Deliberaram ainda os outorgantes, o aumento do capital

social de Kz. 200,00 (duzentos kwanzas), para Kz: 270.000,00

(duzentos e setenta mil kwanzas), sendo o aumentoverificado

- de Kz: 269.800,00 (duzentos e sessenta e nove mil é€ oito-

centos kwanzas), subscrito na forma seguinte: 0 sdcio Inacio

Fumbelo, com o valor nominal de Kz: 150,00 (cento e cin-
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quenta kwanzas), mais a quantia Kz: 99.850,00 (noventa e

nove oitocentos e cinquenta kwanzas), 4 sécia Inacia Rosa

Fumbelo, com o valor nominal de Kz: 10,00 (dez kwanzas),

mais a quantia Kz: 9.990,00 (nove mil novecentos e noventa

kwanzas), 4 sécia Claudete de Fatima Fumbelo, com o valor

‘nominal de Kz: 10,00 (dez kwanzas), mais a quantia -

Kz: 9.990,00 (nove mil novecentos e noventa kwanzas), 0 sécio

Adriano Abel Fumbelo, com o valor nominal de Kz: 10,00 (dez

kwanzas), mais a quantia Kz: 9.990,00 (nove mil novecentose

noventa kwanzas), ao sécio Armindo Capingala Fumbelo, com

o valor nominal de Kz: 10,00 (dez kwanzas), mais a quantia

Kz: 9.990,00 (nove mil novecentose noventa kwanzas) e Maria

Eva Fumbelo com o valor nominal de Kz: 10,00 (dez kwanzas),

mais a quantia Kz: 9.990,00 (nove mil novecentos e noventa’

kwanzas)respectivamente.

Em consequéncia dosactos praticados, alteram o artigo 4.°,

"que passaa ter a seguinte nova redaccio.
 

ARTIGO 4°

O seu capitalsocial é de Kz 270.000,000 (duzen-

tos e setenta mil kwanzas), integralmente realizado

em dinheiro e demais activos sociais, dividido e

_Tepresentado por 18 quotas, sendo uma no valor

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

pertencente ao socio Inacio,Fumbelo, €outras 17 -.

~ quotas cada com 0 valor nominal de Kz: 10.000,00

(dez mil kwanzas), pertencentes aos demais sdcios

respectivamente. '

O quenaofoi alterado, mante-se firme e valido,

Assim o disseram e outorgaram.

Instruiram este acto:

a) Acta da Assembleia Gera] de 20 de Fevereiro

de 2015;

b) Documentoslegais da sociedadeem apreco.

Finalmente, lida e explicado 0, seu conteido por cor-

responder a vontade firme e esclarecida des outorgantes,

vai a presente escritura ser. assinada pelos intervenientes e:

por mim notario, com adverténcia da obrigatoriedade de se

requerer © registo do acto no prazo de 7 dias, a contar da

presente data.

Esta conforme.

E certidao quefiz extrait que vai conforme 0 original de

que me reporto.

4° Cartorio Notarial; em Luanda, aos 2 de Abril de 2015.

(15-6351-LO1)—O ajudante denotario, ilegivel.

~ Lumumba, Avenida Comandante Valdédia, Prédio n,° 107, 5:

~ qualqueroutra parte doterritorio angolano, bem como criat

DIARIO DA REPUBLic,

Primeiro: — Joaquim Filipe Martins, solteiro, Maio,

natural do-Rangel, Provincia de Luanda, ondereside hab.

tualmente, no Distrito Urbano da Ingombota, Bairro Patrice

andar, Apartamento 4;

Segundo: — Anténio Manuel Ventura, solteiro, maig,
natural de Calandula, Provincia de Malanje,residentehab.

tualmente em Luanda, no Distrito Urbano da Ingombog
Bairro Maculusso, Rua Comandante Che Guevara, Cay

n.° 66; -
- Terceiro: — José Francisco Sekunda Pitra, solteiro,

maior, natural do Sambizanga, Provincia de Luanda, ond

reside habitualmente, no Distrito Urbano do Sambizanga,

Bairro Miramar, Largo de Ambuila, Casa n.° 43;

Umasociedade comercial por quotas de quese regeri

nos termos constantes dosartigos seguintes.

Esta conforme.

Cartério Notarial do Guiché Unico da Empresa, em

Luanda, 20 de Abril de 2015. — O ajudante, ‘/egivel.

_PACTO SOCIAL DA SOCIEDADE
VILA KIZOMBA, LIMITADA

ARTIGO 1.°

1. Asdciedade adopta a firma «Vila Kizomba, Limitada»,

tem a sua sede em Luanda, na Avenida ComandanteValédia

Prédio n.° 107, 5.° andar, Apartamento n.° 4, Distrito Urbano

da Ingombota,e durara por tempo indéterminado.
2. Sem necessidade do consentimento de outros érgies

da sociedade, os gerentes podem deslocara sede social para

sucursais, agéncias, delegacdes ou outras formas derepre-

sentagao em territério angolano ou no estrangeiro.

ARTIGO 2°

1. Asociedade tem comoobjecto social a mediagao e pro-

‘ mogao imobiliaria, edificagéo de iméveis, compra, venda,

‘restauracdo e arrendamentode imdveis, urbanizacao e infra- |

~estruturagao de terrenos,gestdo de solos urbanose terrenos, |

inovagao e requalificagdo urbana, comércio geral a grosso¢

a retalho, importacdo e exportago, representagdes comer

ciais, prestagao de servicos,restauracdo,hotelaria e turismo,

construgéo civil e obras piblicas, produgdo industrial ¢

agro-industria, podendo ainda, por simples deliberagao da

Assembleia Geral passar a dedicar-se a qualquer outra acti-

vidade, comercial, industrial ou de prestagao de servicos,

que nao seja proibidaporlei.

2. A sociedade podera, por deliberac&o da Assembleia

 
 

Vila Kizomba, Limitada

_Certifico que, por escritura de 17 de Abril de 2015,

lavrada com inicio a folhas 59, do livro de notas para escri-

turas diversas n° 261-A, do Cartério Notarial do Guiché

Unico da Empresa, a cargo do Notério, Lucio Alberto Pires
da Costa, Licenciado em Direito, foi constituida entre:

Geral, aceitar ou adquirir, sem limites, participacdes ou de

qualquer forma colaborar com outras sociedades, mesmo

~ que reguladas porleis especiais, com objecto igual ou dife-

rente do seu e/ou em agrupamentos de empresas e/ou em

_associagées sob. qualquer forma nao proibida por lei, bem

como participar, directamente ou indirectamente em pro-

jectos de desenvolvimento que de alguma forma concorram

para o objecto da sociedade.
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“ ARTIGO 3,°

1. O capital social, no valor de AOA:120.000,00 (cento

vinte mil kwanzas), esta integralmente realizado em nume-

tario e corresponde 4 somadas seguintes quotas:

a) Uma no valor nominal de AOA: 40.000,00 (qua- °

renta mil kwanzas), pertencente ao sécio Joa-

quim Filipe Martins;

6) Outra no valor nominal de AOA:40.000,00 (qua-

_tenta mil kwanzas), pertencente ao sdcio Anto-

nio ManuelVentura;

c) Outra no valor nominal de AOA:40.000,00 (qua-

renta mil kwanzas), pertencente ao sdcio José

Francisco SekundaPitra.

2. Os sdcios, 4 proporgao do capital que detiverem ao

tempo, gozam do direito de preferéncia em qualquer caso

de aumento do capital social, podendo qualquer um deles

chamar a si, na mesmapropor¢ao, a subscricdo escusada por

qualquer outro.

. ARTIGO 4.°

1, A cessdo de quotas, total ou parcial, entre os s6cios

é livre; ficando os mesmossocios, para esse efeito, autori-

zados a proceder a diviséo em relacdo a terceiros a cessdo

depende sempre do consentimento da sociedade, sendo

necessaria uma maioria de 90% do capital social para ser

aprovada. .

2. Os sdcios em primeiro lugar e a sociedade em segundo

gozam do direito de preferéncia em qualquer caso de cesso

de quotas.

ARTIGO5.°

' 1, Os sécios poderao fazer prestagdes suplementares

de capital, suprimentos ou outras prestacdes acessérias nos

termos, pelos prazos e nas condigGes que vierem a seresta-

belecidos em Assembleia Geral.

2. Os suprimentos bem como as prestag6es acessdérias

poderéo ser remunerados e/ou transformados em capital

social e/ou ter outro destino, conforme op¢ao do proprio

socio no morhento do contrato respectivo.

3. Os suprimentos com caracter permanente, excedendo

um ano, deverao constar de contrato escrito.

ARTIGO6.°

1. A administragao da sociedade e a sua representacao,

em juizo ou fora dele, activa e passivamente compete aos

actuais sécios Joaquim Filipe Martins, Antonio Manuel

Ventura e José Francisco SekundaPitra que ficam desdeja

nomeadosgerentes.

2. A geréncia sera exercida com ou sem caucao 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 sdcios.

4. A sociedade podeconstituir mandatarios/procuradores

da propria sociedade e os sdcios-gerentes, nas suas ausén-

cias ou impedimentos, podem delegar todos ou alguns dos

' seus poderes de geréncia em outro sécio ou em terceiro.
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ARTIGO 7.°

1. A sociedade obriga-se:

a) Pela assinatura conjunta dos dois gerentes;

b) Ou pela assinatura conjunta de um gerente e de um

procurador da sociedade e/ou de um procurador

de outro sdcio.

. ARTIGO 8.°

1. As Assembleias Gerais, nos casos em que a lei nao

_ exija formalidades especiais, serio ,convocadas com uma

antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, mediante comuni-

cacao da convocatéria por escrito em correspondénciapostal

ou electronica com aviso de recepcao.

2. A representacdo voluntaria de qualquer dos sécios nas

Assembleias Gerais, sempre que a lei nao exija outra forma-

lidade, pode ser conferida por documento particular.

3. As deliberagdes para as quais a lei e 0 pacto social nao

exijam uma forma ou uma maioria especificas, nomeada-

mente as relativas a0 consentimento da sociedade, poderdao

ser tomadasou porescrito, nos termosdalei, ou por maioria

simples.

ARTIGO 9°
Anualmente,-com referéncia a 31 de Marco, sera apre-

sentado o balanco, devendo os lucros do exercicio ter a

seguinte aplicagao: ;

a) Umaparte, correspondente a percentagem legal-

mente exigida, na constitui¢do e reintegracdo do

fundo de reservalegal; .

b) Quanto ao remanescente, salvo disposi¢ao legal

‘  imperativa em contrario, a Assembleia Geral

podera deliberar que a totalidade seja destinada

a outras reservas, ou que apenas umaparte dele

seja distribuida, ou ainda que todo o remanes-

_ cente seja distribuido. |

ARTIGO 10.°

1. Asociedade nao se dissolvera por morte, interdi¢ao ou

inabilitacdo de socio, continuando com os sobreviventes,os

herdeiros do falecido ou o representante legal do interditado

ou inabilitado.

2. Os herdeiros, enquanto a quota estiver indivisa, serao

representados por um s6, dotado de poderes necessarios e

adequadospara agir comosocio.

; ‘ARTIGO 11.°

As opéragées sociais iniciam-se'na data de celebracao

da escritura de constituicao da sociedade, ficando a geréncia

autorizada a celebrar quaisquer negocios juridicos em nome

da sociedade que os assumira como seus logo que se encon-

tre registada.

ARTIGO 12.°

1. As quest6es emergentes do presente pacto social, entre

0s socios e/ou a sociedade, aplica-se a lei‘angolana.

2. O Tribunal de Luanda € exclusivamente competente

para dirimir as questées referidas no n.° 1, deste artigo.

15-6656-L02)
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BUN-SOFT— Tecnologias e Servicos, Limitada

Certifico que, por escritura de 21 de Abril de 2015,

- Javrada com inicio a folha | do livro de notas para escrituras

diversas n.° 262-A, do Cartério Notarial do Guiché Unico da

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

Licenciado em Direito, foi constituida entre: .

’ Primeiro: — Miguel Sebastiao, solteiro, maior, natural

do Tomboco, Provincia do Zaire,.residente habitualmente

em Luanda, no. Distrito Urbano da Maianga, Bairro Morro

Bento, casa s/n.°.

Segundo: — Manuel Domingos Bunga, casado, natural

do Kilamba Kiaxi, Provincia de Luanda, onde reside habi-

tualmente, no Municipio de Viana, Bairro Vila Flor; Via

Expressa, casa s/n.°, que outorga neste acto como manda-

tario da sociedade, «BUN-Luk, Limitada», com sede em

Luanda, no Municipio de Belas, Bairro 28 de Agosto, Rua: .

Pedro de Castro Van-Dinem Loy, Casa n.° 37;

Terceiro: — Bemardo José Segunda, solteiro, maior,

natural da Maianga, Provincia de Luanda, onde reside habi-

tualmente,no Distrito Urbano da Maianga,Bairro Cassenda,

Rua 24, Casa n.° 317, Zona 6;

Umasociedade comercial por quotas que se regera nos

- termosconstantes dosartigos seguintes.

Esta conforme.

’ Cartério’ Notarial do. Guiché Unico da Empresa, em

Luanda, 22 de Abril de 2015. —O ajudante,ilegivel.

, ESTATUTOS DA SOCIEDADE.
_BUN-SOFT—TECNOLOGIAS

E SERVICOS, LIMITADA.
i . *

1°

A sociedade adopta a denominacao «BUN-SOFT —

Tecnologias e Servicos, Limitada», tem a sua sede em

Luanda-Via Expressa, Vila Flor, Rua Boa Esperanga, casa .

s/n", Municipio de Belas, podendo transferi-la para outro +

local do territério Nacional, bem comoabrir filiais, sucur-

bolso'a acordar.

3.9

A sua duragdo € por tempo indeterminado, Contandos,

o seu inicio para todos. os efeitos legais a partir da data g

' presente escritura.

4°

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

integralmente realizado em dinheire, dividido e represe,

tado por trés quotas, uma do valor nominal de Kz: 50.000,y

(cinquenta mil kwanzas), pertencente ao sdcio Miguj

Sebastido, outra quota no valor nominal de Kz: 40.000.

(quarenta mil kwanzas), pertencente ao sécio «BUN-LUK,

Limitada», e outra do valor nominal de Kz: 10.000,00 (de

mil kwanzas), pertencente ao sécio Bernardo Jose Segunda

5 °

Naoserdo exigiveis prestagdes suplementaresde capita

mas os socios poderao fazer a sociedade, os suprimentos

que ela carecer, mediante os juros e nas condigoes de reem-

+

6.°

A cessio de quotasentre os sécios é livre, porém quanta

feita a estranhos,fica dependente do consentimento da socie

dade, 4 qual é sempre reservado o direito de preferéncia

deferidoaos sdcios se a sociedade dele, nado quiser fazer us0.

70

A geréncia e administracdo da sociedade, em todos0s

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

vamente, serio exercidas pelo sdcio Miguel Sebastiao ¢ pot

Manuel Domingos Bunga, os quais dispensados de caugao,

‘ficam assim nomeados gerentes, bastando a assinatura dt 
ambos para obrigar validamente a sociedade.

1. Os gerentes poderdo delegar noutro sécio ou em pes

soa estranha 4 sociedade, mediante procuracdo, parte dos

seus poderes de geréncia. .  
as - i i i clos

sais, agéncias ou qualquer outra forma de representagio no’ -—« Fica vedado aosgerentes obrigar a sociedade em a
Pais, quando os interesses sociais o aconselharem. . e contratos estranhos aos negéciossociais, tais comoletras

de favor, fiangas, avales, aponagbes ou outros documentos
22

O seu objecto social consiste em sistemas de seguranca

- electronica, informatica e sistemas de comunicacao, opera-

dor de servicos de telecomunicagSes, prestacgdo de servicos

de montagem,instalagao eassisténcia técnica estudos, con-

sultoria e desenvolvimento de sistemas de telecomunicacdes

€ comunicacéo empresarial e pessoal, comércio geral, a

grosso ¢ a retalho, industria, agricultura e pecuaria, pescas,

hotelaria e turismo, yent-a-car, importagao e exportagao,

gestdo de investimentos e participagdes em sociedades na

qual participa, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro

ramo do comércio ou inddstria, em que os sdcios acordem e

seja permitido porlei.

semelhantes.

8°

As Assembleias Gerais serao convocadas, quando a Ie! |

nao prescreva outras formalidades, ‘por cartas registadas, |

enderecadas aos sdcios e pela via mais rapida, com pelo \

menos 30 dias de antecedéncia da data prevista pata a sue \

realizagao.

9:0

Oslucros liquidos apurados, depois de deduzida a per
centagem legal para o fundo de reserva e quaisquer outras

. percentagens para fundos ou destinos speciais criados em

4
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Assembleia Geral, serao divididos pelos sécios na propor-

g40 das suas quotas, e, em igual propor¢do serao suportadas

as perdas se as houver. ?

10.°

A sociedade ndose dissolvera por morte ou interdicao de

qualquer socio, continuado com os sobrevivos ou capazes e

_ os herdeiros ou representantes do sécio falecido ou interdito,

devendo estes nomear um que a todos represente, enquanto a

quota se mantiver indivisa.

11.°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sécios e nos

demais casos legais, todos os sécios serao liquidatarios e,

a liquidacfo e partilha procederaéio como ent&o acordarem.

Na falta de acordo e se algum dos sdécios o pretender, sera

0 activo social licitado em globo, com a obrigacgao do paga-

mento do passivo e adjudicado ao sécio que melhor preco

oferecer em igualdade de condigGes. ,

12.°

No omisso regularao as deliberagées sociais, disposigées

da Lei das Sociedades Comerciais e demais legisla¢4o apli-

cavel. ‘

(15-6717-L02)

 

FERNANDES PLACE — SnackBar, Limitada

Certifico que, por escritura de 21 de Abril de‘2015,

lavrada com inicio a folhas 5, do livro de notas para escri-

turas diversas n.° 262-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: — Naulila Masisa Fernandes André, solteira,

maior, natural da Ingombota, Provincia de Luanda, onde

‘reside habitualmente, no Distrito Urbano do Sambizanga,

Bairro Comandante Valddia, . Avenida Hoji-ya-Henda,

Prédio n.° 5, 3.° andar, Apartamento A;

Segundo: — Claudio Fernandes de Castro Paiva, sol-

teiro, maior, natural da Ingombota, Provincia de Luanda,

onde reside habitualmente, no Distrito Urbano do Rangel,

Bairro Nelito Soares, Rua do Alentejo, Casa n.° 116;

Terceiro: — Jorge Augusto Varela, casado com Monica

Irene Fernandes de Castro Paiva Varela, sob o regime de

comunhao de adquiridos, natural do Rangel, Provincia de

_Luanda, onde reside habitualmente, no Distrito Urbano do

Kilamba Kiaxi, Bairro Neves Bendinha, Rua das Violetas,

Casan®7; -

Umasociedade comercial por quotas que se regera nos

termos constantes dos artigos seguintes.

Estaconforme. |

Cartério Notarial do Guiché Unico da Empresa, em

Luanda, 22 de de 2015. — O ajudante, ilegivel.
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ESTATUTOS DA SOCIEDADE
FERNANDES PLACE — SNACK BAR, LIMITADA

ARTIGO J.°

(Denominagao ¢ sede)

A sociedade ‘adopta a denominagao social de

«FERNANDES PLACE— SnackBar, Limitada», com sede

social na Provincia e Municipio de Luanda, Distrito Urbano

do Rangel, Bairro Nelito Soares, Rua Alentejo, Casa n.° 116,

podendotransferi-la livremente para qualquer outro local do

territério nacional, bem comoabrir filiais, sucursais, agén-

cias ou outras formas de representac4o dentro e fora do Pais.

ARTIGO 2°
(Duracdo)

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

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

da data da celebracdo da presente escritura.

ARTIGO 3°
(Objecto)

A sociedade tem comoobjecto social prestagdo de servi-

0S, restauracdo, importa¢do e exportacéo, construgao civil

e obras publicas, fiscalizacdo de obras, saneamentobasico e

limpeza, industria, agro-pecuaria, agro-industria, transpor-

tes publicos, comercializacao de vestuarios e calgados para

homens, mulheres e criangas, artigos de bijoterias, artigos de

praia, cosméticos, todo 0 tipo de acessérios de beleza, indus-

_ tria téxtil, comércio geral de tecidos e seus afins, material

para costura consultoria e moda, atendimento personalizado,

franchising, decoragaéo de eventos, catering, comércio geral

a grosso e a retalho, hotelaria e turismo, restaura¢do, pescas,

fiscalizagao de obras, saneamento basico, modas e confec-

¢des, transporte maritimo, aéreo e terrestres de passageiros

ou de mercadorias,transitarios, oficina auto, assisténcia téc-

nica, comercializacao de petroleo e lubrificantes, exploragao

de bombasde combustiveis, agéncia de viagens, promo¢gao e

mediacao imobiliaria, relacdes publicas,industria, pasteleira

e panificadora, exploragdo de parques de diversdes, reali-

zagaéo de espetaculos culturais, recreativos e desportivos,

exploracéo mineira e florestal estac&o de servigos, repre-

sentacdes comerciais e industriais, venda de aluminio e sua

utilizagao, cultura e ensino geral, seguranga de bens patri-

moniais, importagao e exportacao, podendo ainda dedicar-se

a qualquer outro ramo do comércio ou industria em que os

sdcios acordem e.seja permitido porlei.

‘ ~ ARTIGO 4?
(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: 40.000,00 (quarenta mil kwanzas), pertencente a sdcia

Naulila Masisa Fernandes André e 2 (duas) quotas iguais no

valor nominal de Kz: 30.000,00 (trinta mil kwanzas), cada

uma, pertencentes aos sdcios Claudio Fernandes de Castro

Paiva e Jorge Augusto Varela, respectivamente.
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‘ : ARTIGO 5°

(Cessio de quotas)

A cessao de quotas a estranhosfica dependente do con-

sentimento da sociedade,a qual é sempre reservado 0 direito

de preferéncia, deferido aos sdcios se a sociedade dele nao

quiserfazer uso.

ARTIGO 6°
_ (Geréncia)

A geréncia e administracdo da sociedade, em todos os

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

vamente, incumbem ao sdcio Claudio Femandes de Castro

Paiva, que fica desde j4 nomeadogerente, com dispensa de

caucao, bastando a sua assinatura para obrigar validamente

a sociedade. z

|. Fica vedado a geréncia obrigar a sociedade em actos

e contratos estranhos aos negdcios sociais da sociedade,tais

como letras de favor, fianca, abonacdes ou actos seme-—

thantes,

2. A geréncia poderd delegar mesmoa pessoas estranhas _

a sociedade parte dos seus poderes de gerencia, conferindo

para 0 efeito o respectivo mandato.

ARTIGO 7°
. (Assembleia)

As Assembleias Gerais serao convocadas por simples

cartas registadas, dirigidas aos sécios com pelo menos

trinta (30) dias de antecedéncia,isto quandoa lei no pres-

creva formalidades especiais de comunicagao. Se qualquer

dos sécios estiver ausente da sede social, a comunicagao

deverd ser feita com tempo suficiente para que possa com-

parecer. ——

ARTIGO 8°

’ (Divisdo dos lucros)
4

Oslucros liquidos apurados, depois de deduzida a per-

centagem para fundos ou destinos especiais criados em

Assembleia Geral, serao divididospelos sécios na propor-

cdo das suas quotas, e em igual proporcdo sero suportadas

as perdas se as houver..

ARTIGO 9°
(Dissolucdo)

A sociedade naose dissolvera por morte ou impedimento

de qualquer dos sécios, continuando a sua existéncia com 0

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sécio falecido ou

interdito, devendo estes nomear um quea todos represente,

_enquanto a quota se mantiverindivisa. ;

ARTIGO 10°
(Liquidagao)

Dissolvida a sociedade por acordo dos sdcios e nos

demais casos legais, todos os sdcios serao Jiquidatarios e a

liquidagdoe partilha realizar-se-4, como acordarem. Nafalta

qualquer sécio, quando sobre ela recaia arresto, penhorap,

' Comarca de Luanda, com expressa renuncia a qualquy

‘termos constantes do documento em anexo.

=

ARTIGO 11.°
(Preferéncia na amortizacao)

A sociedade reserva-se 0 direito de amortizara quota,

providéncia cautelar.

ARTIGO 12.°

(Foro competentc) &é

Para todas as quest6es emergentes do presente contrat

querentre os sdcios, seus herdeiros ou representantes, que

entre eles e a propria sociedade, fica estipulado o Foro &

outro.

ARTIGO 13.
(Balancos)

Os anos sociais seréo os civis e' os balangosseri

dados em 31 de Dezembro de cada ano, devendoencena

a 31 de Marco imediato.

ARTIGO 14.°
(Omisso)

No omisso regularao as deliberagdes sociais, as disp

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

Sociedades Comerciais, e demais legislac4o aplicavel.

(1 5-6718-L0)

 

HD— Frio, Limitada

Certifico. que, por escritura de 24 de Abril de 2015

lavrada com inicio a folhas 59, do livro de notaspara esc

turas diversas n.° 23-B, do Cartério Notarial, do, Guick

Unico da Empresa, a cargo do Notario, Lucio Alberto Pits
da Costa, Licenciado em Direito, foi constituida entre:

Primeiro: — Daniel Mauricio Chicolomuenho,solteit,

maior, natural do Sambizanga, Provincia de Luanda,rest

dente habitualmente no Distrito Urbano do Rangel, Baim

Mareal, Rua da Jacé, n.° 39-A, Zona 14;

Segundo: — Hamilton Filipe Bernardo,solteiro, maid,

natural do Rangel, Provincia de Luanda, onderesidehabi-

tualmente no Bairro Margal, Rua da Jacé, Casa n° I8l,

Zona 14; . .

Uma sociedade comercial por quotas quese regera nos

 
Esta conforme.

_ Cartério Notarial do Guiché Unico da Empresa, em

Luanda, 24 de Abril de 2015. — O ajudante,i/egivel.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE-
HD— FRIO, LIMITADA

ARTIGO 1.°

A sociedade adopta a denominacio de «HD — Frid,

Limitada», com sede social na Provincia e Municipio é

‘Luanda, Distrito Urbano do Rangel, Bairro Marcal, Rua

Jacé, Casa n° 181, Zona 14, podendotransferi-la livremente

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

licitado em bloco com obrigac4o do pagamento do passivo

e adjudicado ao sécio que melhor preco oferecer, em igual-

dade de condicdes.  
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para qualquer outro local do territorio nacional, bem como

abrir filiais, sucursais, agéncias ou outras formas de repre-

sentacao dentro e fora do Pais.

ARTIGO 2°
A sua durac4o é por tempo indeterminado, contando-se 0

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

da data da celebragao da presente escritura.

- ARTIGO 3°
A sociedade tem como objecto social o comércio geral,

a grosso e a retalho, consultoria, auditoria, construcaocivil

e obras publicas, fiscalizacio, rent-a-car, prestagio de

servicos; hotelaria e turismo e similares, informatica, tele-

comunicagées, publicidade, comercializag&o de telefones e

seus acessorios, transporte maritimo, camionagem, agente

despachante e transitarios, compra e venda de viaturas,

novas ou usadas e seus acessorios, reparacado de veiculos

‘automoveis, concessionaria de material e pecas separadas .

de transporte, comercializacéo de combustiveis e lubrifi-

cantes, exploragdo de bombas de combustiveis e estacao de

servigo, centro médico,clinica, perfumaria,plastificagdo de

_ documentos, venda de material de escritério e escolar, deco-

races, serigrafia, padaria, geladaria, pastelaria, boutique,

representagdes, impressdes, salao de cabeleireiro, agén-

cia de viagens, promo¢do e media¢4o imobiliaria, relagdes

publicas, venda de gas de cozinha, desporto e recreacdo,

video clube, discoteca, realizagées de actividades culturais

e desportivas, manutenc¢do de espagos verdes, seguranca

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

escola de condu¢ao, ensino, saneamento basico, jardinagem,

limpeza, desinfestagao, fabricagao e venda de gelo, cyber

café, electricidade, importa¢ao e exporta¢4o, podendo ainda

dedicar-se a qualquer outro ramo do comércio ou industria

em que os sdcios acordem e seja permitidoporlei.

ARTIGO 4.°

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

kwanzas), integralmente realizado em dinheiro, divi- -

dido e representado por 2 (duas) quotas iguais no

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

zas) cada uma, pertencentes aos sdcios Daniel Mauricio-

Chicolomuenho e Hamilton Filipe Bernardo, respectiva-

mente.

ARTIGOS.°

A cessdo de quotas a estranhos fica dependente do con-

sentimento da sociedade,a qual é sempre reservado direito

de preferéncia, deferido aos sdcios se a sociedade dele nao

quiser fazer uso.

ARTIGO 6.°

|. A geréncia e administragao da sociedade, em todos os _

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

vamente, incumbem a todos os sécios, que ficam desde ja

nomeados gerentes, sendo necessarias as assinaturas dos.

gerentes, para obrigar validamente a sociedade.
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2. Fica vedado aos gerentesobrigar a sociedade em actos

e contratos estranhos aos negécios sociais da sociedade,tais

como Jetras de favor, fianga, abonagSes ou actos seme-

lhantes.

ARTIGO7.°

A Assembleia Geral sera convocada por simples cartas

registadas, dirigidas aos sdcios com pelo menos30(trinta)

dias de antecedéncia, isto quando a lei nado prescreva forma-

lidades especiais de comunicac4o. Se qualquer dos sdécios

estiver ausente da sede social, a comunicacao 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, serio divididos pelos sécios na propor-

¢4o das suas quotas, e em igual propor¢4o serao suportadas

as perdas se as houver.

ARTIGO 9°

A sociedade nao se dissolvera por morte ou impedimento

de qualquer dos sdcios, continuandoa sua existéncia com o

sobrevivo e herdeiros ou representantes do socio falecido ou

interdito, devendo estes nomear um que a todos represente,

enquanto a quota se mantiverindivisa.

ARTIGO 10.°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sdécios e nos

demais casos legais, todos os sdcios 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 obrigacdo do pagamento do

passivo e adjudicado ao sécio que melhor preco oferecer, em

igualdade de condic¢ées. ,

ARTIGO IL.°

A sociedadereserva-se 0 direito de amortizar a quota de

- qualquer sécio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou

providéncia cautelar. |

ARTIGO 12°

Para todas as quest6es emergentes do presente contrato,

querentre 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 qualquer

outro.

ARTIGO 13° :

Os anos sociais serao os civis e os balancos serao

dados em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar

a 31 de Marco imediato.

ARTIGO 14.°

No omisso regularao as deliberagGes sociais, as dispo-

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

Sociedades Comerciais, e demais legislagdo aplicavel.

; , , (15-6796-L.03)

 

 



Universal-Data (SU), Limitada»,

Leandra Augusto Sumbode Almeida Gomes, Licenciada

em Direito, Conservadora de 3.? Classe da Conservatoria do

Registo Comercial de Luanda, 2.° Secgao do Guiché Unico

da Empresa — ANIFIL.

Satisfazendo ao que mefoi requerido em peti¢do apre-

sentada sob 0 n.° 8 do livro-diario de 24 de Abril do corrente.

ano, a qualfica arquivada nesta Conservatoria.
Certifico que Ndofi Joao dos Santos Vontade, casado

com Nindia Genecovana Vicente Lumbombo Vontade,

sob o regime de comunhdo de bens adquiridos, residente.

em Luanda, Municipio de Luanda, Distrito Urbano do

Kilamba Kiaxi, Bairro Neves Bendinha, Rua Caconda,

’ Casa n.° 47, constituiu uma sociedade unipessoal por

quotas denominada «Universal-Data (SU), Limitada»,,

registada sob 0 n.° 437/15, que se vai reger nos termos:

- constantes: - .
Esta conforme.

Conservatoria do Registo Comercial de Luanda, 2.° Seccao

do Guiché Unico da Empresa — ANIFIL, em Luanda,aos 24

de Abril de 2015. — O ajudante,ilegivel.

ESTATUTO DA SOCIEDADE°
UNIVERSAL-DATA(SU), LIMITADA

ARTIGO.1°

(Denominacao e sede)

A sociedade adopta a denominac&o de «Universal-

-Data (SU), Limitada», comsede social na Provincia de

Luanda, Municipio de Belas, Centralidade do Kilamba,

Rua Bula Matadi, Quarteirdo R, Prédio R19, Apartamento 31,

~ kwanzas), pertencente ao s6cio-tinico Ndofi Jodo dosSanto;

- \e contratos estranhos aos negocios sociais da sociedade, tas

¥
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limpeza, desinfestagdo, fabricagéo e venda de gelo, cpt,

café, electricidade, importagao e exportacao, podendo aing

dedicar-se a qualquer outro ramo do comércio ouindisij,

em que os s6cios acordem e seja permitido porlei.

ARTIGO 4.°

(Capital)

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

zas), integralmente realizado em dinheiro, representado py

| (uma) quota no valor nominalde Kz: 100.000,00 (cem mij; ,

Vontade.

ARTIGO 5.°

(Cessdo de quotas) _

A cess&o da quota implica a saida do sécio cedenteou

transformacao da mesma em sociedadepluripessoal. |

ARTIGO6.°
(Geréncia)

A geréncia e administragdo da sociedade, em todos os

seus actos e contratos, em juizo e fora dele, activa e passiv:

mente, incumbem aosécio-tinico, bastando a sua assinatun

para obrigar validamente a sociedade.

1, Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em acts

comoletras de favor, fianca, abonagGes ou actos semelhantes,

2. O sécio-tinico podera nomear pessoa estranha 2a socie:

dade para assumir asfungoes de geréncia.

~ ARTIGO 7°
(Decisdes)

Asdecisdes do sécio-tinico de natureza igual as delibere

’ cdes.da Assembleia Geral deverdo ser registadas em acta po

3.° andar-direito, podendo transferi-la livremente para

qualquer outro tocal do territério nacional, bem como

abrir filiais, sucursais, agéncias ou outras formas de

representagdo dentro e fora do Pais.

ele assinadas e mantidas em livro de actas.

A sociedade nao se dissolvera por morte ou imped

ARTIGO 8.°

(Dissolugao)

ARTIGO 2°

(Duracio)

mentodo sécio-tinico, continuando a sua existéncia como

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sécio falecido 0

interdito, devendo estes nomear um que a todosrepresent,Asua duragdo é por tempo indeterminado, contando-se o

inicio da sua actividade, para todososefeitos legais, a partir enquanto a quota se mantiverindivisa.  do respectivg registo. ARTIGO 9°
’ Liquidasa

ARTIGO 32 - (Liquidasao)
(Objecto) A liquidacdo da sociedade far-se-4 nos termosdaLei 43 {,

A sociedade tem como objecto sociala prestagaode ser- Sociedades Comerciais.
vigos, construcdo e reparacdo de embarcacdes maritimas ¢ ARTIGO 10°

(Balancos)sua comercializacdo, comércio geral, a grosso e aretalho,

informatica, . telecomunicagdes, publicidade, construg’o

civil e obras piblicas, comercializacdo detelefones ¢ seus

acessorios, reparac4o de veiculos automdveis, estacdo de

servico, perfumaria, salao de cabeleireiro, agéncia de via-"

- gens, promocao e mediacZo imobiliaria, relagdes publicas,
eos a eoe *representagdes comerciais e industriais, venda de gas de

cozinha, realizagdes de actividades culturais e desportivas,

manutengao de espacosverdes, seguranca de bens patrimo-

niais, educagao € cultura, saneamento basico, jardinagem,

 Os anos sociais serdo os civis e os balancossett)

dados em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encertal \

a 31 de Marco imediato.

ARTIGO 11°
(Omisso)

No omisso regularao as deliberagdes sociais, as dispost

goes da Lei ne 19/12, de 11 de Junho e aindaas disposicées?|

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

(15-6797-L03)|

»
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 Kiajany Consulting, Limitada ,

Certifico que, por escritura de 21 de Abril de 2015,

lavrada com inicio a folhas 7, do livro de notas para escri-.

turas diversas n.° 262-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: — Jaime Kiala Sessa, solteiro, maior, natural

do Cazenga, Provincia de Luanda, residente em Luanda, no

Distrito Urbano da Maianga, Bairro Sagrada Esperanga, Rua6,

Casa n.° 12;

Segundo: — Bernardeth Janira dos Santos Benedito,

solteira, maior, natural da Maianga, Provincia de Luanda,

residente em Luanda,no Distrito Urbano da Maianga, Bairro

Cassenda, Avenida 21 de Janeiro, Casa n.° 11;

. 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, 22 de Abril de 2015. — O ajudante,ilegivel.

ESTATUTOS

KIAJANY-CONSULTING, LIMITADA

- ARTIGO 1.°

(Denominagao e Ambito)

.A sociedade adopta a denominacao de «Kiajany

Consulting, Limitada», e a sua duracao é por tempo inde-

terminado.

ARTIGO 2.°

(Sede)

A sede social é em Luanda, no Municipio de Luanda,

Distrito Urbano da Maianga, Bairro do Cassenda, Avenida

21 de Janeiro, Casa n.° 11, podendo muda-la para. qualquer

outro local, bem comoabrir sucursais, agéncias, delegagdes

ou qualquer outra forma de representacdo em todoterritd-

rio nacional ouno estrangeiro, por conveniéncia e interesse

societario.

_ARTIGO 3°
(Objecto social)

1. O seu objecto social consiste em prestacao de servico,

consultoria em contabilidade e finangas, fiscalidade, audito-

ria, formacdo técnica e capacitacao de quadro. |

2. A sociedade pode ainda dedicar-se a qualquer outro

ramo de actividade, do comércio ou industria em que os

sdcios acordeme seja permitido porlei.

3. Para prossecu¢do do seu objecto social, a sociedade

podera associar-se ou participar no capital de socieda-

des congéneres, por simples deliberagaéo da Assembleia

Geral.

. conferindo para o efeito do respectivo mandato.
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ARTIGO 42
(Capital social)

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

integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen-

tado por duas quotas sendo: ,

Umaquota no valor nominal de Kz: 55.000,00 (cin-

‘quenta e cinco mil kwanzas), e pertencente ao

sécio, Jaime Kiala Sessa, correspondente a 55%

do capital social, outra quota no valor nominal

de 45.000,00 (quarenta e cinco mil kwanzas), e

pertencente 4 sdcia Bernardeth Janira dos San-

tos Benedito, correspondente a 45% do capital

social. .

‘ ARTIGO5.°

{Suprimentos)

1. Os sdcios poderao ‘fazer «suprimentos de capital, ou

outras presta¢des acessdérias nos termos, precos e condi¢édes

que vierem a ser acordadas em Assembleia Geral.

2. Os suprimentos com caracter permanente, excedendo

um ano deveraoconstar de contrato escrito.

ARTIGO 6.2

(Cessdo de quotas)

1. A cessdo de quotas,total ou parcia!, entre os sdcios ou

os seus herdeiros é livre, porém, quando feita a estranhos

fica dependente da sua aprovacao pela Assembleia Geral.

2. Havendo cess&o de quotas na sociedade, os sécios, por

essaordem, gozam dodireito de preferéncia.

, ARTIGO 7°

(Geréncia e administragao)

1. A geréncia e administragaoda sociedade, em todos os

actos e contratos, em juizo e fora dele, serao exercidas pelo

socio Jaime Kiala Sessa, que desde ja fica nomeadogerente,

bastando a assinatura do gerente para obrigar validamente a

sociedade.

2. A geréncia sera remunerada conformevier a ser deli-

berado em Assembleia Geral.

3. A sociedade podera constituir mandatarios ou procu-

radores, passando para 0 efeito dos respectivos mandatos.

4. O gerente podera delegar aos sdécios ou em pessoa

estranha a sociedade, parte dos seus poderes de geréncia,

5. Fica vedado o gerente obrigar a sociedade em actos.

e contratos estranhos aos negocios sociais, tais comoletras

de favor, finangas, abonacées ou documentos semelhantes.

ARTIGO 8°

(Assembleias Gerais)

. 1. As Assembleias Gerais serao convocadas por meio de

anuncios ou cartas registadas, dirigidas aos socios, com pelo

menostrinta (30) dias de antecedéncia;

2. Se qualquer dos Socios estiver ausente do local da

sede social, a convocagao devera ser feita com a dilatacdo

suficiente para que possa comparecer..
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ARTIGO 9°

(Reparticdo de resultados)

O lucro liquido apurado depois de deduzida a percenta-

gem de 30% (trinta por cento) para o fundo de reserva legal

€ quaisquer outras percentagens para fundos especiais acor-

- dados em Assembleia Geral, a sua reparticao,sera decidida,

anualmente, em Assembleia Geral dos Sécios.

ARTIGO 10."
(Balangco)

Os anossociais serdo os civis e os balancos seréo dados

em 31 de Dezembro de cada ano, devendoestar aprovados'e

Zona E;

“|
Primeiro: — Joelson de Jesus Costa Teixeira, soltiy!

maior, natural de Benguela, Provincia de Benguela, onl

reside habitualmente, na Cidade de Benguela,Bairro Zona}

Rua Comandante Kassanji, n.° 83, 3.° andarB;

Segundo: —- Anténio Kadrenguengue ‘Jololo da Sily!

solteiro, maior, natural de Benguela, Provincia de Benguet)

onde reside habitualmente, no Bairro Quioche, Casa sh

Terceiro: — Adolfo Jamba Calupe Jeconia, soln’

maior, natural de Benguela, Provincia de Benguela, re

dente habitualmente em Luanda, no Municipio -de Vig

~ assinadosaté fins de Marco imediato. Bairro Sapti I, casa s/n.°;. ,

~ ARTIGO 1! Uma sociedade comercial por quotas quese regeri im
(Dissolugdo da sociedade) ‘termos constantes dosartigos seguintes:

Esta conforme.

Cartério Notarial do Guiché Unico da Empresa, Luand

24 de Abril de 2015. — O ajudante, i/egivel.

A sociedadenaose dissolvera por morte ou interdigao de

qualquer dos sécios, continuando com os sobrevivos capa-
zes e com os herdeiros ou legais representantes do sdcio °

falecido ouinterdito, devendo estes nomear um que a todos

representante, enquanto a quota estiver indivisa.

ARTIGO 12°

(Amortizayao) PACTO SOCIAL

A sociedadereserva-se 0 direito de amortizar a quota de ACACIAS ART, LIMITADA
qualquersdcio, pelo seu valor nominal, nos seguintes casos: ° ARTIGO 1.°

a) Se essa quota for objecto de penhora, arresto ou
qualquer outra forma de pressdo judicial;

5) Por acordo do respectivetitular;

c) Se essa quota tiver sido cedida com violacéo do

disposto no artigo 6.° do presente estatuto, ou da

lei em vigor;

d) Seoseutitular a tiver adquirido aalgum dossdcios,

em resultado de processo judicial ou arbitral;

e) Por exoneracao ou excluso do sécio.

ARTIGO13.°

(Dissolugdo por acordo dos sécios)

(Denominacio e sede social)

]. A sociedade adopta a firma «Acacias Art, Limitada,

tem a sua sede provisoriamente em Luanda, Municipio &

Viana, Bairro Sapd II, Rua da Ludieko, casa s/n.°, e durat

por tempo indeterminado.

2. Sem necessidade do consentimento de outrosorgis

da sociedade, os gerentes podem deslocara’sede socialpan

qualquer outta parte do territério angolano, bem comocrit

sucursais, agéncias, delegacdes_ou ‘outras formas de repr

sentacao em territorio angolano ou no estrangeiro.

1. Dissolvida a Sociedade por acordo dos sdcios e nos

demais casoslegais, todos seraoliquidatarios e a liquidacao tee es
e partilha procederéo como para eles acordarem.

2. Na. falta de acordo e se algum deles o pretender, sera

0 activo social licitado em globo, com obrigacao do paga-

mento do passivo e adjudicado ao sécio que meihior pre¢o

oferecer, em igualdade de condi¢des.

ARTIGO 14°

(Omissos)

ARTIGO 2.°

(Objecto)

I. A sociedade tem por objecto 0 comércio a gross0¢

a retalho, servigos de caixilharia de aluminios, transitarios

-indastria, representacdes comerciais, prestagdo deservice

as empresas petroliferas, consultoria, comercializacio ¢

combustiveis e derivados, agricultura, pecuaria, construc|

civil e obras piiblicas, transporte de pessoase bens,import|

cao e exportacdo, podendo ainda exercer outras actividadé

de natureza acessoria, complementar ou diversa das sus

actividades principais, desde que permitidas porlei.

2. A sociedade podera, por deliberacao da Assembleit

Geral, aceitar ou adquirir, sem limites, participacdes ou ¢

qualquer forma colaborar com outras sociedades, mest}

que reguladas porleis especiais, com objecto igual oudift

rente do seu e/ou em agrupamentos de empresas e/ou ett

associacées sob qualquer forma nao proibida porlei, bett

como participar, directamente ou indirectamente em ptr

jectos de desenvolvimento que de alguma forma concorrat |

para 0 objecto da sociedade.

No omisso regulardo as disposi¢ées da Lei n.° 1/04,

de 13 de Fevereiro, Lei das Sociedades Comerciais, as

. deliberagées sociais, tomadas em forma egal e demais-

legislacao aplicavel.

(15-6864-1,02)
 

ACACIASART, LIMITADA

Certifico que, por escritura de 23 de Abril de 2015, .

lavrada com inicio a folhas 22, do livro de notas para escri-

turas diversas n.° 401, do Cartorio Notarial do Guiché Unico

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

Costa, Licenciado em Direito, foi constituida entre:
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ARTIGO 3. |
(Capital social)

1. O capital social, no valor de Kz: 105.000,00 (cento e

cinco mil kwanzas), esta integralmente realizado em nume-

rario e corresponde a 3 (quotas) ‘quotas iguais no valor

nominal de Kz: 35.000,00 (trinta e cinco mil kwanzas), per-
' tencentes aos sdcios Adolfo Jamba Calupe Jeconia, Antonio

Kadrenguengue Jololo da Silva e Jeelson de Jesus Costa

Teixeira, respectivamente.

2. Os s6cios, a proporcao do capital que detiverem ao

tempo, gozam do direito de preferéncia em qualquer caso

de aumento do capital social através de novas entradas,

. podendo qualquer um deles chamara si, na mesma propor-

‘ ¢do, a subscri¢do escusada por qualqueroutro.

ARTIGO 4.°

(Cessio de quotas)

1. A cesséo de quotas, total ou parcial, entre os sdcios

‘é livre, ficando os mesmossocios, para esse efeito, autori-

zados a proceder a divisdo; em relag&q a terceiros a cessio

depende do consentimento da sociedade.

2. Os sdcios em primeiro lugar e a sociedade em segundo

gozam do direito de preferéncia em qualquer caso de cessdo

de quotas.

“ARTIGO 52°
(Prestacdes suplementares, acessérias e suprimentos)

1. Os sécios poder4o fazer prestacdes suplementares

de capital, suprimentos ou outras prestagGes acessérias nos

termos, pelos prazos e nas condi¢des que vierem a ser esta-

belecidos em Assembleia Geral.

2. Os suprimentos bem como as prestacdes.acessorias

podero ser remunerados e/ou transformados em capital

social e/ou ter outro destino, conforme op¢ao do proprio

sécio no momento do contrato respectivo.
‘3. Os suprimentos com caracter permanente, excedendo

um ano, deverao constar de contrato escrito.

ARTIGO 6.°

(Assembleia Geral)

- Salvo disposi¢ao legal em contrario, a Assembleia

Gera reunira:

a) em sessao ordinaria, no primeiro trimestre de cada

ano;

b) em sesséo extraordinaria, sempre que a geréncia |

julgue conveniente e o requeira ao Presidente da

Mesa ou quandorequerida, a este mesmo Orgao,

pelos sdécios, devendo comunicara data proposta

e as matérias a serem discutidas, acompanhada

de documenta¢ao apropriada..
2. As Assembleias Gerais, salvo nos casos em que lei

nao exija formalidades especiais, seraio convocadasporcarta

cuja recepco seja comprovada ou por aviso publicado no

jornal mais lido na localidade da sede da sociedade, com a

antecedéncia minimade (sete) dias, prescindindo-se, toda-

via, de tais formalidades quandotodosos sécios optarem por

- outra forma de deliberacao prevista na-lei.
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3. A representagdo voluntaria de qualquer dos sécios nas _

Assembleias Gerais, sempre quea lei no exija outra forma-

lidade, pode ser conferida por documento particular, a enviar

ao,Presidente da Assembleia, indicando o representante, a

duragao e o Ambito dos poderes que the sao conferidos.

4. As deliberacées para as quais a lei e o pacto social nao

exijam uma forma ou uma maioria especificas, nomeada-

mente, as relativas ao consentimento da sociedade poderao °

ser tomadas ouporescrito, nos termosdalei, ou por maioria

simples,

5. Carecem sempre de deliberagao da Assembleia Geral:

a) a nomeacdo de gerentes ou de procuradores da

sociedade;

b) a fixagdo das condigdes materiais de exercicio

_(nomeadamente, remuneragdo, duragao do man-

dato) das entidades ditas em a);

c) a alienacado, locacao ou oneraca4o do estabeleci-

mento comercial;
_d) a alienacdo de imoveis ou de méveis equiparados

a imoveis:

ARTIGO 7.°

* (Geréncia e representacdo)

1. A gest&io e administrag¢ao da sociedade e a sua repre-

sentacdo, em juizo ou fora dele, activa e passivamente

compete ao sdcio Joelson de Jesus Costa Teixeira, que fica

desde, j4 nomeado gerente, mas pode vir a ser conferida a

outros sécios ou a terceiros.

2. A geréncia sera exercida com ou sem caucdo e com ou

sem remunera¢do conforme o que vier aser deliberado em

* Assembleia Geral. -

3. A nomeagao do gerente em pacto social ndo constitul

um direito especial do sécio.

4. A geréncia pode constituir. mandatarios/procuradores

da propria sociedade e do préprio gerente nas suas auséncias

ou impedimentos, podendo delegar alguns dos seus poderes

de geréncia em outro sécio ou em terceiro.

5. A sociedade obriga-se com a assinatura do gerente e

de um mandatario cgm poderes devidamente especificados.

6. E vedadoao gerente ou mandatarios compromete-

rem a sociedade em actos ou contratos estranhos ao objecto

social, nomeadamente em fianga ou aval.

ARTIGO 8.°
(Aplicagao de resultados)

Anualmente, ¢om referéncia a 31 de Marco, sera apre-

sentado o balango, devendo os lucros do exercicio ter a

.seguinte aplicacao:

a) uma parte, correspondente a percentagem legal-

mente exigida, na constitui¢do e reintegracdo do

fundo de reservalegal;

b) quanto ao remanescente, salvo disposi¢do’ legal

-imperativa em contrario, a Assembleia Geral

podera deliberar que a totalidade seja destinada

a outras reservas, ou que apenas umaparte dele

seja distribuida, ou ainda que todo o remanes-

cente seja distribuido. : :
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ARTIGO 92 " Escritura de adinissao de novos sdcios, cedénciag,|
(Operacies sociais)

wor see

da escritura de constituicdo da sociedade, ficando a geréncia

autorizada a celebrar quaisquer negdciosjuridicos em nome

dasociedade que os assumird comoseuslogo que'sse encon-

tre registada.

2. A sociedade podera proceder ao levantamento das

entregas por capital que se encontrem depositadas, mesmo

antes doseu registo, nomeadamente para pagamentode des->

pesas de constituicdo, de publicacao e de registo.

ARTIGO10.°

(Dissolugdo}

1. A sociedade nao se dissolvera por morte ou impedi-

. Mento de qualquer dos s6ctos, continyando a sua existéncia «

com os sobrevivos e herdeiros ou representantes do sdcio

falecidoou interdito, devendo estes nomear um que a todos

represente, enquanto a quota se mantiverindivisa. |

2. Dissolvida a sociedade por acordo dossdcios e nos .

demais casos legais, todos os sdcios serao liquidatarios e a

liquidacdo e partilhaverificar-se-4 como acordarem.

3, Na falta de acordo,e se algum deles o pretender, sera o

activo sociallicitado em globo com obrigacdo do pagamento

do passivo e adjudicado aosdcio que melhorprego oferecer,

em igualdade de condicées. “e

4. A sociedade reserva-se no direito de amortizaraquota

de qualquer sdcio, quandosobre ela recaia arresto, penhora

ou previdéncia cautelar’ ,

5. Para todas as questdes emergentes do presente con-.

trato, quer entre os sdcios, seus herdeirosou representantes,

quer entre eles ¢ a propria sociedade,fica estipulado o foro

extrajudicial ou amigavel, com expressarentincia aaa qualquer

outro.

|. ARTIGOUS
(Disposigées aplicdveis)

Em tudo o mais no previsto no presente estatuto, apli-

car-se-4 0 disposto na Lei das Sociedades Comerciais (Lei

n° 1/04, de 13 de Fevereiro), e demais legishagao comple-

mentar.

(1 5-6897-L02)

 

KRB — Comércio, Industria, Limitada

de quotas altera¢ao parcial do pacto social que Sep|

sociedade que vem girando sob a denominacio de «Kp}

. Comercio, Industria, Limitada», com sede no Lubangy:

No dia 29 de Dezembro de 2011, nesta Cita

Lubango e no Cartério Notarial da Comarcada Huila a:

cargo, perante mim, Luis Tavares Monteiro de Cag:

Notario do 'referido Cartério, compareceram como.

gantes: :

Primeiro: — Narciso Ortega Afonso,solteiro, my |

‘ * natural do Lubango, Provincia da Huila, portadordo BR

de Identidade n.° 001940008HA034, emitido pelo Ang

Nacionalde Identificagéo a | de Novembro de 2005 ey)

dente nesta Cidade do Lubango; . \

Segundo; — Belarmino Manuel Afonso, natu;

Douro; Portugal, casado, sob o regime de comuntiy

adquiridos com, Nadia Karina Mendonga Torrinha Af|

-de nacionalidade portuguesa, com residéncia habitual

Cidade do Lubango;

Terceiro: —Cristovao Carvalheiras dos Santos, natug;

Lubango, Provincia da Huila, casado sob o regimedec;

nhdode adquiridos com Carla Marina Domingos dos

portador do Bilhete de Identidade n.° 000769888HAL

G
4

|

ol

‘ emitido pelo Arquivo Nacional de Identificagéo Nacin

aos 17 de Outubro de 2007; |

Quarto: —- Edson Emanuel de Almeida Sousa, solit

maior, natural do Lubango, Provincia da Huila, pati!

do Bilhete de Identidade n.° 000568443HA036, en
pelo Arquivo Naciona! de Identificagao Nacional, 20s

Agosto de 2007e residente nesta Cidade do Lubango, |

Verifiquei e certifico a identidade dos outorgants

face dos seus documentos pessoais do que dou fé. it

E pelo primero e segundo outorgante foi dito: ;

* Que sfo os tnicos e actuais sdcios da sociedade ¢}

- vem girando sob a denominacao de «KRB — Com

Industria Limitada», sociedade por quotas de respos

bilidade limitada, com sede nesta Cidade do Lubu!:

Provincia da Huila, devidamente constituida por esti

de 29 de Junho de 2007, lavrada‘a folhas n.° 6e vers

livro de notas paraescrituras diversas n.° 77-B, do Cat

Notarial da Comarca do Huambo, cujo capital social éF)

quantia de (cem mil kwanzas), integralmente realizado®

dinheiro, representado-e dividido em duas quotas gut!

valor nominal de (cinquenta mil ‘kwanzas) cada uma ew

pertencente aos sdcios Narciso Ortega Afonso e Belait:
Luis Tavares Monteiro de Carvalho, Licenciado em Manuel Afonso, respectivamente.

Direito, Notdrio do Cartorio Notarial da Comarca da Huila, E, na Assembleia Geral da Sociedade,realizada mst!

no Lubango. da mesma, no dia 29 de Dezembro de 2010, cuja Actani)

apresentada, os sdcios decidiram admitir dois novos sbi

de notas para escrituras diverso n.° 205-B deste Cartério ora terceiro e quarto outorgantes Cristovao Carvalheins®

Notarial, se acha exarada uma escriturado teor seguinte: Santos e Edson Emanuel de Almeida Sousa. ‘

Certifico que, de folhas n.° 25 verso e seguintes do livro

/
s
a
n
e
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E os socios decidiram ainda ceder parte das suas quotas

no valor nominal de (vinte e cinco mil kwanzas) cada um,

afavor do terceiro e quarto outorgantes, livres de quaisquer

encargos ou 6nus,valor esse que vai constituir as suas quo-

tas dentro da aludida sociedade, ficando assim eles cedentes

com uma quota no valor nominalde (vinte e cinco mil kwan-

zas). .

Com o operado verificado, alteram parcialmente 0 pacto ~
. t . : .

social somente0 artigo 4.° que passara a ter a nova e seguinte

redaccao:
 

~ ARTIGO3.°

O capital social € de (cem mil kwanzas), inte-

gralmente realizado em dinheiro, representado e

dividido em quatro quotas iguais no valor nomi-

nal de (vinte e cinco mil kwanzas) cada uma e uma

pertencente aos sdécios Narciso Ortega: Afonso,

Belarmino Manuel Afonso, Crist6vao Carvalheiras

dos Santos e Edson Emanuel de Almeida Sousa,

‘  respectivamente. ©

Assinados: Narciso Ortega Afonso, Belarmino Manuel

Afonso, Crist6vao Carvalheiras dos Santos e Edson Emanuel

de Almeida Sousa.

O notario,ilegivel.

Imposto de selo ilegivel.

Conta n.°521 ilegivel.

E certidao quefiz extrair e vai conforme 0 originalinte- -

gralmente transcrita a qual me reporto e autentico com

carimbo a Selo branco em uso neste Cartorio.

Cartério Notarial da Comarca da Huila, no Lubango,

aos 3 de Dezembro de 2014. — O Notario, Luis Tavares

Monteiro de Carvalho, ’ (15-6918-L01)

 

SNIF— Contabilidade e Consultoria, Limitada

Certifico que, por-escritura de 27 de Abril de 2015,

lavrada com inicio a folhas 92, do livro de notas para escri-

turas diversas n.° 401, do Cartério Notarial do Guiché Unico

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

Costa, Licenciado em Direito, foi constituida entre:

Primeira: — Francisca Cabanga Txinalua Ferreira

Gomes, casada com Eduardo Ferreira Gomes, sob regime

de comunhdo de adquiridos, natural do Cuango, Provincia

da Lunda-Norte, residente habitualmente em Luanda, no

Distrito Urbano da Maianga, Bairro Maianga, Rua Marien

Ngouabi;

Segunda: — Nitivania da Conceig&o de Carvalho, sol-

teira, maior, natural da Ingombota, Provincia de Luanda,

onde reside habitualmente, no Distrito Urbano da Maianga,

Bairro Maianga, Largo da Maianga, Prédio n.° 20,2.° andar,

Apartamento n.° 20; ‘ ;
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Terceira: — Syuz Carolina Januario Gaspar, solteira,

maior, natural da Maianga, Provincia.de Luanda, onde

reside habitualmente, no Distrito Urbano da Maianga, Bairro

' Prenda, Rua da8.° Esquadra, Casa n.° 15;

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 28 de Abril de 2015. — O ajudante,ilegivel.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE

SNIF — CONTABILIDADE

E CONSULTORIA, LIMITADA

CAPITULO |!
Tipo, Denominagio, Sede, Objecto e Duracao

ARTIGO 1°
(Denominagao)

A sociedade adopta a tipologia de sociedade por quotas

e a denominacao de «SNIF — Contabilidade e Consultoria,

Limitada».

ARTIGO 2.
(Sede)

A sociedade tem a sua sede em Luanda, Rua Amilcar

Cabral, Prédio n.° 20, 2.° andar, Apartamento n.° 26,

Bairro Maianga, Municipio de Luanda, Distrito Urbano da

Maianga, podendosertransferida para qualquer outro local

por simples deliberagao da geréncia, que nos mesmos termos

deliberativos, podera ainda abrir e encerrar sucursais,filiais,

agéncias, delegagdes ou qualquer outra formade representa-

¢ao social em territdrio nacional ou no estrangeiro.

- ARTIGO 3°
(Objecto)

1. A sociedade tem por objecto a prestagao de servicos de

contabilidade e consultoria, no seu mais amplo especto de

especificidades ou tipos e servicos relacionados; presta¢4o

de servicos de fiscalidade, auditoria, especializada técnica,

economica e financeira e outros servicos relacionados; for-

mac4o profissional; importacéo e exportag¢ao, podendo

dedicar-se a outros ramos de actividade correlacionados,

desde que permitidos por lei, por simples deliberagao da

Assembleia Geral. ;

2. Para prossecucdo do seu objecto social, reforg¢o de

estrutura tecnologica e capacidadesespecificas, a sociedade -

podera criar empresas sectoriais ou associar- se a empresas

nacionais ou estrangeiras, nos termos dalei, por simples

. deliberacgado' da Assembleia Geral.

ARTIGO 4°
(Duragdo)

_ A sociedade durara por tempo indeterminado, contando-

-se 0 seu inicio a data de celebracao da presente escritura —

publica do acto de constituicao.

7
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CAPITULO II : : ¢) Por cessdo da quota sem consentimento hy,

Capital Social, Quotas, Cessées e Obrigacoes , dade, de harmonia com o disposto no ps1

‘ eencos? ee artigo 5.° anteriormente referido; }

(Capital social, quotas, cessies ¢ obrigagdes) __ ff Por ausénciado sécio, sem que dele se tg

1. O capital social, integralmente subscrito e realizado . cias, durante mais de dois anos. i

em dinheiro, é de Kz: 105.000,00 (cento e cinco mil kwan- 2. Salvo acordo em sentido contrario, nos casos conteni

zas), 0 equivalente a USD 1.050,00 (mil e cinquenta délares dos nas alineas b) a f) do numeroanterior, a Contrapari

americanos), dividido por 3 (trés) quotas distribuidas da  amottizacao das quotas sera a que corresponder aoseusg
seguinte forma: apurado segundo.o ultimo balango legalmente aprovado, |,

a) Uma‘ quota de valor nominal de Kz: 35.000,00 3. A quota amortizada figurara comotal NO bala.’

(trinta e- cinco mil kwanzas), 0 equivalente a podendo os sécios deliberar, nos termoslegais, a COE,

USD 350,00 (trezentos e cinquenta dolares ame. tente redugdo. do capital social ou o aumento das resiy

ricanos),-pertencente & sdcta Francisa Cabanga quotas ou ainda a criag¢éo de uma ou mais quotas, para
iy

-nacéo a um ou a alguns dos sdcios ou a terceiros,
Txinalua Ferreira Gomes; : f 7 t

ARTIGO7.° i2 Uma quota de valor nominal de Kz: 35.000,00 Ly (Orgios sociais) i

(trinta e cinco mil kwanzas), 0 equivalente a. . . x . t
. : A sociedade tem os seguintes Orgdos sociais: F

USD350,00 (trezentos e cinquenta délares ame- ‘ cg
. et Nat ans -a) A Assembleia Geral; e ‘

ricanos), pertencente a sécia Nitivania:da Con- — ,
a b) A Geréncia. (

ceicéo de Carvalho; 24 ! B
- ARTIGO8.° qc) Uma quota de valor nominal de Kz: 35,000,00 (Competéncia da Assembleia Geral i

trinta e cinco mil kwanzas), 0 ¢ uivalente a
( ) nk , A Assembleia Geral compete deliberar sobre todase!
USD 350,00 (trezentos e cinquenta ddlares ‘bite

. ), pert te sécia Svaz Carol matérias que a lei Ihe atribua, com excepc¢do das atribue:
americanos), pertencente a sdcia Syuz Carolin ear ‘Januério G P y nna pelo presente pacto social  geréncia, obrigandoas suas
nae spar. . ___ beracdes, quando validamente aprovadas, todosossoci

2. A cessdo de quotas€ livre entre os sécios apéster sido, os . “aOrgdos sociais.
dado a sociedade direito de preferéncia para o efeito e por i

” ARTIGO 9.°
escrito, Se (Convocacao) :

3. A cessao de quotas, no todo ou em parte, a titulo gra-
‘ 4 ar P . et 1. As Assembleias Gerais sao convocadas nos teri

tuito ou oneroso, a estranhos a sociedade, fica sujeita a i
el.

autorizacao da Geréncia, a qual, apds ser informada da pre-. i
: eae P 2. A Assembleia Geral reunir-se-d, " ordinariame®

tensdo do sécio, deliberara no prazo maximo de $ (cinco):
umavez por ano, para apreciacao e votagdo do relat)

dias, se a sociedade pretende ou nao exercer 0 seu direito id ade pref § contas, aplicagao de resultados e apreciagao geral 0a
e preferénciana aquisi¢ao, ou informara no mesmo prazo,
Pr i tad auisig 4 P nistraco da sociedade e, extraordinariamente, a solic

or carta registada com aviso.de recep¢ao os outrossécios,
P e Ps da Geréncia ou dos sdcios que retinam as condigoes less
a fim de que possam ou nao usar do direito de preferéncia

aratal. ; |
lhes assiste. . ce i

que Ihes assiste . 3. Na convocatoria de uma Assembleia Geral ph

(A ky. ta desde logo, ser fixada uma segunda data de reuniio, pat",
mMortizagao das quotas .

caso de ela néo poder reunir-se na primeira. data marta

por falta de representacao do capital social exigido po

ou pelo Pacto Social, desde que entre as. duasdatas met

|. Para além dos casos previstos nalei, a sociedade, por

. deliberac&o da Assembleia Geral,a realizar no prazode ses-

senta dias, contados do consentimento do respectivo facto, — mais de 15 (quinze) dias e menos de um més. |
podera amortizar a quota de qualquer sécio, nos seguintes . . . y Aerigo 10° |

Casos: ; (Quérum) “ i

a) Por acordo com o socio; A Assembleia Geral s6 podera reunir-se e valida
b) Por penhora, arresto, arrolamento ou qualquer deliberar, em geral, estando presentes’ ou representa‘

outro acto que implique a arrematagdo ou aadju-

dicac4o da quota;

c) Por morte ou extingdo, no caso de pessoa colecti-

vas, faléncia, insolvéncia, interdic&o ou inabili-

tacdo de qualquer sdcio;

  socios que representem a maioria do capital social.

ARTIGO 112
(Deliberacdes)

1. As deliberagdes de alterac&o do contrato,de {i}
ciséo,transformagao ou dissolucao da sociedade, bem oi)

d) Por partilha, judicial ou extrajudicial da quota,na a chamada de prestagdes suplementares, exigirao a apti

parte em que nao for adjudicada ao seu titular, go pormaioria de quatro quintos do capital.
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2. A aprovacgdo de quaisquer outras deliberagées, salvo

disposig¢ao legal ou contratual em contrario requerera a

- maioria absoluta dos votos correspondentes a totalidade do

capital social.

- ARTIGO 12.°

(Composicao da geréncia ¢ deliberagées)

1. Asociedade sera gerida e representada pela Geréncia,

que sera exercida pelas sécias Francisca Cabanga Txinalua

Ferreira Gomes, Nitivania da Conceicao de Carvalho e Syuz

Carolina Janudrio Gaspar, que ficam desde j4 nomeadas

gerentes, com dispensa de caucao.

2. As deliberagdes da Geréncia seréo sempre tomadas

pela maioria dos votos dos membrospresentes na reuniao.

3. As gerentes eleitas néo poderfo ser destituidas por

maioria inferior aquela que os elegeu e a sua remuneracdo

podera consistir, total ou parcialmente, em participagao nos

lucros da sociedade.

ARTIGO13.°
(Competéncia)

1. A Geréncia cabe deliberar sobre todos os actos de

administragao e disposig¢ao que nado estejam expressamente

reservados, pela lei ou pelo pacto social, aos outros orgaos

sociais, competindo-lhe nomeadamente:

a) Representar a sociedade em juizo e fora dele;

5) Definir a orientagao dos negécios sociais;

. c¢) Adquirir, alienar, permutar ou onerar quaisquer

bens da sociedade, mdveis ou imdveis, bem

como proceder a alienacdo, oneracao e locagaéo

de estabelecimento comercial;

d) Abrir, transferir ou encerrar sucursais, agéncias ou

qualquer outra forma de representac4o social,

em territério nacional ou no estrangeiro;

e) Subscrever ou adquirir participagdes noutrassocie-

dades, bem comoonera-las ou aliena-las;

J) Confessar, desistir ou transigir, em quaisquerplei-

tos judiciais em que a sociedadeseja parte, bem

- como aceitar compromissosarbitrais;

g) Contrair empréstimos junto de instituigdes de cré-

dito;

h) Nomear representantes da sociedade junto ‘de

outras sociedades ou associacGées.

2. Qualquer membro da geréncia podera fazer-se subs-

‘tituir por outro membro,nas suas faltas ou impedimentos.

3. A geréncia podera constituir mandatarios ou procura-

dores da sociedade para a pratica de determinados actos ou

categorias de actos, atribuindotais poderes através de‘Pro-

curacao.

- ARTIGO 14.°
(Formasde obrigar)

1. A sociedadefica validamente obrigada pela(s):

a) Assinaturas conjuntas de dois gerentes ou de um

gerente e um procurador da sociedade, noster-

mos da respectiva procura¢ao; ou

b) Pela assinatura de um procurador,dentro dos limi-

.tes conferidos na procuracdo.

8557

2. Fica, porém, vedado aos-gerentes vincular a socie-

dade em fiancas, abonacGes, letras de favor ou

em quaisquer outros actos ou contratos seme-

Ihantes aos negécios sociais.

ARTIGO 15.°

(Exercicio anual)

O exercicio social 6 de um ano’e coincide com o ano

civil.

ARTIGO 16.°

(Lucros)

1. Os lucros anuais, sem prejuizo das reservas exigidas

porlei, tem a aplicac&o que a Assembleia Geral decidir.

2. Dos lucros liquidos obtidos, 5% ficarao retidos

ha sociedade para constituigao de um fundo de reserva

legal.

3. A Assembleia Geral podera constituir outras reservas

facultativas. ,

ARTIGO 17.°
(Dissolugdo) ‘

A deliberacéo sobre a dissolucdo da sociedade s6

podera ser tomada por 2/3 da representacao do capital

social. A Assembleia Geral determinara a forma e o prazo

de liquidacdo e nomeara os liquidatarios, fixando-lhes as

atribuicées. .

ARTIGO 18.°

(Mandatose reeleigdo)

1: Os membros dos érg4os sociais séo eleitos por um

periodo de quatro anos, sendo permitida a reelei¢ado, por

uma ou mais vezes.

-2. Os membrosdos drgaos sociais consideram-se empos-

sados logo que eleitos, sem dependéncia de quaisquer outras

formalidades.

3. Findos os respectivos mandatos, os membros dos

Orgdos sociais permanecerao em fungées até a sua efectiva

substituicdo, independentemente do prazo por que tiverem

sido designados. : .

ARTIGO 19.°
(Lei ec foro aplicaveis)

1. O presente pacto social rege-sepela lei angolana.

2. Para todas as questdes emergentes deste pacto social,

"querentre os sOcios ou seus representantes, querentre eles

ea propria sociedade,fica estipulado o foro de Luanda com

renuncia expressa a qualquer outro.

: = ARTIGO20.°

« (Casos omissos)

Quanto ao nao previsto neste pacto social aplicar-se-do

as normaslegais aplicaveis e, em particular as disposi¢des

da Lei do Cédigo Comercial, Lei das Sociedades Comerciais

e legislacao complementar.

(15-6973-L02)_  
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NESSLI(SU),S. A.

Israel Carlos de Sousa Nambi, Licenciado em Direito

Conservador-Adjunto da Conservatéria do Registo Comercial ~

de Luanda, 2.° Secgdo do Guiché Unico da Empresa.

Certifico que a sociedade «NESSLI (SU), Limitada»,

registada sob o n.° 4.683/14, transformou-se de sociedade

unipessoal por quotas para sociedade unipessoal anénima

denominada, «NESSLI (SU), S.A.», que se vai reger pelo

disposto nos termos seguintes,

Esté conforme.

Conservatoria do Registo Comercial de Luanda, 2,7 Seccdo

do Guiché Unico da Empresa, em Luanda, aos 16 de Abril

de 2015. — O ajudante,i/egivel.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
NESSLI (SU), S. A.:

CAPITULOI
Da Firma,Tipo, Sede, Dura¢ao e Objecto Social

ARTIGO |

(Natureza juridica, denominacao c duracdo)

A sociedade adopta 0 tipo de sociedade anénima com a

~ denominagdo de NESSLI, (SU) S.A.».

A sociedade durara por tempo indeterminado, e com

inicio para todososefeitos legais a partir da celebrago da

escritura publica,

ARTIGO 2°
(Sedesocial)

- A sociedade adopta adenominagao social de «NESSLI

(SU), $.A.», com sede social na Provincia e Municipio de
Luanda,no Distrito Urbano da Samba, Rua Dak Doy, Casa

n.° 21, Zona 3, Bairro Azul, podendotransferi-la livremente

para qualquer outrolocal do territério nacional, bem como

- abrir filiais, sucursais, agéncias ou outras formas de repre-

sentacao dentro e fora do Pais,

1. O Conselho de Administracao ou Administrador-

Unico podera deliberar sobre a transferéncia ou deslocacao

da sede social dentro dopais, estabelecer delegacdes,filiais,

t

interior e exterior do Pais, nos termosda legislacdovigente.

ARTIGO 3°

(Objecto)

A sociedade tem como objecto social 0 comércio geral a

grosso ea retalho,prestagao de servicos, saneamento basico,

sucursais, agéncias ou outras formas de representacéo no -

v
i

DIARIO DA REPUBy:
1")

I
barcos de recreio, moagem de fuba, agricultura, avy

pescas, industria alimentar, cyber café, informatica hy!

laria e turismo, agéncia de .viagens e turismo, produgig,

eventos musicais e desportivos, organizac4o de vig

excursdes, manuten¢do de espacos verdes, transportes aig

maritimo e terrestres, compra e venda.de viaturas novas

ocasido ou usadas, transporte de passageiros ou de ne

dorias, camionagem, transitarios, despachante’ rent.24)

Oficina auto, venda de material de escritério e escolar, ity

joaria, perfumaria, ourivesaria, agéncia de viagens, xt!

de festas, saléo de cabeleireiro, estética e spa, modas ea

feccdes, botequim, centro médico, clinica geral, compa)

_venda de medicamentos, farmacia, material e eqquipang|

tos hospitalar, restaurante, pastelaria, panificacao, eli

exploragéo ‘de parques de diversdes, realizaco de even

culturais, recreativos, exploragao mineira e florestal, te

cultura, exploragio de bombas de combustiveis ou esa

de servico, de petrédleo e seus derivados, representa

comerciais, orfanatos, creches e pré-escolas,lares de de

educacdo ¢ ensino geral e especial, médio, técnicoe supet

escola de conduc4o, importac¢do e exporta¢ao, podendoa:

geral dedicar-se a outras actividades no dominio coment

e industrial, por si ou através da associa¢ado ou participa’

em sociedades, nos termos e amplitudepermitidos por ki

mediante decistio do sdcio-tinico.

CAPITULO II
Capital Social, Accdes e Obrigacées

ARTIGO 4.°

(Capital social e constitui¢ao) at ;
fi

1. O capital social, integralmente subscrito e realias,

é de Kz: 2.000.000,00 (dois milhdes de kwanzas), dividt:

 
em 2.000 (duas mil) accdes com o valor nominal)

Kz: 1.000,00 (mil kwanzas) cadauma. |

2. O capital social podera ser elevado umaou raises!

por decisao do socio, fixando aquele nos termos lewis

condicdes de subscricdo, as categorias de accées.

ARTIGO5.°

(Representac4o do capital)

S
p
e
e
n

1. Todas as accdes representativas do capital social

nominativas. L

2. As accGes sao registadas, obrigatoriamente, no i

de registo de acces da sociedade. : \

3. Ostitulos séio assinados pelos administradores *,

Administrador-Unico, podendo as assinaturas serpot cv

e
e

entretenimento, publicidade marketing e audiovisuais, cela, por aqueles autorizados.

publicacées editorials, revistas, jornais e livros, shopping,

hotelaria, consultoria, auditoria, industria, construcdo civil CABHULQtit \

e obras publicas, metalo-mecanica, iluminacdo publica, | Orgaos Sociais |

Tepresentacdes comerciais, fiscalizacdo de obras, serralha- ARTIGO 6°

tia, carpintaria, produc&oe venda de caixilharia de aluminio, (Enumeragao ¢ mandatos) }

promogao e mediagdo imobiliaria, relagdo publica servicos \. S40 orgdos da sociedade: \

aeroportuarios, «informatica, telecomunicaqes, electrici- a) Conselho de Administragao; \

dade, agro-pecuaria, exploracdo de peixaria ¢ trabalhos de b) ConselhoFiscal. \
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ARTIGO 7.°

(Competéncia do sécio-tinico)

Compete ao sécio-tnico, designadamente:

a) Designar os membros do Conselho de Administra-

¢4o e do Conselho Fiscale indicar os respectivos

presidentes; .

6) Apreciar o relatério do Conselho de Administracao

e o parecer do Conselho Fiscal. Decidir sobre a

aplicacao do resultado do exercicio;

c) Decidir sobre quaisquer alteragdes dos estatutos

_ inclusive aumentosdo capital social.

Conselho de Administracao

ARTIGO8.°

(Natureza e composic¢ao)

1. A administragéo da sociedade é exercida por um

Conselho de Administragao. ou por Administrador-Unico,

designado pelo sdcio.

2.0 mandato dos administradores designados é de 4 anos

renovaveis.

3. Na falta ou impedimentodefinitivo de qualquer admi-

nistrador proceder-se-4 a cooptacao de um substituto. O

mandato do novo administrador terminarano fim do periodo

para o qual o administradorsubstituido tenhasidoeleito.

4. O(s) administrador(es) designados est&o dispensados

de prestar cauco nos termosdalei.

ARTIGO 9.°
(Atribuicées do Consclho de Administracdo)

1. Ao Conseltho’ de Administracfo ou Administrador-

Unico compete, sem prejuizo das demais atribuicdes que lhe

sejam atribuidas porlei ou pelos presentes estatutos:

. _a) Gerir os negécios sociais praticando todos os actos

e operacées conforme o seu objecto social;

b) Nomeara Direc¢ao,

c) Elaborar os documentosprovisionais da actividade

da sociedade «€ 0s correspondentes relatrios de

execucado;

d) Adquirir, onerar ou alienar quaisquer bense direi-

tos moveis Ou imdéveis sempre que o entenda

~ conveniente para sociedade;

e) Decidir sobre’a participagao no capital de outras

sociedades;

jf) Estabelecer a organizagao interna da sociedade e

as normas de funcionamento interno, contratar

empregados, fixar os seus vencimentos, regalias

sociais e outras prestagdes pecuniarias e exercer

0 correspondente poderdirectivo e disciplinar;

"_ g) Representar a sociedade em juizoe fora dela activa

‘ @ passivamente, podendo contrair obriga¢ées,

propor e seguir pleitos,desistir ou transigir em

processos, comprometer-se em arbitrio, assinar

termos de responsabilidade, cabendo-lhe os mais

amplos poderes de geréncia assim como delibe-

$559 |

‘ rar sobre quaisquer assuntos da sociedade que

nao caibam na competéncia de outros érgaos;

’ fh) Constituir mandatarios para o exercicio de actos

determinados e delegar os poderes nos seus

membros, nos termosestatuarios;

i) Exercer as demais competéncias que Ihe sejam atri-

buidas pelo sdcio.

2. O Conselho de Administragao estabelecera as regras

do seu funcionamento, por regulamento, incluindo a forma

de suprir os impedimentos do seu presidente.

ARTIGO10.°
(Presidente do Conselho de Administragao)

Competeespecialmente ao Presidente do Conselho de

Administracao:

a) Representar o Conselho de Administracdo:

6) Convocar e dirigir as. reunides do Conselho de

Administra¢ao e coordenar a respectiva activi-

dade;

c) Exercer 0 voto de qualidade.

ARTIGO 11°
(Reunido e deliberacao)

1. O Conselho de Administrac&o reunira em sessfo ordi-

naria pelo menos uma vez em dois meses.

2. O Conselho de Administragado reunira extraordinaria-

mente sempre que for convocado pelo Presidente ou pela

‘maioria dos seus membros.

3. As deliberagées do Conselho de Administra¢ao serao

tomadaspela maioria dos administradores presentes e devem

constar de acta.

4. Em caso de empate nas votacdes 0 presidente ou quem

o substituir tera voto de qualidade.

ARTIGO 12.°
(Delegacgao de poderes e mandatarios)

1. O Conselho de Administrag¢4o podera delegar numa

comiss&o executiva, poderes e competéncias de gestio cor-

rente € de O Conselho de Administragaéo podera conferir

mandatos com ou sem a faculdade de substabelecimento

mesmo para pessoas estranhas 4 sociedade para 0 exercicio

dos poderes ou tarefas que julgue conveniente atribuir- lhes.

a ARTIGO 13.°
(Forma de obrigar a sociedade)

A sociedade fica obrigada:

a) Pelo Administrador-Unico ou pelo Presidente do

Conselho de Administracao juntamente com

qualquer dos administradores;

b) Pela assinatura de um s6 administrador e de um

procuradoroupela assinatura de dois procurado-

res dentro dos limites da procurac4oconferida:

c) Pela assinatura de um s6 administrador agindo

dentro dos poderes que lhe tenham sido conferi-

dos por deliberacdo do Conselho de administra-

cao consignado emacta;
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d) Pela assinatura de um procuradorconstituido para

pratica de acto certo e determinado;

e) Nos actos de mero expediente é suficiente a assi-

natura dos membros do Conselho de Adminis-

tracdo a que tenham sido delegados poderes e

competéncias de gestao corrente e de represen-

i tacdo social ou de um procurador devidamente

autorizadopara 0 efeito.

. ARTIGO 14°
(Remuneracées)

As remuneracées e outras prestacdes ou beneficios com-

plementares, dos membrosdos6Orgaisssociais, serao fixados

por decisao do sécio.

SECCAO]
Conselho Fiscal

ARTIGO 15.°
(Fiscalizagdo da sociedade)

|. A fiscalizacdo dos negécios sociais é exercida por um

Conselho Fiscal composto por 3 membros sendo um deles o

presidente, ou por um Fiscal-Unico no caso de ser uma pes-

soa colectiva.

2. Os membros do ConselhoFiscal serao designados pelo

sdcio-tinico por um periodo de 4 (quatro) anos, podendo ser

reeleitos. O sécio deverd designar dentre os membroselei-  —

tos, o presidente do drgao.

3. Um dos membros efectivos tera de ser necessaria-

mente técnico de contas ou revisor oficial de contas ou

sociedade de revisores oficiais de contas. .

4.0 Conselho Fiscal exerce as fungdes que por lei Ihe

sao aoa

“ARTIGO162
(Reuniado)

1. O Conselho Fiscal retne ordinariamente nos prazos

estabelecidosporlei ¢ extraordinariamente sempre que con-

vocado pelo seu presidente, pela maioria dos seus membros

ou pelo Conselho de Administragao. :

2. As deliberagdes do Conselho Fiscal seraéo tomadas por

maioria de votos e com a presenca de mais metade dos mem-

bros em exercicio.

3. No caso de empate nas Vvotagoes, |0 presidente tem _

DIARIO DA REPUBLg,

ARTIGO 19,°
(Dissolugao) |

A sociedade dissolve-se mediante decisdo do Sei
-tnico.

. ARTIGO20.°
(Liquida¢ao)

Dissolvida a sociedade, sera ela liquidada em confor
dade com as respectivas disposi¢ées legais.

(15-6600-L
eet

Jonema, Limitada

Certifico que, por escritura de 27 de Abril de 2015

lavrada com inicio a folhas 74 do livro de notas para escr.

turas diversas n.° 401, do Cartorio Notarial do Guiché Uni

da Empresa, a cargo do Notario, Licio Alberto Pires &

Costa, Licenciado em Direito, foi constituida entre:

\Primeiro: —- Manuel Fernandes da Silva Lopes,casat

com Joelma Fatima Carlos Fernandes Lopes, sob 0 regin:

de comunhao de adquiridos, natural do Rangel, Provinci

de Luanda, ondereside habitualmente, no Distrito Urban

.da Maianga, Bairro Matanga, Rua Eduardo Mondlane, CCas

n.° 88;

Segundo: — Joelma de Fatima Carlos Fernandes Lopes

casada com 6 primeiro outorgante, sob o regime acimamer-

cionado, natural da Ingombota, Provincia de Luanda, ont

reside habitualmente, no Distrito Urbano da Maianga, Baim

Maianga, Rua Comandante; .

Umasociedade comercial ‘por quotas que se regera Nd

termos constantes dosartigos seguintes.

, Esta conforme.

Cartério Notarial do Guiché Unico da Empresa, ém

Luanda, 28 de Abril de 2015. — O ajudante, i/egivel.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE

JONEMA, LIMITADA

. _»  ARTIGO 1? ;

A sociedade adopta 0 tipo de sociedade por quotast

 »

a denominacaio «Jonema, Limitada» e tem a sua sede em

Luanda, Municipio de Belas, na Vila do Gamek, na Ru

Cidade do Uige, n° 1400, podendotransferi-la livrement

para qualquer outro local doterritério nacional, bem come

abrir filiais, sucursais, agéncias ou outras formas de reptt

sentagdo dentro e fora do Pais.

 voto de qualidade.-

4. Os membros do Conselho Fiscal, sempre que o jul-

guem conveniente, poderdao assistir As reunides do Conselho.

de Administracao sem direito de voto.   
   

    
  

CAPITULOIV
Disposicées Gerais e Transitérias ARTIGO 2°

. Asua duragéo ¢ por tempo indeterminado, contando-see

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

da data da celebragao da presente escritura.

ARTIGO 18° ’
(Aplicacao de resultados}

ARTIGO 172.
(Ano social)

O ano social coincide com o anocivil.

ARTIGO 3°
O objecto social consiste no comércio a grosso e rel

\ho, hotelaria, turismo, catering, construcdo civil e obra
publicas, comercializagéo de todo tipo de medicaments

1. Os lucrosliquidos apurados em cada exercicio terdo a

aplicag4o que o sécio decidir.
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e dos variados produtos de utilizag&o médica, veterinaria,

compra e venda e reparagdo de equipamento hospitalares e

materiais de laboratorio, venda de produtos de higiene e cos-

méticos, instrumentos cirirgicos e outros produtos da area

médica, comércio e representacaéo de marcas e produtos da

area médica, indusfria, panificagdo, transportes, agricultura, .

pecuaria, importag¢ao e exportagao, podendo dedicar-se a

‘qualquer ramo de comércio ou industria em que os sdcios

acordem e seja permitido porlei. ‘

ARTIGO 42
O capital social integralmente realizado em dinheiro é

de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), dividido e repre-
sentado por duas quotas, sendo uma no valor nominal de

Kz: 55.000,00 (cinquenta e cinco mil kwanzas), perten-

cente ao socio Manuel Fernandes da Silva Lopes e outra

no valor nominal de Kz: 45.000,00 (quarenta e cinco mil

kwanzas), pertencente a sdcia Joelma de Fatima Carlos

Fernandes Lopes.

ARTIGO 5.° ¢

Os sécios poder&o prestar suprimentos de que a socie-- -

dade carecer, devendo as respectivas condi¢ées ser fixadas

em Assembleia Geral.

ARTIGO 6.° .

A geréncia e administragao da sociedade, em todos os

seus actos e contractos, em juizo e fora dela, activa e pas-

sivamente, compete ao sdcio Manuel Fernandes da Silva

Lopes, que fica desde ja nomeadogerente, com dispensa de

caugdo, bastando a assinatura do gerente para obrigar vali-

damente a sociedade.

1. O gerente podera delegar num dos sécios ou mesmo

empessoa estranha a sociedade parte dos seus poderes de

geréncia, conferindo para o efeito o respectivo mandato.

2. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos

€ contratos estranhos aos negocios sociais da sociedade, tais

comoletras de favor, fianca, abonacGdes ou actos semelhantes.

- ARTIGO 7.°

A Assembleia Geral sera convécada por simples cartas

' registadas, dirigidas aos sdcios com pelo menostrinta dias

de antecedéncia, isto quandoa lei nao prescreva formalida-.

des especiais decomunicacao, Se qualquerdosséciosestiver

ausente da sede social, a comunicacao devera ser feita com

tempo suficiente para que possa comparecer.

ARTIGO8.°

__ Oslucros liquidos apurados,depois de deduzida a percen-

tagem para reserva legal, para fundos ou destinos especiais

criados em Assembleia Geral, serao divididos pelos sdécios

na -propor¢do das suas quotas, e em igual proporcdo serado

suportadas as perdas se as houver.

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 do socio falecido ou

interdito, devendo este nomear um que a todos represente,

‘ enquanto a quota se mantiverindivisa.
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ARTIGO 10.°
.Dissolvida a sociedade por acordo dos sécios e nos

demais casos legais, todos os sécios serdo liquidatarios e a

liquidaco e partilha realizar-se-4 como acordarem.

) ARFIGO I1.°

A sociedadereserva-se 0 direito de amortizar a quota de

qualquer socio, quando sobreela recair arrestos, penhora ou

providéncia cautelar.

ARTIGO12.°

Para todas as quest6es emergentes do presente con-

trato, quer entre os sécios, seus herdeiro ou representantes,

quer entre eles e propria sociedade, fica estipulado 0 Foro

da Comarca de Luanda, com expressa rentincia a qualquer

outro.

ARTIGO 13.°

Os anos sociais ser&o os civis e os balancos seraéo dados

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

Marco imediato.

ARTIGO 14°

No omisso regularao as deliberagdes sociais, as dispo-

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

Comerciais e demais legislagado aplicavel.

(15-6954-L02)

 

BASEMA— Associacao em Participacao

Certifico que, com inicio a folhas 1, do livro-de notas

para escrituras diversas n.° 990-A.do 1.° Cartério Notarial .

da Comarca de Luanda, se encontralavrada a escritura do

teor seguinte:

Constituigao de consércio<BASEMA—Associacaéo em

Participagao».

Nodia 30 de Janeiro de 201 5, em Luanda,eno |.° Cartorio

Notarial, perante mim o Notdrio Licenciado, Amorbelo

Vinevala Paulino Sitongua, compareceu como outorgante:

Primeiro: — Ibrahim Mohamed Ibrahim El — Asad,

solteiro, maior, natural do Kuwait, de nacionalidade jorda-

niana, residente habitualmente em Luanda,no Bairro Kicolo, —

Municipio do Cacuaco, titular do Passaporte n.° M053380,

emitido em Wadi Seer, aos 18 de Outubro de 2012 e da

Autorizacao de Residéncia n.° 0001602B02, emitida pelo

Servigo de Migra¢4o e Estrangeiros, em Luanda, aos 15 de

Novembro de 2013, que outorga, em nome e em represen-

tacdo da sociedade «AGROBAL — Sociedade Comercial

e Industrial Agricola, Limitada», com sede em Luanda,

-no Municipio do Cacuaco, Bairro Kikolo, ex-Avidrio,

n.° 42, frente ao ex-Quartel dos Cubanos, com capital

social de Kz: 1.000.000,00, registada e matriculada na

Conservatéria do Registo Comercial de Luanda, sob 0

n.° 23722/1993, com o NIF 5403084940;

Segundo: —- Pedro Rafael Duarte Leitao, casado, natural

de Pombal, de nacionalidade portuguesa, residente habitual-
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mente em Luanda, Bairro Talatona, Distrito de Belas, titular

da Autorizacdo de Residéncia, n.° 0005876702, emitido

pelo Servico de Migracdo e Estrangeiros, em Luanda, aos 27

de Fevereiro de 2014, que outorga, em nomee em represen-

tacdo da sociedade «MACHEGE — Servicos Financeiros,

Limitada», com sede em Luanda, no Municipio da Samba,

Condominio Belo Horizonte, casa s/n.°, com capital ‘social *

de Kz: 100.000,00, registada e matriculada na Conservatoria

do Registo Comercial de Luanda, sob 0 n.° 106-08, com o

NIF 5419001276;

Terceiro: — Antonio Domingos André Lucas, casado,

natural de Luanda, onde reside no: Distrito Urbano do

Kilamba Kiaxi, Bairro Nova Vida, Rua 49, titular do

Bilhete de Identidade n.° 000022579LA016, emitido pela

Direcgdo Nacional de Identificacao, em Luanda, aos 6 de

Janeiro de 2010, que outorga em nome € em representacdo

da sociedade «Selca Empreendimentos, Limitada», com

sede em Luanda, no DistritoUrbano da Ingombota, Rua :

Amilcar Cabral, Edificio n.° 170, 1.° andar esquerdo,

registada e matriculada na Conservatéria do Registo

Comercial de Luanda, sob o n.° 0081-14, com capital

social de Kz: 100.000,00, com o NIF 5417260258;

Quarto: — Eduardo Jesus da Assunciio, casado, cida-
dao da Repiblica da Africa do Sul, portador do Passaporte

ne A02312628, emitido pelo Departamento dos Assuntos

Interos, aos 19 de Julho de 2012, que outorga em nome e
em representa¢ao da sociedade «Boschveld Ranching (PTY)

Lid», com sede em Plot 7, Roodepoort, Bela Bela, Limpopo,

Africa do Sul;

Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos docu-

mentos acima referidos, a qualidade em que intervém e a
suficiéncia dos seus poderes para este acto, verifiquei-as em

face dos documentos quete apresentaram que no fim men-

ciono € arquivo.

E poreles foidito: .

Que, pela presente escritura, e nos termos da Lei

n 18/03, de 12 de Agosto, constituem entre si uma

associagdo em participacdo, denominada «BASEMA

— Associagao em Participagéon, com sede em Banza

~ Quitele, Comuna de Cabiri, Municipio de Icolo e Bengo.

Que,a referida Associac’o é integrada e participada por

todos na respectiva proporgdo, sendo que a «CONSORTE

AGROBAL — Sociedade Comercial e Industrial Agricola,

Limitada», participa com um terreno sito no Bengo, com a

area total de 1.000 (mil) hectares, descrito na Conservatoria

_ tara a denominacio de «BASEMA — Associagao en

Y
DIARIO DA REPUBL,|
 

Assim o disseram e outorgaram.

Instruem este acto: oe

a) Certidao comercial das sociedadesparticipada,
5) Documento complementar a que atrds se faz ay

S40;

c) Actas deliberativas das sociedadesparticipadas

d) Certid&o Predial.

Aos outorgantes e na presen¢a de todos,fiz em voz ay

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

adverténcia da obrigatoriedade do registo do acto no pray

de 90 dias.

CONTRATO DE ASSOCIACAO EM PARTICIPACA0
ENTRE A «BOSCHVELD RANCHING, AGROBAL,
LIMITADA», «SELCA —- EMPREENDIMENTOS,

LIMITADA» E MACHEGE, LIMITADA»-

* CAPITULO I
Denominagio, Sede e Objecto

ARTIGO 1.°

(Denominacao ¢e scde)

|. A presente Associacgéo em Participagao adop

Participacao», com logo marca e-cores que vierem serdet:

nidas pelo Conselho dos Associados.

2E expressamente proibida a utilizagao de qualqut

outra logo marca e/ou-cor que nao as da Associacao &} -

Participagao, em qualquer documento relacionado osprt

jectos objecto do presente contrato, seja para uso intemo,

seja para uso externo, salvo quando expressamente exigidd

por contrato.

"3. Para todos os fins, a Associagao tera a sua sede ma

Area de Banza Quitele, Comuna do Cabiri, Municipio é

Icoloe Bengo.  ~ ARTIGO 2°
; (Objecto)

O objecto do presente contrato consiste na constituigd |

de uma Associacéo em Participacao entre as partes pare|

concepcao e desenvolvimento de um projecto agro-pecuario

que compreende a criagao de aves (galinhas e patos) para

produg&o de ovos e venda de aves vivas ou abatidas,a crit \

cdo de gado (bovino, caprino e ovino), a plantacaode alfalfa t

(lizerna) e milho para a producio de racZo e a construgio \

de um matadouro, conforme o memorandum deintencies, \do Registo Predial de Luanda, 22 Secc%o, sob a Ficha do
apresentado pela «Boschveld Ranching», a 30 de JulhoPrédio n° 175-Icolo e Bengo, em tudo conforme consta

do respectivo contrato, que é um documento elaborado em de 2014.

separado, parte integrante da presente escritura, pelo qual se

vai reger, nos termos € para os efeitos do n.° 2 do artigo 75.

do Codigo do Notariado, com a redacco que the foi dada

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

tetido eles contraentes tém perfeito conhecimento, pelo que

é dispensada a sualeitura,

ARTIGO 3° |

(Natureza juridica) Y

1. A Associagao em Participagao existira sob a forma de

participagao nado societaria de interesses, sem personalidade

juridica, nao constituindo um acordo de sociedade comercial

ou civil nem uma conta em participagao.
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2. Quaisqueractos que produzam efeitos juridicos para a

Associacdo em Participac4o, nomeadamente, acordos, deve-

rao ser aprovados pelo Conselho dos Associados.

3. As obrigagGes decorrentes desses actos assumem a

natureza de obrigagées conjuntas, excepto quandode outro

modofor previsto no presente Contrato ou expressamente as

partes determinarem. , “a

, ARTIGO 4°
(Participacao) ;

As participag¢des no Consércio Externo sao de 40% para

a «Boschveld Ranching», 30% para a «Agrobal, Limitada»,

20% para a «SELCA — Empreendimentos, Limitada», e

10% para a «Machege, Limitada».

ARTIGO 5.°
(Propriedade dos bens)

/

1. Os bens adquiridos por uma das Associadas e afec-

tos 4 Associag¢ao permanecerao na propriedade exclusiva da

Associada que os adquiriu, com todos os efeitos legais dai

decorrentes, até a sua completa amortizacao. .

2. Todo e qualquer bem queseja conjuntamente adquirido

pelas Associadas sera registado em regime de comproprie-

dade a favor de todas as Associadas, na propor¢ao dos seus

direitos na Associagdo, enquanto esta durar, sendo em tudo

0 mais sujeito as regras da compropriedadeprevistas nalei.

: ARTIGO 6.°

(Duragdo do contrato)

1. O presente Contrato de Associagao em Participagao

tera a duraco de 10 anos, contando-se a sua vigéncia desde

a data da sua assinatura, renovando-se automaticamente nos

' seus precisos termos se nenhuma das partes o denunciar

mediante comunica¢ao, por escrito, remetida ao Conselho

dos Associados expondoas razGes justificativas da sua deci-

Sao.

2. Qualquer das Associadas reserva-se ao direito de

renegociar os termos do presente Contrato aquando da sua

renovacdo. :

3. A nado renova¢ao ou a alteragao dos termos do pre-

sente Contrato, em qualquer estagio da sua execucdo ou

aquando da sua renova¢ao nao deveraafectar, em circuns-

tancia alguma, a continuacdo de projectos que ja estejam em

execucéo ou sobre os quais as partes ja tenham chegado a

acordo quanto aos seus elementosessenciais.

CAPITULOII
Obrigacées Gerais

ARTIGO 7°

(Obrigacées gerais das Associadas)

As Associadas ficam obrigadas a realizaras operagdes

que constituem o objecto do presente contrato e previstas no

programa de trabalhos a quese refere o artigo 9.° e outras

que concorram para os mesmosfins e a-atingir os objectos

identificados neste Contrato, nomeadamente:
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a) Aprovaras politicas de pessoal necessarios a con-

secucdo dos objectivos associativos;

b) Mantera contabilidadee os registos das operacées -

de modo correcto, sistematico e permanente-

mente actualizados, adoptando procedimentos

e regras contabilisticas internacionalmente acei- ,

- tes;

c) Utilizar a tecnologia e os métodos mais modernos

e adequados na execug¢do de todos os projectos,

estudos e andlises, bem comonosservicos admi-

_histrativos e de abastecimento técnico-material;

d) Assegurara operacionalidade do projecto;

e) Gerir as operagdes, bem como os servicos auxilia-

res e de suporte as operacGes;

dD Cumprir com as demais obrigagdes previstas no

presente Contrato e na demais legislacao apli-

cavel;

g) Praticar em igualdade de circunstancias uma escala

salarial justa e equilibrada, sem diferenciacao

entre trabalhadores nacionais € estrangeiros.

ARTIGO 8.° i
(Obrigacoes especiais das Associadas)

-1. Sao obrigacées especiais da «Boschveld Ranching»:

a) Coordenagao técnica e operacional dos projectos

que compreende: .

Aves: © a
1. Construgdo de quatro aviarios de 5.000 aves

cada, para a criacdo de um total de 20.000
galinhas de campo (free range) poedeiras

da espécie genética Boschveld e um avidario

para 5.000 galos da espécie genética Roo e

Boschveld para venda vivos ou como came

de corte, num total de 25.000 aves; . .
ii. Construgfo de um aviario para criacgao de

2.000 patos das espécies Muskovy e/ou Pekin

para venda vivos ou como camede corte;

iii. Construgao de instalag¢ées para escolha e

embalagem de ovos;. ;

iv. Construcéo de instalagdes para estabeleci-

mento de incubadoras e nascedoras;

~y. Plantagéo de cerca de 7 ou 8 Ha.de alfalfa

(luzerna) para suplementa as rages;

vi. Finalizada a construgado das naves e dos seus

recintos abertos, dar-se-a inicio ao embarque

dos pintos, de forma faseada e por via aérea

.em caixas de 100 pintos cada;

vii. Construcao de 4 aviarios de 5.000 aves cada

para fins de reprodugao, da espécie genética

Boschveld.

Gado: -

viii. Estabelecimento de uma manada de 100

vacas das ragas Beefmaster e Boran, acompa-

nhadas de 4 touros de reprodu¢ao;
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ix. Uma zona de engorda de gado para venda

tendo como referéncia o mercado luandense,

que podera iniciar, antes da chegada do gado

Beefmaster e Botan, com o gadolocal;

x. Uma fase de inseminacaoartificial de vacas

locais com sémen importado ou extraido

dostouros de reproducao das espécies acima

mencionadas;

xi. Estabelecimento de um rebanho de 300 cabri-

tos desmamados da raca Boergoat, apoiado .

por machosde reproducdo;

xii. Estabelecimento de um rebanho de 300 ove-

lhas desmamadas da raca Dorper, Apriados

por machosde reproducdo; ye

xii. Construgéo de infra estruturas para aloja-
mento de animats;

xiv. Construcdo de um pequeno matadouro para

abatimento de caprinos e ovinos, 0 qual

devera obedecer também os preceitos Halal;

b) Providenciar e custear 0 envio dos Pintos, dos

patos e do gado bovino, caprino e ovino para o

local de desenvolvimento dos projectos;

c) Supervisionar a construcdo das infra-estruturas;

' d) Dar formasao e treinamento do pessoal angolano

nas fazendas porsi geridas na Africa do Sul.

2. Sao obrigagdes especiais da «Machege, Limitada»:

a) Coordenar0 projecto, encarregando- se pela gestdo

administrativa, financeira epatrimonval da Asso-

ciacao;

b) Elaborar os estudos de viabilidade econdmica e 0

plano de negécios.

3. SaoobrigacGes especiais dacSELCA~—Empreendimentos,

Limitada»: me fer

a) Mobilizar os recursos financeiros necessarios ao

desenvolvimento doprojecto;

b) A estimativa dos custos acima ronda o montante

de USD 1.300.000,00 conformelistagem anexa;

c) Seleccionar, em.coordenacao com os parceiros, a

entidade que se encarregara pela construgdo das

_ infra-estruturas da Associacao.

4. Sao obrigacdes especiais da «AGROBAL,Limitadan:

a) Ceder para uso exclusivo da Associagao e para os

fins do presente acordo, as parcelas de terreno

de que é detentora na Zona do Cabiri, bem como

todos os meios nele existentes;

b) Disponibilizar o equipamento necessario e€ seus

operadores aos trabalhos de desmatacdo, terra- -

planagem e vedacdo das areas cedidas para a

implantac4o dosprojectos; ;

c) Efectuar os trabalhos de vedacao exterior das par-

celas cedidas a Associac4o (recolocagao dos

postes e do arame farpado);

y

serao.implantados os projectos.

 

nomeadamente, a aquisicao, importa¢ao, montagem,insta.

participagdes os custos e encargos dos projectos em quea

Associacao venha-a estar envolvida.

d) Garantir a legal titularidadedos terrenos em que

CAPITULO III
Dos Trabalhos e Investimentos

. SECCAO I
Programa de Trabalhos e Investimentos

ARTIGO 9.°
(Programade trabalhos)

_ AAssociagao obriga-se a realizar um programa de tr,

balhos que devera ser cumprido de pontuale integralmeng

salvo eventuais alterag¢des que vierem a ser acordas peh

Conselho dos Associados, tendo em conta a evolucao dg ,
-4

projectos.

ARTIGO 10.°

(Implantacao)

Os projectos iniciar-se-40 com uma fase de mobili

¢ao e implantagao dos meios necessdrios a sua prossecutio,

lagéo dos equipamentos,infra-estruturas e outras estruturas

de apoio.

ARTIGO I1.°

(Custos de investimentos) -

1. As Associadas assumirao, na proporcdo das sus

2. Seréo considerados custos de investimento, nomead

mente, os seguintes:

a) Encargos com trabalhadores e outros Zolaborade

res, incluindo saldrios, subsidios, avengas,des-

pesas de deslocacdo e representacdo, alojamento

e didrias, seguros, pensdes e outros planos ¢e

-teforma, assisténcia médica e outras regalia

sociais,encargos legais e outros pagamentosqui

sejam devidos nos termos da legislagao ange

lana;

b) Aquisicao de materiais,. equipamentos, aprovisic

namentos e bens de consumoutilizados nos prc-

jectos, contabilizando-se o seu custo total real

para ‘a Associacdo, incluindo despesas de todo

0 tipo de seguros, fretes, manuseamento entre

© ponto de fornecimento e 0 ponto de destino,

. desalfandegamento, impostos, direitos, taxas ¢

outras imposicdes, deduzindo-se quaisquer aba

timentos que sejam efectuados,

d Aquisicado ou aluguer de equipamentos, maquinas

e€ quaisquer outros objectos ou utensiliosutiliza

dos nos projectos, contabilizando-se o seu custo

total e real para a Associagado incluindo despesas

de todo 0 tipo de seguros, freteis, manuseamento

entre o ponto de fornecimento e o ponto de des-

tino, desalfandegamento, impostos, direitos,

taxas e outras imposicées, deduzindo-se quais-

quer abatimentos que sejam efectuados;

d) Encargos gerais e administrativos relativos 4

manutencdo dosescritérios;

~~
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e) Aquisic¢ao ou arrendamento,incluindo a respectiva

. manutencdo, de habitacdes para alojamento de

pessoas, de uma maneira geral, relacionadas 4

Associacgao, e que em razfo das respectivas fun-

cées devam beneficiar de alojamento;

J) Aquisigao ou arrendamento, incluindo a respectiva

' manuten¢ao, de armazéns, estaleiros, parques,

« terrenos ou quaisquer outros espa¢os‘ou estru-

' turas necessdrias 4 boa execucdodos projectos;

g) Quaisquer servi¢os prestadosporterceiros relacio-

nados com a execuco dos projectos, nomeada-

mente por consultores, peritos, especialistas ou

outros técnicos ou agentes;

h) Seguros exigidos por lei ou que a Associacfo con-

sidere adequados;

i) Juros e outros encargos financeiros resultantes da

contracg¢ao de empréstimos. ou financiamentos,

ou da emissdéo de garantias para os projectos

aprovadospela Associa¢a4o;

j) Despesas de promocdo, comercializag¢ao, marke-

ting e publicidade.

ARTIGO 12.°

(Risco)

Os Associados assumem, na proporcao das suas par-

ticipagdes na Associacdo,. 0 risco dos investimentos nos

projectos.

CAPITULO-IV
- ‘ Explora¢gao

ARTIGO13°
(Reembolso do investimento)

1. Todos os custos de investimento serao reembolsados

a partir dos proventos resultantes dos projectos executados,

tendo por base a participagado de cada Associado.

2. As condi¢ées, formas eprazos de reembolso serao-

fixados pelo respectivo estudo de viabilidade técnico-eco-

nomica. |

ARTIGO 14°
(Distribuigdo de dividendos)

Dasreceitas brutas obtidas, deduzidos os impostos devi-

: dos, a reserva legal, reserva de cash flow, amortizacdo do

investimento, o remanescente sera distribuido as Associadas

de acordo com asrespectivas participacgdes.

CAPITULO V
Administracao, Gestao e Fiscalizacao

ARTIGO 15°
~ (Conselho dos Associados)

1. A Associagaéo em participagaéo sera administrada e

gerida por um Conselho dos Associados composto por qua-

.tro membros, sendo um representante de cada associado,

através do qual coordenardo e orientaréo a actividade da

Associagao.
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2. O Conselho de Associados sera presidido pela

«Machege, Limitada».

3. Competira ao Presidente do Conselho dos Associados:

a) Convocar as Reunides do Conselho e submeteraos _

- membros a proposta da ordem de trabalhos;

b) Presidir as reunidese dirigir os respectivos traba-

thos; .

c) Coordenare orientar as actividades do Conselho

dos Associados, com vista a garantir o seu bom

funcionamento.

ARTIGO 16° :

(Competéncias do Conselho dos Associados)

Compete ao Conselho dos Associadosgerir a actividade

e os negocios da Associacao, nomeadamente: 2

a) Aprovar o programa anual e o respectivo orc¢a-

mento; ‘

b) Aprovar o seu regulamento interno;

c) Aprovar os projectos a executar pela Associa¢ao;

’ da) Deliberar sobre a dissolucéo da Associagcao em

Participacdo, decidindo, igualmente sobre o des-

tino a dar ao patriménio da Associa¢ao;

e) Deliberar sobre o pedido de denuncia ao presente

contrato apresentado por qualquer dos associa-

dos.

7 ARTIGO 17°

(Deliberacées do Conselho dos Associados)

_ |. As reunides do Conselho dos Associados sé poderao

realizar-se estando todos os seu membros presentes.

2. Qualquer membro do Conselho dos Associados

podera, nas suas auséncias ou impedimentos, delegar os seus

poderes, mediante procuragao numaoutra pessoa, desde que

esta integre o quadro de pessoal da Associada que repre-

senta.

3. Cada membro do Conselho dos Associadostera direito

aum voto e as deliberacdes serao tomadas, sempre que pos-

sivel, por consenso dos membros.

4, Havendo impasse nas deliberagées do Conselho dos

Associados, as deliberagSes serao tomadas de acordo com o

seguinte procedimento:

a) Os membros do Conselho dos Associados deverao

consultar as Associadas que representam, sobre

a questao com vista a busca de consenso;

b) Nao tendo sido possivel a obtencdo de consenso

com base nasconsultas previstas na alinea ante-

rior, as Associadas reunir-se-ao com vista a p6r-

-se termo ao impasse;

c) Na impossibilidade de consenso nos termos

da alinea anterior, proceder-se-4 a votacido,

cabendo ao Presidente do Conselho’o voto de

qualidade.
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-ARTIGO 18°”
(Direegdo Executiva)

1. O Conselho dos Associados delegara na Direcgdo .

Executiva, os poderes de gestéo corrente da Associacao,

designadamente, a execucao de contratos.

2. A Direcg4o Executiva sera composta. por trés direc-

tores indicados conformeo disposto nas alineas seguintes:

a) Director Executivo e Director Administrativo e

Financeiro, ambos indicados-pela «Machege,

Limitada»;

b) Director Técnico indicado pela «Boschveld Ran- /

ching».

- 3. O Director Executivo tera a responsabilidade pela

condugao da actividade da Associacao, agindo em confor-

midade com as deliberagdes do Conselho dos Associadose

devera responder pelas quest6es financeiras.

4. A Direccao da Associacaotera atribuicdes essencial-

mente executivas.

ARTIGO 19°".
(Forma de obrigar)

1. A Associacéo obriga-se mediagte a assinatura con-

junta de dois directores, sendo necessariamente, um deles,

~ 0 Director Executivo.

2. Nao havendo uma Direccdo Executiva, a Associagdo

obrigar-se-4 mediante.a assinatura de trés membros do

Conselho dos Associados.

ARTIGO 20°

(Subcontratagdo)

1. AAssociagao poderd recorrer a empresas contratadas e

a consultores para a realizagao de trabalhos e funcGes. espe-

cializadas.

2. A subcontratacao nos termos do niimero anterior nao

implica qualquer exonera¢éo ou diminuicdo das respon-

sabilidades ou obrigagdes da Associagao que resultem do.

presente Contrato.

ARTIGO 21°

(Assuntosfiscais)

1. Os livros e registos da Associacao e todas as declara-

ces de imposto legalmente exigidas deverdo ser elaboradas

_ @ arquivadas tendo por base o ano civil. |

2. A Direcc4o Executiva deverd manterna principal sede

da Associagao em Participacao e torna disponiveis, para con--

sulta a todos os Associados, em qualquer momento, durarite

0 periodo de expediente,oslivros de acta, contae registos da

Associacéo em Participac4o, podendo, qualquer associado

efectuar, 4s suas expensas, copia de qualquerparte ou a tota-

lidade dos documentos. :
3. Até ao 15,° dia apds 0 encerramento do ano social da

Associacao, o Director Executivo deveré fornecer a todos

os associados um balanco do fim do exercicio e um relato-

rio financeiro completo e detalhado sobre as operagdes da

Associacao,

-ou no estrangeiro, os bens e servicos que se mostrem a,

- quados a boa execugao dos projectos:.

tes.

ros anteriores ndo sera aplicavel as publicagdes que, nos

DIARIODA REPUBLy
—~

ARTIGO 22.°

' (Aquisicdo de bens¢ servicos)
~ A Associacao é livre de adquirir e contratar, em Angy)

»

CAPITULO VI
Clausulas Juridicas

ARTIGO 23.°
(Lei aplicavel)

~ O presente contrato rege-se pelo direito angolano.

ARTIGO 24.°
(Lingua do contrato ¢ de trabalho)

So linguas do acordo e de trabalho, o portuguése,

inglés.

ARTIGO 25.2
(Interpretacao e aplicagio)

A interpretagao e aplicagaéo das disposi¢des do pr.

sente Contrato devera ser feita de forma a melhorpermitira

Associacao alcancar os seus objectivos no quadro dospri

cipios juridicos universais e executar os trabalhos de modo

eficaz, célere e com menores custos, tendo em conta as sol

¢des mais correctas do ponto de vista técnico e econdmico,

| " ARTIGO 262
(Confidencialidade) -

1, Durante a vigéncia do presente Contrato e até 2 ant

apds a suavigéncia, quaisquer dados, informacéese doct

mentos de qualquer natureza, incluindo, nomeadament,

relatorios, estudos e andlises, ou outros elementos quesejan

obtidos ou gerados no decurso da execuc¢do de qualquerpre

jecto,sero mantidos na mais estrita confidencialidade e nit }

poderdo ser revelados sem 0 consentimentoescrito daspa:

~ 2. A Associaco devera informar os seus trabalhadores,

_consultores e empresas contratadas acerca da obrigacao de

confidencialidade prevista neste artigo e exigir o seu estnio

cumprimento.

3. A obrigacao de confidencialidade prevista nos ndime-

termosda lei ou dos respectivos estatutos, as partes estejam

obrigadas a efectuar. ie

ARTIGO 27.°

(Boa-fé)

Aspartes e a Associacao obrigam-se a actuar no Ambito

_do presente contrato de.acordo com os ditamesda boa-fé ea

nao exercer qualquerdireito ou faculdade de modoinjustifi-

cadamente oneroso para a outra parte. a

* ARTIGO 28.°

(Alteracdo das circunstAncias)  
1. Se durante a vigéncia do presente Contrato ocorrerem

circunstancias ou factores de natureza politica, econdmica,

financeira que, ndo constituindo situacao de forga maiot

alterem, contudo, 0 equilibrio econdémico e financeiro que

vigorava no memento da celebrac&o do contrato e provo-
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quem consequéncias danosas ou injustas para uma das

partes, as clausulas afectadas por tais alteragSes sero rene-

gociadas com vista a adop¢ado de mecanismos de adaptacado

que permitam a manuteng¢ao da relacao contratual com base

no equilibrio econdmicoe financeiro inicial.

2. Nao havendo acordoentre as partes durante a renego-

ciag¢do do Contrato, as Partes recorrerao 4 arbitragem, nos

termos do artigo 30.° do presente contrato. .

ARTIGO 29.° -

(Forcga maior) ~

1. Nenhumadaspartes sera responsavel pelo incumpri-

mento ou pelo cumprimento parcial ou defeituoso se tal se

ficar a dever a umasitua¢do de forca maior, nela incluindo

todo e' qualquer fenédmenoalheio a sua vontade imprevisi-

vel e incontornavel, tal como catdstrofes naturais, guerras,

sabotagens, terrorismo, insurreigdes, disturbios civis, gre-

ves, lock-out, medidaspoliticas Jegais ou administrativas.

2. A Associada que pretender invocar razao de forca

maior devera comunicar a outra pela via mais eficaz e no

- mais curto espaco de tempo, devendo as Associadas efectuar

todas as diligéncias ao seu alcance com vista a reduc4o dos

efeitos do fendmeno sobre o Contrato.:

3.Sea situagao de forca maior durar mais de 90 dias ou

for previsivel que ele durara por um periodo superiora este,

as Associadas reapreciarao as condigdes do Contrato e as

possibilidades da sua continuidade ou a conveniéncia da sua

caducidade, tendo em conta a novarealidade existente.

4. Se as partes optarem pela continuidade do Contrato,

o mesmo ficara suspenso durante o periodo que se manti-

ver a ocorréncia da situa¢4o de forca maior suspendendo-se,

igualmente durante esse periodo, o decurso do seu prazo de

duracéo, podendo ser executado parcialmente a medida do

‘que for possivel se apenas ocorrer uma afectag4oparcial.

5. Nao havendo acordo quanto a sua continuidade, o

Contrato considerar-se-A caduco, produzindo os seusefei-

‘tos no prazo de 60 dias contados do aviso de recep¢ao pela

outra parte.

. ARTIGO 30°
(Resolugdo de conflitos)

1. Os eventuais ‘conflitos que possam surgir entre as

Associadas, em matéria de aplicacdo, interpretacao ou inte-.

gracaéo das disposicdes do presente contrato ou de qualquer *

disposi¢ado legal, deverao ser resolvidos amigavelmente.

2. Nao sendo _possivel alcan¢ar acordo no prazo de 60

dias apds o envio por umadas Associadas ao Conselho dos

Associadosa comunicac¢ao estabelecendo os termosdo dife-

rendo e solicitando a. resoluc¢ao do mesmo, qualquer das

Associadas podera submeter o diferendo a arbitragem.

3. O Tribunal Arbitral sera composto portrés arbitros,

sendo dois designados pelo Conselho dos Associados nos

termos do artigo 17.° e o terceiro, que presidira o Tribunal

Arbitral, escolhido de comum acordopelos arbitros desig-

nados.
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4. O Tribunal Arbitral considera-se constituido na data

em que o terceiro arbitro comunicar as Partes por escrito a

sua aceitacao.

5. N&o havendo’acordo entre os dois arbitros nomeados

’ pelas partes quanto 4 nomeac4odoterceiro arbitro, cabera

a Sala do Civel e do Administrativo do Tribunal Provincial

de Luanda, a requerimento de qualquer das partes, nomea-lo

dentre as individualidades sem interesse nalide.

6.OTribunalArbitral tera. a sua sede em Luanda, Republica
de Angola e julgara de acordo com direito angolano.

7. As decisdes ¢ sentengas do Tribunal Arbitral sao finais

e vinculativas e.delas néo cabe recurso.

8. A decisdo arbitral estabelecera as medidas necessa-

rias para eliminara violagdo, reparar os danos ou prejuizos

e ainda a forma como cada umadas partes deve suportar os

custos da arbitragem e em que propor¢ao.

ARTIGO 31.°
(Entrada em vigor)

O presente contrato entra em vigor nadata da sua assi-

natura. .

CAPITULO Vil
’ Disposicgées Finais

ARTIGO 32.°

(Disposicées nulas, anulaveis ou invalidas)

Se qualquer disposi¢ao deste Contrato violar disposigées

legais ou regulamentares de que resulte a sua nulidade, anu-

labilidade ou invalidade parcial, o mesmo considerar-se-a

reduzido ao conjunto dosartigos validos, permanecendo em

vigor sem as disposicées viciadas se, desse modo, for ainda

’ possivel a execugdo do seu objecto e a execucdo dos objec-

tivos pretendidos com o mesmo. .

ARTIGO 33° 3.0
(Comunicagées)

As notificacdes ou comunicacées entre as Associadas s6

- serdo consideradas validas se forem efectuadas por escrito

e entregues pessoalmente ou enviadas por correio, correio

electroénico (e-mail), telecOpia ou telefax para os seguintes

enderecos:

a) «Boschveld Ranching»:

mike@boschveld.co.za

P.O. Box 1464.

Warmbaths. 0480.
LimpopoProvince.

Republic of South Africa.

b) «Machege, Limitada»:

Rua VereadorAzevedo Franco, n.° 1/A39,r/c, Ingombota,

Luanda. - i :

c)«“SELCA— Empreendimentos, Limitada»:

Rua Amilcar Cabral, n.° 170, 1.° Esq., Ingombota,

Luanda.

d) «Agrobal, Limitada»:

ibrahim@aarobal.com

Bairro do Kikolo.

P.O. Box 5443, Luanda, Angola.
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ARTIGO 342 ~ matriculada na Conservatéria do Registo Comercial it
(Anexos) Luanda, sob 0 n.° 152.2006;

Fazem parte integrante do presente Contrato os seguin- Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos documeé

tes Anexos: tos de identificagéo acima referidos, bem comocettific,

a) Anexo A — estudode viabilidade do projecto; qualidade em que intervém, tendo poderes em face0sdy!
b) Anexo B — programa de trabalhos; mentos que nofinal arquivo.

c) Anexo C — documentos legais da «Boschveld ___E, pelo primeiro outorgante fot dito:

Ranching» e Acta que delibera a participagao na - Que, sua representada «IFA — Industria Fosforein §

Associacdo (devidamente traduzidos); Angola, S.A.», € legitima proprietaria de um prédio urbano,

d) Anexo ‘D — documentos legais da «Agrobal,. ‘em Luanda, na 5.2 Avenida Boavista, da Grande Zona Indust’

Limitada», e Acta que delibera aparticipaciona do Cazenga, Zona18,inscrito na Matriz Predial Urbana sth!
Associaclo; artigo 044020409000001154 do 2.° Bairro Fiscal de Luan

e) Anexo E — documentos legais da «SELCA — descrito na 1.* Secg&o da Conservatoria do Registo Prei

Empreendimentos, Limitadan, e acta que deli- desta Comarca sob ficha do prédio n.° 9, Cazenga, com im
bera a participacdo na Associacao; rea total de 27.864,14 m’, na qual tem a superficie coben

f) Anexo F — documentos legais da «Machege, de 3,250 m? e a area descoberta de 24.614,14 m2,que at,

-Limitadan, e acta que délibera a participa fa buem o valor venal de 7.020.000,00 Escudos naquelaaltua

Associacao. - . Que, pela presente escritura, 0 primeiro outorgante, en

g) Anexo G — documentos legais da parcela afecta nome da sociedade representada, e usando dos poderes qx

20 projecto _? tem, vende o referido prédio urbano, com todos correspor

Esta conforme , “3 gts * _  dentes direitos e obrigagdes a favor da sociedade «Skylai

E certiddo que fiz extrair e vai conforme o original. pimitala. ,

1.° Cartério Notarial de Luanda, em Luanda, aos 3 de Que-none it #0 Prego de Kz. 33 “618,00 (te
Fevereiro de 2015, —A Ajudante, Luzia Maria J. Quiteque a wang eum milhées vinte, °a ed SScms
Zamba. . (15-6921-L01) ezoito kwanzas), quantia ja paga pela sociedade compr

dora, pelo que Ihe da a correspondente quitagdo e a ven}

por efectuada.

Pela segunda outorgantefoi dito:

' Que, para a sociedade representada, aceita a venda nns

" precisos termos exarados.

 

_ Venda que a IFA— Industria Fosforeira de Angola,
_S.A. faz a Skyland, Limitada

Nodia I de Abril de 2015, nesta Cidade de Luanda e no
a " ao. . Assim o disseram e outorgaram.

2.° Cartorio Notarial desta Comarca, perante mim,Visitacao

de Fatima Simoes Xavier Belo Andrade, Pés-Graduadaem ae Hsina arquivo ; seguintes=

Registos e Notariado, Notaria do referido Cartério, compa- ' 9 Certidao Predtal epiiee pela sere ‘
receram como outorgantes: o2 Registo Predial desta Comarca; b) Conhett

Primeiro: — Pedro Claver da Costa Furtado, casado, | mento de Sisa n.° 7, passada pela Reparticio tt}
natural do Uige, Provincia do Uige, residente habitualmente Finangas do 2.° Bairro Fiscal de Luanda,aos
em Luanda, Rua Vereador F. da Cruz, n.° 32, Sambizanga,

titular do Bilhete de Identidade n.° 000243517UE038, emi-

tido em Luanda, aos 20 de Julho de 2012, que outorga neste

acto na qualidade de Presidente do Conselho de Administracao

da sociedade «IFA — Industria Fosforeira de Angola, S. A.,

com sede social em Luanda, 5.* Avenida, Zona Industrial do

’ Cazenga, pessoa colectiva e registada comoContribuinte sob

o n? $402161615, matriculada na Conservatoria do Registo

de Janeiro de 2015, que comprova o pagamentd

de Sisa definitivo, que recaiu sobre o. valet

- declarado na venda;

c) Documentos legais de ambas sociedades; .

d) Procurago outorgada, aos 17 de Dezembro ¢t

. 2014, no 1.° Cartorio Notarial de Luanda.

Aos outorgantes,ffiz em voz alta e na presenga de ambos,

   
; a leitura e explicaco do contetido desta escritura, bem come

epmireial de Luanda spon:2]966; 7 adverténcia da obrigatoriedade deste acto-no prazono praz0 |
Segundo: — Sonia Margarida Baido Aratijo, casada, natu- de 90 dias \

ral de Lisboa, Portugal, residente habitualmente em Luanda, |
. . . . ° Selo do auto: Kz: 1.000,00. |

Bairro Nelito Soares, Rua Antonio F. Castilho, Casa n.° 83, yj Belo And in |

Rangel, titular do Cartio de Residéncia n° 0006528703, “ Notéria, Visitacdo Belo Andrade.
emitido pelo SME em Luanda, aos 7 de Maio de 2014, que E certiddo que fiz extrair, vai conforme o Original a que \

outorga neste Acto na qualidade de procuradora da socie- me reporto. :
dade denominada «Skyland, Limitada», com sede social em 2.° Cartério Notarial da Comarca de Luanda, aos8 ¢e
Luanda, na Rua Luis Mota Féo, n° 1° andar, Sala C, pessoa Abril de 2015. — A 1" Ajudante de Notario, Neuza Felu de

colectiva e registada como Contribuinte sob on? 5403104836, Oliveira. (15-6922-L01)
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Godini, Limitada

Certifico que, por escritura de 24 de Abril de 2015,

lavrada com inicio a folhas 56, do livro de notas para escri-

turas diversas n.° 401, do Cartério Notarial do Guiché Unico

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

Costa, Licenciado em Direito, foi constituida entre:

Primeiro: — Paulina da Purificag&o Antonio Ernesto,

solteira, maior, natural da Ingombota, Provincia de Luanda,

onde reside habitualmente, no Municipio de Belas, Bairro

Talatona, Condominio Goe, Casa n.° 30;

Segundo: — José Houari Antonio Sardinha, solteiro,

maior, natural da Maianga, Provincia de Luanda, onde reside

habitualmente, no Municipio de Belas, Bairro Talatona, Via

do Dubai, Condominio 30, Casa n.° 31;

Uma sociedade comercial por quotas que se regera nos

termos constantes dos artigos seguintes.

Esta conforme.

Cartério Notarial do Guiché Unico da Empresa, em

Luanda, 27 de Abril de 2015. — O ajudante,ilegivel.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
GODINI,LIMITADA

-  ARTIGOI.
(Denominagio e sede)

_ Avsociedade adopta a denominacao social de «Godini,

Limitada», com sede social na Provincia de Luanda,

Municipio de Viana, Bairro da Sapu II, Rua Cereja, casa

sem numero, (proximo ao Shopping Ulengo), podendo

transferi-la livremente para qualquer outro local do territé-

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

outras formas de representa¢ao dentro e fora do Pais.

ARTIGO 2°

(Duracdo)

_ Asua duracdo € por tempo indeterminado, contando-se o

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

da data da celebracdo da escritura. :

ARTIGO 3°
(Objecto)

A sociedade tem como objecto social o comércio geral

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

vicos, industria, hotelaria e turismo, restauragdo, pescas,

agro-pecuaria, servigos de informatica, telecomunicacdes,

construcdo civil e obras publicas, fiscalizag¢ao de obras,

saneamento basico, modas e confec¢ées, transportes mari-

timo, aéreo e terrestre de passageiros ou de mercadorias,

transitarios, oficina auto, assisténcia técnica, comercializa-

cio de petréleo e lubrificantes, exploracéo de bombas de

combustiveis, servicos de farmacia, agenciamento de via-

gens, promocdo e mediacdo imobiliaria, relagdes publicas,

panificacdo, explora¢gfo de parques de divers6es, realizagao

de espectaculos culturais, recreativos e desportivos, explo-

racdo mineira e florestal estacgdo de servicos, representagdes

a: 8569

\

comerciais, serralharia, carpintaria, venda de alurhinio e sua

utilizagdo, cultura e ensino geral, seguranga de benspatri-

moniais, importacdo e exportacdo, podendo ainda dedicar-se

a qualquer outro ramo do comércio ou industria em que os

s6cios acordem e seja permitido porlei.

ARTIGO 4°

(Capital)

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

integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen-

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

Kz: 70.000,00 (setenta mil kwanzas), pertencente a sdcia

Paulina da Purificagéo Antonio Emesto e outra quota no

valor nominal ‘de Kz: 30.000,00 (trinta mil kwanzas); per-

tencente ao socio José Houari Antonio Sardinha.

ARTIGO 5.°

(Cessdo de quotas)

A cessao de quotas a estranhosfica dependente do con-

sentimento da sociedade, a qual €é sempre reservado o direito

de preferéncia, deferido aos sOcios se a sociedade dele nao

quiser fazer uso.

_ARTIGO 6.°
(Geréncia)

!. A geréncia e administrac4o da sociedade, em todos os

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

vamente, incumbem 4 socia Paulina-da Purificagdéo Antonio

Emesto, que fica desde ja nomeada gerente, com dispensa de

caugao, 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, abonagdes ou actos seme-

lhantes.

3. O gerente podera delegar mesmoa pessoas estranhas

a sociedade parte dos seus poderes dc geréncia, conferindo

para o efeito o respectivo mandato.

ARTIGO 7°
(Assembleia)

As Assembleias Gerais serao convocadas por simples

cartas registadas, dirigidas aos sdcios com pelo menostrinta

(30) dias de antecedéncia, isto quando lei nao prescreva

formalidades especiais de comunicag¢éo. Se qualquer dos

sOcios estiver ausente da sede social a comunicacdo devera

ser feita com temposuficiente para que possa comparecer.

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 em igual propor¢ado serdo suportadas-

as perdas seas houver.

, “ARTIGO 9.°
(Dissolucdo)

A sociedade naose dissolvera por morte ou impedimento

de qualquer dossécios, continuandoa sua existéncia com 0
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sobrevivo e herdeiros ou representantes do sdcio falecido ou

interdito, devendo estes nomear um que a todos represente,

_ enquanto a quota se mantiverindivisa. -

ARTIGO10.
(Liquidasao) -

Dissolvida a sociedade por acordo dos sécios e nos

_demais casos legais, todos os sdcios serdo liquidatarios e a

liquidagao e partilharealizar-se-a, como acordarem. Nafalta

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

licitado em bloco com obrigacdo do pagamento do passivo

e adjudicado ao sdcio que melhor prego oferecer, em igual-

. dade de condigées,

ARTIGOIl
(Preferéncia na amortizacdo)

A sociedadereserva-se 0 direito de amortizar a quota de.

qualquer sdécio, quandosobre ela recaia arresto, penhora ou

providéncia cautelar.

ARTIGO 12°
(Foro competente)

Para todas as quest6es emergentes do presente contrato,

quer entre os sdcios, seus herdeiros ou representantes, quer

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

Comarca de Luanda, com expressa rentincia a qualquer

outro.

ARTIGO 13.°

(Balancos)

Os anos sociais seréo os civis e os balancos serao

dados em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar

a 31 de Marco imediato.

ARTIGO 142.
(Omisso) .

No omisso regularao as deliberagdes seciais, as dispo-

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

‘Sociedades Comerciais e demaislegisla¢oaplicavel.

(15-6929-L02)

Elicarlos Comercial, Limitada

Certifico que, por escritura de 24 de Abril de 2015,

lavrada com inicio a folhas 50, do livro de notas para escri-

turas diversas n.° 40] , do Cartério Notarial do Guiché Unico

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

Costa, Licenciado em Direito, foi constituida entre:

Primeiro: — Beatriz Custédio José, solteira, maior,

natural do Kilamba Kiaxi, Provincia de Luanda, onde reside

habitualmente, no Municipio de Viana, Bairro Viana Il, Casa

n° 45;

Segundo: — Eliane Maria Custédio Filomena, menor

de idade, natural de Luanda, ondereside habitualmente, no

Municipio de Viana, Bairro Viana II, Casa n° 45;
Terceiro: — Carlos Jodo Custodio Filomena, menor de |

idade, natural de Luanda, onde reside habitualmente, no

Municipio de Viana, Bairro VianaI1, Casa n° 45;

-ehospitalar, plastificaco de documentos, venda de mater

Kz: 60.000,00 (sessenta mil kwanzas), pertencente a sdcia

\%
DIARIO DA REPURL,

Umasociedadecomercial por quotas de que se

nos termos constantes dos artigos seguintes.

Esta conforme.

Cartério Notarial do Guiché Unico da Empres,

Luanda, 27 de Abril de 2015. — O ajudante,ilegive),

Tepea)

ESTATUTOS DA SOCIEDADE

_ ELICARLOS COMERCIAL, LIMITADA

- ARTIGO 1.° |

A sociedade adopta a denominagao social de «Elica

Comercial, Limitada», com sede social na Provincia ¢

Luanda, Municipio de Viana, Bairro Viana-II, Rua My!

Companhia, Casa n.°° 21/22, podendo transferi-la livremen,

para qualquer outro local do territ6rio nacional, bem com

abrir filiais, sucursais, agéncias ou outras formas derepe

sentagao dentro efora do Pais.

ARTIGO 2.°
A sua duracio € por tempo indeterminado,contando-sea

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

da data da celebrac4o da escritura.

ARTIGO 3.°

A sociedade tem comoobjecto social a:prestacdode St

vigos, servicos de beleza e salao de cabeleireiro, comérca

geral a grosso e a retalho, comercializagao de vestuarids

hotelaria e turismo, construcdocivil e obras publicas, explo

Tacdo mineira e florestal, comercializagao de telefones t

seus acessérios, transporte maritimo, camionagem,agent

despachante e transitarios, cabotagem, rent-a-car, com

pra e venda de viaturas, novas ou usadas © seus acessories

venda e reparagdo de veiculos automoveis, concessionati

de material e pecas separadas de transporte, fabricacao é
blocos e vigotas, medicamentos, material cirurgico, gastavd

de escritério eescolar, decoragdes, serigrafia, impressdts

boutique, agéncia de viagens,. promo¢ao e media¢ao imobr

lidria, panificagao, representagdes comerciais e industria,

venda de gas de cozinha, importagao e exportacdo, sane |

mento basico, podendo ainda dedicar-se a qualquer outte |

ramo do comércio ou industria em que os sdcios acordemé }

cypermitidoporlet. |

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

integralmente realizado em dinheiro, dividido e representado \
por3 (trés) quotas, sendo | (uma) quota no valor nominalde

Beatriz Custodio José, e outras duas quotas iguais no valot |

nominal de Kz: 20.000,00 (vinte mil kwanzas) cada uma, \
pertencente aos sdcios Carlos Jodo Custédio Filomena ¢ \
Eliane Maria Custodio Filomena, respectivamente.

 
~ ARTIGO 52

A cessdo de quotas a estranhosfica dependente do cot:
sentimento da sociedade, 4 qual é sempre Teservado0 direito
de preferéncia, deferido aos sdcios se a Sociedade dele nde
quiser fazer uso.
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. ARTIGO 6°
1. A geréncia e representacdo da sociedade, em todos os

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

vamente, incumbe a sécia Beatriz Custodio José, que fica

desde ja nomeada gerente, com dispensa de caucdo, bas-

tando | (uma) assinatura da gerente para obrigar validamente

a sociedade. .

2. A gerente podera delegar num dos sécios ou mesmo

em pessoa estranha a 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

como letras de favor, fianga, abonagées ou actos seme-

fhantes.

ARTIGO 7.°

As Assembleias Gerais serio convocadas por simples

cartas registadas, dirigidas aos sécios com pelo menos

30 (trinta) dias de antecedéncia, isto quandoa Jei nao pres-

creva formalidades especiais de comunicagao. Se qualquer

dos sécios estiver ausente da sede social a comunicacgao

devera ser feita com tempo suficiente para que possa com-
*parecer.

- 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-

fo das suas quotas, e em igual propor¢do serdo suportadas

as perdas se as houver.

ARTIGO 9.°

A sociedade naose dissolvera por morte ou impedimento

de qualquer dossécios, continuando a sua existéncia com os

sobrevivos e herdeiros ou representantes do sécio falecido

ou interdito, devendo estes nomear um que a todos repre-

sente, enquanto a quota semantiverindivisa.

ARTIGO 10.°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sécios e nos

demais casos legais, todos os sdécios serao liquidatarios e a

liquidacdo e partilha verificar-se-4como acordarem. Nafalta

de acordo, e se algum deles o‘pretender sera © activo social

licitado em globo com obrigagéo do pagamento do passivo

e adjudicado ao sécio que melhor prego oferecer, em igual-

dade de condicées.
.

‘ ARTIGO 11.°

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

qualquer socio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou

providéncia cautelar. .

ARTIGO 12°"

Para todas as quest6es emergentes do presente contrato,

quer entre os sdcios, seus hérdeiros ou representantes, quer

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

Comarca de Luanda, com expressa rentincia a qualquér

outro.

8571

; ARTIGO 13.°

Os anossociais sero os civis e os balancos serao

-dados em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar

~ a 31 de Marco imediato.

ARTIGO 14°

_ No omisso regularao as deliberagdes sociais, as dis-

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

das Sociedades Comerciais e demais legisla¢ao aplicavel.

- (15-6930-L02)

 

MBANDA MBANDA& FILHOS— Comercio
e Prestacao de Servicos, Limitada

Certifico que, por escritura de 24 de Abril de 2015, lavrada —

com inicio a folhas 72, do livro de notas para escrituras

diversasn.° 262-A, do Cartério Notarial do Guiché Unico da
Empresa, a cargo do Notario, Lucio Alberto Pires da Costa,

Licenciado em Direito, foi constituida entre: Mansanga

de Almeida, solteira, maior, natural do Kilamba Kiaxi,

Provincia de Luanda, residente em Luanda, no Municipio

de Viana, Bairro Sap, casa sem numero, que outorga neste

acto por si individualmente e em nome representagao de

Juliana Pedro, solteira, maior, natural da-Damba, Provincia

do Uige, residente habitualmente em.Luanda, no Municipio

de Viana, Bairro Sapti, casa sem niimero;

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, 27 de Abril de 2015.— O ajudante, ilegivel.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE

MBANDA MBANDA & FILHOS — COMERCIO

E PRESTACAODE SERVICOS, LIMITADA:

" ARTIGO 12
(Denominacao e sede)

Asociedade adopta a denominacaosocial de«MBANDA

MBANDA & FILHOS — Comércio e Prestagaéo de.

Servigos, Limitada», com sede social na Provincia de

' Luanda; Municipio de Belas, Bairro Kalemba 2, RuaDireita

da Policia, casa sem numero, proximo ao Colégio Josefina

Baquita, podendo transferi-la livremente para qualquer

outro local do territério nacional, bem comoabrir filiais,

sucursais, agéncias ou outras, formas de representacdo den-

tro e fora do Pais. .

ARTIGO 2°
(Duragado)

A sua duragdo é por tempo indeterminado, contando-se 0

inicio da sua actividade, para todos osefeitos legais, a partir

da data da celebracdo da escritura.
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ARTIGO3.° ARTIGO 7.°

(Objecto) (Assembleia)

A sociedade tem como objecto social comércio o geral

a grosso ¢ a retalho, consultoria, auditoria, prestagao de ser-

vicos, industria, hotelaria e turismo, restauragao, pescas,

agro-pecuaria, informatica, telecomunicacées, construgdo

civil e obras publicas, fiscalizagao de obras, saneamento

basico, modas e confeccées, transportes maritimo, aéreo

e terrestre de passageiros ou de mercadorias, transitarios,

oficina auto, saléo de cabeleireiro, botequim, assisténcia

técnica, comercializacao de petrdleo e lubrificantes, explo-

racdo de bombas de combustiveis, farmacia, centro médico,

clinica geral, perfumaria, agéncia de viagens, promocao e

mediacao imobiliaria, relagdes publicas, pastelaria e pani-

ficagdo, exploragdo de parques de. diversées, realizagao de

espectaculos culturais, recreativos e desportivos, explora-

cio mineira florestal estag&o de servicos, representacdes

comerciais, serralharia, carpintaria, venda de aluminio e sua

utilizacao,cultura e ensino geral, seguranga de bens patri-

moniais, importacdoe exporta¢do, podendoainda dedicar-se

a qualquer outro ramo do comércio ou industria em que as

socias acordem e seja permitido porlei.

ARTIGO 4°

. (Capital)

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

zas), integralmente realizado em dinheiro, dividido e

representado por 2 (duas) quotas, sendo uma no valor

nominal de Kz: 80.000,00 (oitenta mil kwanzas), perten-

cente a sdcia Juliana Pedro e uma quota no valor nominal

de Kz: 20.000,00 (vinte mil kwanzas) pertencente a sdcia

Mansangade Almeida.

‘7; ARTIGO 52

(Cessao de quotas)

A cessdo de quotas a estranhos fica dependente do con-

sentimento da sociedade, a qual é sempre reservado0 direito -

de preferéncia, deferido as sécias se a sociedade’dele nao

quiser fazer uso. .

ARTIGO 6°

(Geréncia)

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

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

vamente, incumbe a sécia Mansanga de Almeida, que fica

desde ja nomeada gerente, com dispensa de caugao, bas-

tando a sua assinatura para obrigar validamente a sociedade.

2. Fica vedado a gerenteobrigar a sociedade em actos e

contratos estranhos aos negécios sociais da sociedade,tais

‘como letras de favor, fianca, abonacdes ou actos seme-

Ihantes.

conferindo para 0 efeito 0 respectivo mandato.

 

perdas se as houver.-.

3. A socia-gerente poderd delegar mesmo a pessoas

AS Assembleias Gerais serao convocadas: por simply

cartas registadas, dirigidas 4s sécias com pelo menostrig,

(30) dias de antecedéncia, isto quando a lei nao prescre}

formalidades especiais de comunicagao. Se qualquer dy

sdcias estiver ausente da sede social a comunicacao deve;

ser feita com temposuficiente para que possa comparecer

ARTIGO 8.°
_ (Divisio dos lucros)

Oslucros liquidos apurados, depois de deduzida apr.

centagem para fundos ou destinos especiais criados én

Assembleia Geral, serao divididos pelas sdcias naproporri

das suas quotas, e em igual propor¢ao sero suportadas 4

ARTIGO 9.°
: (Dissoluc4o)

- A sociedade nao se dissolvera por morte ou impediment

de qualquer das sécias, continuando a sua exist€ncia com

sobreviva ¢ herdeiros ou representantes da socia falecidaw

interdita, devendo estes nomear um que a todos represen

enuante a quota se mantiverindivisa.

. ARTIGO 10.°

(Liquidagao)

. Dissolvida a sociedade por acordo das sdcias e mij

demais casos legais, todas as sdcias serao liquidatdrias ea

liquidacao e partilha realizar-se-4 como acordarem.Nafala

de acordo, e se alguma delas o pretendersera o activosoctd

licitado em bloco com obriga¢do do pagamento dopassivoe

adjudicado a sécia que melhor prego oferecer, em igualdat

de condicées. oot.

ARTIGO 11.9
(Preferéncia na amortizacao)

A sociedade reserva-se 0 direito de amortizar a quota¢t

qualquer sdcia, quando sobre ela recaia arresto, penhora 0)

providéncia cautelar.

ARTIGO 12.°
(Foro competente)  Para todas as quest6es emergentes do presente contrato,

quer entre as sécias, seus herdeiros ou representantes, qutl

entre elas e a propria sociedade, fica estipulado o Foro di

Comarca de Luanda, com expressa rentincia a qualquel

outro. —

ARTIGO 13°
(Balancos) 5

dados em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerta!

Os anos sociais serao os civis e os balancgos -|

a3\ de Marco imediato.
a

ARTIGO 14°
(Omisso)

No omisso regularao as deliberacdes sociais, as dispo-

sigdes da Lei n° 1/04, de 13 de Fevereiro, que é a Lei das
estranhas 4 sociedade parte dos seus poderes de geréncia,  Sociedades Comerciais, ¢ demais legislagdo aplicavel.

(15-693 1-L02)
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Joseva, Limitada

Certifico que, por escritura de 24 de Abril de 2015,

lavrada com inicio a folhas 76, do livro de notas para escri-

turas diversas n.° 262-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: —- Anacleto Prazeres da Costa Paulo, solteiro,

maior, natural do Kilamba Kiaxi, Provincia de Luanda, onde

reside habitualmente, no Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi,

Bairro Neves Bendinha, Rua do Andulo, Casan.° 33;

Segundo: — Roberto da Costa Paulo, solteiro, maior,

natural do Rangel, Provincia de Luanda, onde reside habi-

tualmente, no Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi, Bairro

’ Neves Bendinha, Casa n.% 31/33; .

Terceiro; — |sabel dos Milagres da Costa Paulo,solteira,

maior, natural do Rangel, Provincia de Luanda, onde reside

habitualmente, no Municipio de Viana, Bairro Km 9, Rua do

Paraizo, casa sem numero;

Umasociedade comercial por quotas de que se regera

nos termos constantes dos artigos seguintes.

Esta conforme.

Cartorio Notarial do Guiché Unico da Empresa, em

Luanda, 27 de Abril de 2015. — O ajudante, ilegivel.
.

‘ ESTATUTOS DA SOCIEDADE

JOSEVA, LIMITADA

1.°

A sociedade adopta a denominacio de «Joseva,

‘Limitada», com sede social em Luanda, Municipio de Viana,

Bairro Luanda Sul, Rua Engil 12, Casa n.° 64, podendo

transferi-la livremente para qualquer outro local do territd-

rio nacional, bem comoabrir filiais, sucursais, agéncias ou

outras formas de representacdo dentro e fora do Pais.

2°

~ Agua duracdo é por tempo indeterminado,contando-se o

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

da data da celebracdo da presente escritura.

3.°

A sociedade tem comoobjecto social o comércioa grosso

e a retalho, prestacfo deservicos, importacdo e exporta-

¢ado, ensino primario,. secundario, educacao infantil, creche,

formag¢ao profissional, karting, aluguer de sal&o de festas,

servico de informatica, telecomunicacées, auditoria, consul-

toria, construgao civil e obras publicas, instituto de beleza e/

ou boutique, hotelaria e turismo, indtistria pasteleira e pani-

ficadora, joalharia, producdo de gelados,industria, venda de

combustiveis e lubrificantes, produgao de eventos sociais

€ culturais, agro-pecuaria e pescas, servicos de farmacia,

venda de produtos hospitalares e farmacos, rent-a-car,

aluguer de veiculos automéveis, exploragao de madeira,

; $873

petrolifera, diamantifera, agéncia de viagem e turismo,

transportes maritimo e rodoviario de pessoas e bens, disco-

teca, transitarios, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro .

ramo do comércio ou industria em que os sdcios acodem e

seja permitido porlei. .

4°

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

integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen-

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

Kz: 50.000,00 (cinquenta.mil kwanzas), pertencente ao

’ socio Anacleto Prazeres da Costa Paulo e duas (2) quotas

iguais no valor nominal de Kz: 25.000,00 (vinte e cinco mil

kwanzas); pertencente aos sécios Roberto da Costa Paulo e

Isabel dos Milagres da Costa Paulo, respectivamente.

5 Qo

A cessdo de quotas a estranhas 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. ,

6.°

. A geréncia e administragao da sociedade, em todos os.

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

sivamente, incumbe aos sdécios Anacleto Prazeres da Costa

Paulo e Isabel dos Milagres da Costa Paulo, que desde ja

ficam nomeadosgerentes, com dispensa de cau¢do, bastando

a assinatura de qualquer um dos gerentes para obrigar vali-

damente a sociedade.

1. Os gerentes poderao delegar mesmo em pessoa

estranha 4 sociedade parte dos seus poderes de geréncia,

conferindo para 0 efeito, o respectivo mandato.

2. Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade em actos

e contratos estranhos aos negocios sociais da sociedade,tais

comoletras de favor, fianca, abonagdes ou actos seme-

lhantes.

72 -
As Assembleias Gerais seraéo convocadas por simples

cartas registadas aos sécios com pelo menos 30 dias

de antecedéncia, isto quando a lei nado prescreve forma-

lidades especiais de comunicagdo. Se qualquer dos sdcios

estiver ausente da sede social a comunica¢ao devera ser feita

com tempo suficiente para que possa comparecer.

8 0

Os lucros liquidos apurados, depois de deduzir a per-

centagem para fundos ou destinos especiais criados em

Assembleia Geral, serao divididos pelos sdécios na propor-

¢4o0, serao suportadas as perdas se as houver.

9°

A sociedade nao se dissolvera por morte ou impedimento

de qualquer dos sécios, continuando a sua existéncia com o
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sobrevivo e herdeiros ou representantes do sdcio falecido ou

interdito, devendo estes nomear um quea todosrepresente,

enquanto a quota se mantiver indivisa.

10.°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sécios serao

‘liquidatarios e a liquidacdo e partilha verificar-se-4o como

acordarem. Na falta de acordo, e se algum deles o preten-

der, serd 0 activo social licitado em globo com obrigacao

do pagamento do passivo e adjudicado ao sdcio que melhor

preco oferecer, em igualdade de condig6es. |

lH.

A sociedade reserva-se 0 direito de amortizar a quota de

qualquer sdcio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou

providéncia cautelar.

12°

Para todas as quest6es emergentes do presente contrato,

quer entre os s6cios, seus herdeiros ou representantes, quer

entre eles e a propria sociedade, fica estipulado o Foro da -

Comarca de Luanda, com expressa reniincia a qualquer

outro.

13.°

Osanossociais serooscivis ¢ os balancos serao-dados

em 31 de Dezembrode cadaano, devendo encerrar a 31 de

Marco imediato.

14°

No omisso regularao as deliberacdes sociais, as disposi-

ges da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, e demais legislagao

aplicavel. ‘

(15-6933-L02)

 

P. P. Ribeiro, Limitada

Certifico que, por escritura de 24 de Abril de 2015

lavrada com inicio a folhas 62, do livro de notas para escri-

turas diversas n.° 401, do Cartorio Notarial do Guiché Unico

“da Empresa, a cargo do Notario, Lucio Alberto Pires da
Costa, Licenciado em Direito, foi constituida entre:

Primeiro: — Paula Madalena Soares da Costa, solteira,

maior, natural do Kilamba Kiaxi, Provincia de Luanda, onde ©

_ teside habitualmente, no Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi,

Bairro Camama, Casa n.° 17144, :

Segundo: — Paulo Leit&o Ribeiro, solteiro, maior, natu-

ral de Caxito, Provincia do Bengo,residente habitualmente

em Luanda,no Distrito Urbano da Ingombota, Bairro Patrice

Lumumba, Rua Major Kanhangulo,n° 31, 2:°;
Uma sociedade comercial por quotas que se regera nos

termos constantes dosartigos seguintes.

Esta conforme.

Cartorio Notarial do Guiché Unico da Empresa, em

Luanda, 27 de Abril de 2015. — O ajudante,ilegivel.

 

da data da celebracao da presente escritura.

- obras, contabilidade e auditoria, comercializagao detele

_venda de viaturas novas ou usadas e seus acessorios, vendae

, venda de material de escritério e escolar, decoragées,set

‘ gestéo, promogdo e mediagao imobiliaria, relacdes publi

ae
DIARIO DA REPUB,

. ESTATUTOS DA SOCIEDADE
P. P. RIBEIRO, LIMITADA

ARTIGO1.°

(Denominacao e sede)

A sociedade adopta a denominacdo de «P. P. Ribei,
Limitada», com sede social na Provincia de Luang

Municipio de Belas, Bairro Camama, Jardin do Eden, Ry

Agussena n.° 144, podendo transferi-la livremente Day

qualquer outro local do territorio nacional, bem comoay,
filiais, sucursais, agéncias ououtras formas derepresentacy,

dentro e fora do Pais, * .

ARTIGO2.°

(Duracao)

Asua duragao€é por tempo indeterminado, contando.se

inicio da sua actividade, para todososefeitos legais, a pani ™

'ARTIGO 3.°°
(Objecto)

A sociedade tem como objecto social o comércio gerd

a grosso’e a retalho, prestacdode servigos, industria, ele}

tricidade, serralharia, caixilharia de aluminios, agricultun

e pecuaria, pesca, hotelaria e turismo, telecomunicagie,

publicidade, exploragéo mineira e florestal, construciy

civil e obras publicas, projectistas de obras, fiscalizagaot

fones e seus acess6rios, transportes, camionagem, agent

despachantee transitarios, cabotagem, rent-a-car, Compre

reparacao deveiculos automéveis, concessionaria de mat:

rial e pecas separadas de transporte, fabricacao de blocos

e vigotas, fabricacdo de tubos de plastico, comercializacio

de combustiveis e lubrificantes, exploracdo de bombas ¢

combustiveis e estacdo de servico, comercializacao de met:

camentos, material cirirgico, gastavel e hospitalar, produtos

quimicos e farmacéuticos, plastificacéio de documentos

grafia, industria de panificacdo e pastelaria, representagoes,

cas, representacdes comerciais e industriais, venda de gis

de cozinha, desporto e recreacao, meios industriais,realiza

gdes de actividades culturais e desportivas, manutengio¢

espacos verdes, seguranca debens patrimoniais, educagi0 |
~ . et 1

e cultura, escola de condugdo, ensino, saneamento basice, jardinagem, limpeza, desinfestagao, fabricag&o e venda de

gelo, cyber café, importacdo e exportaco, podendo ainda

dedicar-se a qualquer outro ramo do comércio ou industrid

em que os sdcios acordem € seja permitido porlei.

ARTIGO 4°
- (Capital)

|

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas)
_ integralmenterealizado em dinheiro,dividido e representad0
por 2 (duas) quotas, sendo 1 (uma) quota no valor port
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nal de Kz: 60.000,00 (sessenta mil kwanzas), pertencente

4 socia Paula Madalena Soaresda Costa e a outra quota no

valor nominal de Kz: 40.000,00 (quarenta’ mil kwanzas),

pertencente ao sécio Paulo Leitéo Ribeiro.

ARTIGO 5.°

- (Cessio de quotas)

A cessao de quotas a estranhosfica dependente do con-

sentimento da sociedade, a4 qual 6 sempre rdservadoo direito

de preferéncia, deferido aos sdécios se a sociedade dele nao

quiser fazer uso.

ARTIGO 6.°

. . (Geréncia)

A geréncia e representacao da sociedade, em todos os seus

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

incumbem a sécia Paula Madalena Soares da Costa, que fica

desde ja nomeada gerente, com dispensa de cauc4o, bastando

a sua assinatura para obrigar validamente a sociedade.

]. Fica vedado a gerente obrigar a sociedade em actos e

contratos estranhos aos negocios sociais da sociedade,tais

comoletras de favor, fianga, abona¢des ou actos semelhantes.

2. A gerente podera delegar mesmoa pessoas estranhas

a sociedade parte dos seus poderes de geréncia, conferindo

para 0 efeito o respectivo mandato.

ARTIGO 7.°

_ (Assembleia)

~As Assembleias Gerais serao convocadas por simples

cartas registadas, dirigidas aos sécios com pelo menostrinta

(30) dias de antecedéncia, isto quando lei nao prescreva

formalidades especiais de comunica¢4o. Se qualquer dos

sécios estiver ausente da sede social, a comunicacdo devera

ser feita com temposuficiente para que possa comparecer.

ARTIGO 8.°
(DivisSo 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-

Gao das suas quotas, e em igual propor¢do sero suportadas

as perdas se as houver.

“ARTIGO 9°
(Dissolucado)

A sociedade naose dissolvera por morte ou impedimento

de qualquer dos sécios, continuando a sua existéncia com 0

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sdcio falecido ou

interdito, devendo estes nomear um que a todosrepresente, ©

enquanto a quota se mantiverindivisa.

ARTIGO 102
(Liquidacao) ;

Dissolvida a ‘sociedade por acordo dos sdécios e nos

demais casos legais, todos os sécios serao liquidatarios e a.

liquida¢ao e partilha realizar-se-a como acordarem. Nafalta

de acordo, e se algum-deles o pretender sera o activo social

licitado em bloco com obrigacdo do pagamento do passivo

e adjudicado ao sdcio que melhor preco oferecer, em igual-

dade de condicdes.

8575

- ARTIGO 11°
(Preferéncia na amortiza¢io)

A sociedade reserva-se 0 direito de 4mortizar a quota de

qualquer sdcio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou

providéncia cautelar.

ARTIGO 12°
(Foro competente)

Para todas as questées emergentes do presente contrato,

quer entre os sdécios, 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°
(Balancos)

Os anos sociais serio os civis e os balancos serao

dados em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar

‘a31 de Marco imediato.

ARTIGO 14°
(Omisso) —

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 legisla¢ao aplicavel.

(15-6934-L02)

SAR— Séa & Land Oil Services, S. A.

Certifico que, por escritura de 24 de Abril de 2015,

lavrada cominicio a folhas 26, do livro de notas para escritu-

ras diversas n.° 401, do Cartorio Notarial do Guiché Unico da

Empresa, a cargo do Notario, Lucio Alberto Pires da Costa,
cujo texto integral fica depositado nesta Conservatoria nos.
termos dos n.°3, 4-¢ 5 do artigo 169.° da Lei n.° 1/97, foi

constituida uma sociedade anoénima denominada «SAR —

Sea & Land Oil Services, S.A.», com sede em Luanda, no

Municipio de Luanda, Distrito Urbano da Ingombota, Rua
dos Enganos, |, 7.° andar, que tem por objecto e capital

social o estipulado nos artigos 3.° e 5.° do seu estatuto, que

esta sociedade se vai reger pelo documento complementar

elaborado nos termosdoartigo 8.° do Cédigo do Notariado,

que fica a fazer parte integrante desta escritura e cujo con-

tetido é perfeitamente conhecido detodos os outorgantes.
Esta conforme.
Cartorio Notarial do Guiché Unico da Empresa, em

Luanda, 27 de Abril de 2015. — O ajudante,ilegivel.

ESTATUTO DA SOCIEDADE

SAR— SEA & LANDOIL SERVICES,S.A.

CAPITULO I
Denominacdo, Sede, Objecto Social e Duracao

ARTIGO 1.°

; (Denominacao)

’ A sociedade constitui-se sob a forma de sociedade ané-

nima e adopta a denominacao de «SAR — Sea & Land Oil

Services, S.A».
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~ ARTIGO 2° CAPITULO I
(Sede) : Capital Social, Accdées, Suprimentos, Prestacdes

1. A sede social é em Luanda, na Rua dos Enganos, \ Acessérias e Obrigacées

1, 7.° andar, Distrito Urbano da Ingombota, Municipio de

Luanda, Provincia de Luanda. ,

2. A deslocacdo da sede dentro da cidade de Luanda

e€ para quaisquer outras provincias do territorio nacional

podera ser deliberada pelo Conselho de Administracao.

3. A sociedade poderd ter sucursais, agéncias e ou-outras

ARTIGO 5.°

O capital social, integralmente subscrito €realizady,
de Kz: 2.500.000,00 (dois milhdes e quinhentos mil kia

zas), representado por 2500 acc6es, no valorF nominal

Kz: 1.000,00 cada uma.

~ : ARTIGO 6.°
formas de representagdéo em qualquer lugar do Pais ou no (Accées) .

trangeiro,; respeitando sempre os limites ou condiciona- . . : . Lae
= . SP oo P . _° |, O capital social encontra-se integralmente dividit
mentos impostospela legislacao a que esta submetida.

des; | minal de Kz: 1.000,00
- 4, Sao da competéncia do Conselho de Administracao a em 2500 ac¢oes; com o valor no (i

as . kwanzas) cada uma.
abertura, a transferéncia e o encerramento de quaisquer for-

x . ; - ok 2. As acgdes podem ser nominativas ou ao) portador, COD
masde representacao referidas no numeroanterior.

; formesolicitado pelos accionistas, livremente convertives;

“Object pedido dos accionistas, devendo o accionista quesolicitar

1 Asociedade t biecto principal prestacdo conversao,satisfazer os encargos correspondentes.
. sociedade tem por objecto principal a prestacdo de. ~ ~ . ee ‘native

. ar P 1. Feels prineip P . 3. As accdes serio obrigatoriamente _nominatna
servicos a industria petrolifera e outras, mediante o frete,° a . . d

aluguer e resto de navios a vapor,a vela, a motor, atémi enquanto no estiverem integralmente: liberadas.
Pete P i 4. A sociedade podera, nos termos dalei, adquirir acts

COsou Outros barcos,traineiras, barcos de arrasto, reboques, m4 ses legalmeri
proprias e fazer sobre elas todas as opera¢goes 1€g

navios, dispositivos flutuantes de qualquer tipo e veicu- itid
ermitidas.

los a motor ou outros com todo o equipamento necessario P :
watt pi oie fate! .¢. . »Acada acgao corresponde um voto.

e util, maquinas e pegas necessarias 4 industria petrolifera . . , de 1.5,10
. . wi 6: As accées serdo representadas portitulos de |, 3,"

€ outras, fornecimento de servic¢os de manutencao e opera- a 3
Z . wots ‘20, 50, 100 e multiplos de 100 acgdes.

gao de rebocadores, navios de manuseio-de 4ncoras ou outro : Dona . ‘onistae
. =. ran , . 7. A sociedade distribuira e entregara a cada accion!
tipo de navios e apoio a industria do petrdleo e do gase . : . ~ 5 titula

Sai . _ numero de titulos correspondente as acces de que€ titular
outros, o reboque de plataformas de petroleo e de gas, efec- 9 § tatoo do di © 6 0s titulos pole

- . Sem no n.
tuar © transporte de mercadorias, material bruto e pessoal Prejuizo do aisposto °

Sree rarer , el 80 ser a pedido e a expensas tt
pertencente aindustria petrolifera; construao, instalacao, i" agrupados ou desdobrados, p P

manutengdo, reparagdo e aperfeigoamento de’plataformas  (2!quer accionista.
Pe : ‘ P s . inados pela administragioe

. Maritimas assim como a instalacao, manutengao e repa- d 7 Os titulos ene as d .
: # n x " devi iedade.

racéo de condutas, meio aquatico, navegacdo e transporte amente canym adds pela soc

maritimo de cabotagem, prestacio de servicos onshore e ARTIGO 7-°
: . : . 2.” ’  {Suprimentos)
offshore nacional ¢ internacional, contratacdo, aluguer e

subcontratacao de toda espéciede navios, abastecimento da vA realizacdo de suprimentos, que ¢ meramentefacult

tripulagdo e embarcacGes ao servico da industria petrolifera:. tiva, depende de prévia deliberagdo da Assembleia Ger |

e de gis e actividades a esta conexas, prestagiio de servigos (Ue aprove os respectivos montantes, remuneracao, JUN
de instalacao, manutencdo e reparacdo de equipamentos e Prazo de teembolso e demais termos e condicées legalment

instrumentosde perfuracao, producaoe transporte de dleo e aplicaveis. ° ,

de gas, bem como o desenvolvimento de actividades cone- ARTIGO 8° t

xas Ou complementarespermitidas por lei. (Prestagies acess6rias) |

2. A sociedade fica desde ja autorizada a aceitar ou a 1. Por deliberacao dos accionistas, podera ser exigidat|

adquirir, sem limites, participagdes ou de qualquer forma _accionistas a realizagao de prestagdes acessorias de capital|

colaborar com outras sociedades, mesmo que reguladas por em dinheiro, a favor da sociedade, por uma ou mais vezes. \

 
leis especiais, com objecto social igual ou diverso do seu e/ 2. Asprestagdes acessérias referidas no ponto 1. acim|”

ou em agrupamentos de empresas e/ou em associagdes sob . sao gratuitas.

qualquer forma nao proibida por lei, bem como participar, 3. A falta de cumprimento da obrigacdo de realizacio |

directa ou indirectamenteem projectos de desenvolvimento —_prestagSes acessdrias nao afecta a Situacdo do accionista \

que de alguma forma concorram para 0 objecto social da -ARTIGO 9° \

sociedade. (Obrigagées) \

ARTIGO 42 : Asociedade pode emitir obrigacdes até ao limite maxi
(Duragao) previsto nalei, na modalidade e demais termos deliberado®

A sociedade tem durago indeterminada. em Assembleia Geral.
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CAPITULOIII
Transmiss4o de Accéese Direitos de Preferéncia

ARTIGO 102
(Transmissdo de Acgées)

A transmissdo de acc6es, quer entre accionistas, quer

entre estes e terceiros, é livre, respeitados os condicionalis-

mos Jegais aplicaveis.

ARTIGO 11.°
(Dircitos de preferéncia)

1. Os accionistas a4 data da deliberacfo de aumento do

capital social através de novas entradas em dinheiro, benefi-
. clam de direito de preferéncia, salvo se a Assembleia Geral

deliberar que tal direito seja suprimido ou limitado, respei-

tado o disposto na legislag4o aplicavel.

2. A deliberagao de aumento de capital fixara 0 prego de

emissdo das novas acc6es, 0 agio, se o houver, bem como

0 prazo dentro do qual o direito de preferéncia podera ser

exercido. : =

3. Sem prejuizo do disposto no n.° 1, a cada accionista
sera atribuido um numero de accées proporcional aquele de

que for titular a data-de emiss&o, a nao ser queprefira subs-

crever um niimero inferior; se houver pedidos superiores ao

numero de accéesatribuidas, serdo satisfeitos na medida em

que forem sobejando ac¢6es nao subscritas nessa emissdo.
4, As accdes que nao forem subscritas pela formarefe-

rida no ponto anterior poderdoser livremente subscritas por

nao accionistas.

CAPITULO IV
Disposigdes Comuns Relativas aos Orgios Sociais

e Representac4o da Sociedade

; ARTIGO 12.°° > ‘

(Orgios da sociedade)

1. Sdo érgdos da sociedade a Assembleia Geral, o

Conselho de Administragao e o Consetho Fiscal.

2. Os membros da Mesa da Assembleia Geral e dos

demais 6rgdos sociais séo designados pelo prazo maximo de

quatro anos, Qs quais coincidirao com os exercicios sociais..
3. E permitida a reconducio de membros dos érgios

socials, por uma ou mais vezes.

4. Os membrosdesignados oueleitos terminam as suas
funcdes com o inicio das fungdes dosdesignados para os
substituir. .

= ARTIGO 132 . ;
(Remuneracio dos Membros dos Orgios Sociais)

1. A remuneragéo dos administradores, .dos membros

da Mesa da Assembleia Geral e dos membros do Conselho

Fiscal sera fixada por uma comissdo de vencimentos, com-

posta por trés‘accionistas eleitos pela Assembleia Geral, por

um perfodo de quatro anos.
2. As decisées da comisséo serfo sempre tomadas por

unanimidade. .

ARTIGO 14° :
(Representagdo da sociedade)

«|. A sociedadeobriga-se:

-a) Pela assinatura de dois membros do Conselho de

Administracao; ,
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b) Pela assinatura de um dos:‘membros do Conselho

de Administra¢Zo e de um mandatario; ou

c) Pela assinatura de um ou mais mandatarios, nos

precisos termos dos respectivos instrumentos de ©

mandato.

2. Basta a assinatura de qualquer dos membros do

Conselho de Administragéo e/ou de um mandatario, nos

termos do respectivo mandato, para obrigar a sociedaderela-

tivamente aos actos de mero expediente.

* CAPITULO V
Assembleia Geral

ARTIGO 15°
(Constituigao)

A Assembleia Geral é constituida pelos accionistas com

direito de voto, apenas com as eventuais limitagdes resultan-

tes de leis especiais, e as suas deliberagdes obrigam a todos,

ainda que ausentes ediscordantes..

ARTIGO 16.°

(Mesa da Assembleia Geral)

A Mesa da Assembleia €é composta por um Presidente e

um Secretario eleitos de entre os accionistas ou outras pes-

soas. ,

ARTIGO 17°
‘(Convocagao)

As Assembleias Gerdis sao convocadas pelo Presidente

da-Mesa, por sua iniciativa ou a‘pedido do Conselho de

Administracao, do Conselho Fiscal ou de um oumais accio-

nistas que, nos-termoslegais, tal possam solicitar.

ARTIGO 18° -

(Participacao e exercicio do voto) ,

1. A participagao e o exercicio do direito de voto nas
Assembleias, Gerais dependem do averbamento, em nome

do seutitular, do minimo de 100 accées.

2. Para efeitos de participacéo na Assembleia Geral,

apenas sao considerados os averbamentos solicitados e€ os

depésitos realizados até quinze dias-antes da data prevista
para a respectiva reuniao.

3. A cada grupo de 100 accdes corresponde um voto.

ARTIGO 19°
(Representacgao)

Os accionistas podem fazer-se representar na Assembleia

Geral por outros accionistas, bastando, como instrumento de

representacdo, uma carta dirigida ao Presidente da Mesa da

Assembleia Geral. :

CAPITULO VI
Conselho de Administracao

ARTIGO 20°
(Constituicdo)

O Conselho de Administracdo é 0 6rgdo que administra e

representa a sociedade sendo formado por um minimo de 3

eum maximo de 7 membros,eleitos pela Assembleia Geral,

que designara um deles para Presidente, podendo designar

um ou mais Vice-Presidentes.
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ARTIGO 21°

(Poderes de Administra¢ao)

* OConselho de Administracao tem os mais amplos pode-

res de administracdo e gestdo de sociedade, que a lei permita

conferir-lhe. ;

ARTIGO 22.°

(Delegagao de Poderes) -

1. O Conselho de Administracao pode:

a) Delegar numa comissao executiva, constituida por _

um nimero impar de administradores, a gestéo

corrente da sociedade;

5) Delegar, num ou mais administradores, a gestdo de

assuntos determinadose-especificos.

CAPITULOVII -

Conselho Fiscal —

ARTIGO 23.
(Constituicdo)

1A fiscaliza¢éo da sociedade compete a um Conselho

Fiscaleleito pela Assembleia Geral, e que sera composto por °.

trés ou cinco membrosefectivos e dois suplentes, conforme _

for deliberado em Assembleia Geral, devendo sempre um.

dos membros efectivos ser um Revisor Oficial de Contas.

2, AAssembleia Geral de Accionistas pode confiar a uma.

sociedade especializada, nos termosdaJei; 0 exercicio das

fungdesde fiscalizacao da sociedade.

CAPITULOVIII
Ano Fiscal e Pagamento de Dividendos

ARTIGO 24° -

(AnoFiscal)

-O anofiscal da sociedade coincide como anocivil.

ARTIGO 25.°
_ (Pagamento de dividendos)

A declaracdo e pagamento de dividendospela sociedade.

seré proposta pelo Conselho de Administracao, com base

nas condi¢des correntes do negocio, com vista a maximizar’

o valor econdmico com o tempo, devendoser aprovada pela

Assembleia Geral de acordo com as limitagGes estabelecidas

por qualquerlei aplicavel.

CAPITULO IX
Dissolucdo e Liquidagao

ARTIGO 26°

(Dissolugdo)

A sociedade sera dissolvida nos casos previstos nalei ou

decisio dos Accionistas tomada em Assembleia Geral con-

vocada para esse efeito.

ARTIGO 27°
e (Liquidasdo)

1.O processo de liquidacdoserafeito extrajudicialmente,

pela forma determinada pelos accionistas em Assembleia

Geral convocada para esse efeito.

‘ neste acto por si individualmente e como mandatanio do

_tualmente no Distrito Urbano do Rangel, Bairro Nelito

-0S Unicos e actuais sdcios da sociedade por quotas den0-

Luanda, no Distrito Urbano e Bairro do Sambizanga,Rw

Y

DIARIO DAREPUBLIp,

2. Os liquidatarios serao remunerados conformedecig,

tomada pelos accionistas em AssembleiaGeral convoca,

para esse efeito € as suas remuneracées constituirao despy,

sas de liquidacao.

. ARTIGO 28.°
(Registos)

- A sociedade pode entrar imediatamente em actividad,

ficando desde ja qualquer dos accionistas mandatadospay

proceder aos actos necessarios para 0 efeito.

(15-6944-L0)

 

' A2RM —Construcées, Limitada

’ Cesséo de quotas, admissdo de novos sociosealteracis

parcial do pacto social da sociedade «A2RM—Construcia,

Limitada». , ‘

Certifico: que, por escritura de 23 de Abril de 201)

lavrada com inicio a folhas 98, do livro de notas paraescr- °

turas diversas n.° 400, do Cartério Notarial do Guiché Unie

da Empresa, a cargo do Notario, Liteio Alberto Pires di

Costa, Licenciado em Direito, compareceram como outer

gantes: a

Primeiro: — Aurélio Américo Moreira de Barts,

divorciado, naturalde Maia, Portugal, de nacionalidade por

tuguesa, residente habitualmente em Luanda, no Distnto

Urbano e Bairro da Ingombota, Alameda Manuel Vat

Dunem, n.° 256, 2.° andar, Apartamento 59, que outorg |’

socio Judice Guilherme Mendes da Silva, solteiro, maior,

natural do Rangel, Provincia de Luanda, ondereside habi-

Soares, Rua do Ribatejo, Casan.° 47;
Segundo: — Maria Pinto Bezerra,solteira, maior, naturi

do Rangel, Provincia de Luanda, onde reside habitualmente,

no Distrito Urbano do Rangel, Bairro Nelito Soares, Rui

Henrique Gago da Graga, Casa n.° 41-A, que outorga neste

acto porsi individualmente e em nomee representagao do

seu filho menor Manuel Humba Bezerra Baptista, de 2 anos

de idade, natural da Ingombota, Provincia de Luanda e com

sigo convivente;

_ Eporelesfoidito: _

Que, 0 primeiro.outorgante e o seu representado,si0

minada «A2RM — Construcées, Limitada», com sede em

Ndunduma,n.° 165, constituida por escritura, datada de 24

de Abril de 2013, com inicio a folhas 71, verso a folhas 72, 40
livro de notas para escrituras diversas n.° 305, deste Cartério

Notarial com o capital social de Kz: 100.000,00 (cem mil
‘kwanzas), integralmente subscrito e realizado em dinheit®,

dividido e representado por duas quotas, sendo uma quota

no valor nominal de Kz: 90.000,00 (noventa mil kwanzas);

_pertencente:ao sdcio, Aurélio Américo Moreira de Barros |

e outra quota no valor nominal de Kz: 10.000,00 (dez mil
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kwanzas), pertencente ao sdcio Jtidice Guilherme Mendes

da Silva; |
Que, conforme deliberado por acta datada de 5 de

Novembro de 2014, pela, presente escritura o .primeiro

outorgante, titular de uma, quota no valor nominal

de Kz: 90.000,00 (noventa mil kwanzas), cedea totalidade

da sua quota pelo seu respectivo valor nominal, a segunda

outorgante (Maria Pinto. Bezerra), valor este ja recebido pelo

cedente que aqui Ihe da a respectiva quita¢ao, apartando-se

definitivamente da sociedade, nada mais tendo dela a recla-

mar; ‘

De igual modo o primeiro outorgante, investido de

~poderes para o efeito, cede a totalidade da quota do seu

representado,titular de uma quota no valor nominal de Kz:

10.000,00 (dez mil kwanzas), pelo seu respectivo valor

nominal, ao representado da segunda outorgante (Manuel

Humba Bezerra Baptista), valor este ja recebido pelo cedente

que aqui Ihe da a respectiva quitacdo, apartando-se definiti-

vamente da sociedade, nada mais tendo dela a reclamar;

Ainda em fungao dos actos praticados, a terceira outor-

gante, aceita em nomedo seu representado e em seu proprio,

as referidas cessGes, feitas nos precisos termos exarados;

A sociedade, prescinde do seu direito de preferéncia ao

abrigo do artigo 5.° do pacto social, da o seu consentimento e

admite os cessionarios a sociedade como novos sdcios;

Que, na sequéncia dos actos praticados, o primeiro outor-

gante, démite-se da geréncia que vinha exercendo desde a

constituigao da sociedade e aparta-se da sociedade em defi-

nitivo;

Nesta conformidade altera-se a redac¢ao dosartigos 4.°

e 6.° do pacto social que passam a ter a seguinte redaccao:
sed venseereeenevucseeneeneonasnerens 

ARTIGO 4.°

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

* kwanzas), integralmente subscrito e realizado em

dinheiro, dividido e representado por duas quotas,

sendo uma quota no valor nominalde Kz: 90.000,00

(noventa mil kwanzas), pertencente a sdcia Maria

Pinto Bezerra e outra quota no valor nominal de

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

socio Manuel HumbaBezerra Baptista.

ARTIGO 6°

A administra¢do da sociedade, bem como a sua

representa¢do, em juizo e fora dele, activa e passi-

vamente, sera exercida-pela sua geréncia, nomeada

em Assembleia Geral, que desempenhara as suas

fungdes com ou sem remuneracdo, conforme venha

a ser deliberado pelos sdcios, com dispensa de

caucdo e por um periodo de quatro anos, automati-

camente renovaveis.

Declaram ainda os outorgantes que mantém-se firmes e

validas todas as demais disposicdes nao alteradas pela pre-

sente escritura.
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Assim o disseram e'outorgaram.

Esta conforme.

Cartério Notarial do Guiché Unico da Empresa, em

Luanda, 24 de Abril de 2015. — O ajudante,ilegivel.

(15-6945-L02)

 

Dongala & Osvaldo, Limitada

Certifico que, por escritura de 27 de Abril de 2015,

lavrada com inicio a folhas 76, do livro de notas para escri-

turas diversas n.° 401, do Cartério Notarial do Guiché Unico

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

Costa, Licenctado em Direito, foi constituida entre:

Primeiro: — Dongala Garcia Gabnel, solteira, maior,

natural do Cazenga,Provincia de Luanda, onde reside habi-

tualmente, no Distrito Urbano do Rangel, Bairro Marcal,

Rua do México, casa sem numero;

Segundo: — Osvaldo Figueiredo Ginga, solteiro, maior,

natural do Negage, Provincia do Uige, ondereside habitual-
mente, no Municipio do Negage, Bairro Capopa, casa sem

ndimero;

Uma’ sociedade comercial por quotas de responsabi-

lidade limitada, que se regera nos termos constantes dos

artigos seguintes.

Cartorio Notarial do Guiché Unico da Empresa, em
Luanda, aos 27 de Abril de 2015. — O auxiliar, ilegivel.

ESTATUTO DA SOCIEDADE :
DONGALA & OSVALDO, LIMITADA ~

ARTIGO I.°

A sociedade adopta 0 tipo de sociedade por quotas e a

denominacio «Dongala & Osvaldo, Limitada», com sede

social na Provincia do Uige, Municipio do Uige, Bairro

Pedreira, Rua Comarca do Congo, podendo transferi-la

livremente para qualqueroutro local do territério nacional,

bem comoabrirfiliais, sucursais, agéncias ou outras formas

de representacdo dentro e fora do Pais.

ARTIGO 2.°

A sua duracao € por tempo indeterminado, contando-se 0 |

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

da data da celebrac¢do da presente escritura.

ARTIGO 3.°

A sociedade tem como objecto social o comércio a

grosso e a retalho, construcdo civil e obras publicas, presta-

¢4o de servi¢os, transportes, hotelaria e turismo, restaura¢do,

servicos de take away, importa¢do e exportacdo, gestao de

contetidos on-line, entretenimento, comunicacdo social, con-

sultoria, industria, auditoria, fiscalizagao de obras, servicos

de serralharia e carpintaria, produgao e venda de caixilha-

ria de aluminio, promoc¢ao ¢ mediagao imobiliaria, servicos

de informatica e telecomunicacdes, electricidade, agro-

-pecuaria, pescas, hotelaria e turismo, agéncia de viagens,
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transportes aéreo, maritimoe terrestres, de passageiros e de *  ARTIGO 9.°

mercadorias, camionagem,transitarios, despachante,rent-a- A sociedade naose dissolvera por Morte ou impeding'

-car, servico de oficina geral, venda de material de escritorio de qualquer dos sdcios, continuando asua existéncia cn
e escolar, servicos de cabeleireiro, modas e confeccdes,ser- sobrevivo e herdeiros ou representantes do sécio Falecidy,!§

vicos médico-hospitalares e de farmacia, venda de material interdito, devendo estes nomear um que a todos Tepresey:

e equipamentos hospitalares, perfumes e relégios, agen- enquanto a quota se mantiverindivisa.

ciamento de viagéns, industria pasteleira e panificadora, ; ARTIGO 10°

exploracdo de parques de diversdes, realizacdo-de eventos Dissolvida a sociedade por acordo dosséciose th

culturais, recreativos e desportivos, explorac#o mineira e demais casos legais, todos os sécios serdo liquidatarios.?

florestal, exploragdo de bombas de combustiveis e estacéo —_fiquidacao e partilha realizar-se-40 comoacordarem.

de servicos, comercializacao de petréleo e seus derivados,

Tepresentaces comerciais, ensino geral, educacdo e cultura,

importagdo e exportacao, podendo ainda dedicar-se a qual-

"quer outroramo do comércio ou indistria em que 0s sdcios

acordem e seja permitido porlei.

ARTIGO I1.°

A sociedadereserva-se o direito de amortizara quotag

qualquer sdcio, quando sobreela recaia arresto, penhorg

providéncia cautelar.

ARTIGO 12.°

- Para todas as quest6es emergentes do presente contri;

quer entre os sdcios, seus herdeiros ou representantes, qu

entre eles e a propria sociedade, fica estipulado 0 Fok

Comarca de. Luanda, com expressa renincia @ qualaua

outro.

ARTIGO 4° 7k!
O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil

kwanzas), integralmente realizado em dinheiro, divi-

dido e representado por duas quotas, sendo uma no

valor nominal de Kz: 60.000,00 (sessenta mil kwanzas),

pertencente ao socio Dongala Garcia Gabriel e outra no valor

nominal de Kz: 40.000,00 (quarenta mil kwanzas), perten-

cente ao s6cio Osvaldo Figueiredo Ginga, respectivamente.

ARTIGO 5! |
A cessao de quotas a estranhosfica dependente do con-

ARTIGO 13.°
Os anos sociais serao os civis e os balangos sta

dados em 31 de Dezembro de cada ano, devendoencent

a 31 de Margo imediato.  : : s tal os ARTIGO 14.°
sentimento da sociedade,a qual é sempre reservado 0 direito No omisso regulardo as deliberagées sociais, as dist
de preferéncia deferido aos sécios se a sociedad 18
.fazer uso vee Bs “ e dele nido sicdes da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, das Sociedats

C : Comerciais, e demais legislacao aplicavel.
ARTIGO 6° -  * (15-6946-L0

1. A geréncia e administracao da sociedade, em todosos

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

sivamente, incumbe aos sdcios Dongala Garcia Gabriel e _ » Abilur, Limitada

Osvaldo Figueiredo Ginga, que ficam desde ja nomeados

gerentes, com dispensa de caugao, bastando a assinatura de

um dos gerentes, para obrigar validamente a sociedade.

—=

Certifico que, por. escritura de 27 de “Abril de 2015

Javrada com inicio a folhas 78, do livro de notas para esctt

turas diversas n.° 401, do Cartério Notarial do Guiché Unie}

2. Fica vedadoaos gerentes obrigar a sociedade em actos da Empresa, a cargo do Notario, Lucio Alberto Pires @

e contratosestranhos aos negocios sociais da sociedade,tais Costa, Licenciado emDireito, foi constituida entre: 0
comoletras de favor, fianca, alionagies ou actos seme- * Primeiro: — Luis Lemos Correia de Melo, cast

lhantes. ‘ - com Ruth Andreia Faustino de Pina de Melo, sob 0 regine|

ARTIGO 72° de comunhdo de adquiridos, natural: do Kilamba Kia}

A Assembleias Gerais serio convocaia - simples Provincia de Luanda, onde reside habitualmente, no Distrito

: Urbano do Kilamba Kiaxi, Bairro Neves Bendinha, Rua|
- Cuchi, Casa n.° 24; - |

Segundo: — Abilio Andrade de Alcantra Monteiro||

solteiro, maior, natural do Sambizanga, Provincia a

Luanda, onde reside habitualmente, no Distrito Urbano

Sambizanga, Bairro Sambizanga, Rua Comandante Vatacla, |

cartas registadas, dirigidas aos sdcios com pelo menos

30 dias de antecedéncia, isto quandoa lei nao prescreva for-

malidades especiais de comunicagao. Se qualquer dos sdcios

estiver ausente da sede social, a comunicacdo deverd ser

feita com temposuficiente para que possa comparecer.

ARTIGO 8°. . ~ Casa n159; - \

Oslucros liquidos apurados, depois de deduzida a percen- Uma sociedade comercial por quotas que se regera nos |

tagem para reserva legal, para fundosou destinos especiais

_

termos constantes dosartigos seguintes. _ \

criados em Assembleia Geral, sero divididos pelos sécios Esta conforme.

ha proporcdo das ‘suas quotas, e em igual proporgao serao_ Cartorio Notarial do Guiché Unico da Empresa, ent

suportadas as perdas se as houver. Luanda, 28 de Abril de 2015. —O ajudante, Hegivel.
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ESTATUTOS DA SOCIEDADE

ABILUR, LIMITADA

* ARTIGO 1.°
A sociedade adopta a denominagao social de «Abilur,

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

s/n.°, Casa .n.° 22, Bairro Pimenta, Municipio de Viana,

podendotransferi-la livremente para qualquer outro local do

territério nacional, bem comoabrirfiliais, sucursais, agén-

cias ou outras formas de representacdo dentro e fora do Pais.

ARTIGO 2°

' Asua durag¢ao € por tempo indeterminado, contando-se o

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

da data da celebracdo da escritura. °

. ARTIGO 3.2,
A sociedade tem como objecto social a prestacao

de servi¢os, comercializagao de medicamentos, comér-

cio de equipamentos hospitalares, consultoria, formacdo

profissional, comércio a grosso e a retalho, servicos de ser-

ralharia, caixilharia de aluminios, avicultura, agro-pecuaria,

industria, pesca, hotelaria e turismo, telecomunicacées,

publicidade, construgdo civil e obras ptblicas, consultoria,

explorac4o mineira e florestal, comercializacao de telefones

e seus acessorios, transporte maritimo, camionagem,agente

despachante e transitarios, cabotagem, rent-a-car, compra €

venda de viaturas, novas ou usadas e seus acessorios, venda

e reparacdo de veiculos automéveis, concessionaria de mate-

rial e pecas separadas de transporte, fabricacdo de blocos e

vigotas, plastificagao de documentos, venda de material de

escritério e escolar, decoracgées, serigrafia, agéncia de via-

gens, promocgao e media¢gao imobiliaria, relagdes publicas,

panificacdo, representacdes comerciais e industriais, venda

de gas de cozinha, desporto e recreagdo, meios industriais,

a

tealizacées de actividades culturais e desportivas, manu- -

. tengdo de espacos verdes, seguranga de bens patrimoniais,

| educacdo e cultura, escola de conducio, ensino, importa-

gao e exportacdo, saneamento basico, fabricacdo e venda de

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

_ comércio ou industria em que os sdcios acordem e€ seja per-

mitido porlei. . .

ARTIGO 4°

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

_ integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen-

tado por 2 (duas) quotas iguais no valor nominal de

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

tencente aos sécios Luis Lemos Correia de Melo e Abilio

Andrade de Alcantra Monteiro, respectivamente.

gill ‘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.

8581

ARTIGO 6°
!. A geréncia e administragdo da sociedade, em todosos.

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

mente, incumbem aos sécios Luis Lemos Correia de Melo

e Abilio Andrade de Alcantra Monteiro, que ficam desde ja

nomeados gerentes, com dispensa de caucdo, bastando as

2 (duas) assinaturas, para obrigar validamente a sociedade.

2. Os gerentes poderdo delegar num dos sécios ou mesmo

em pessoa estranha a sociedade parte dos seus poderes de

geréncia, conferindo para o efeito o respectivo mandato.

3. Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade em actos

e contratas estranhos aos negocios sociais da sociedade,tais

_comoletras de favor, fianga, abonacdes ou actos seme-

|hantes.

ARTIGO 7.°

As Assembleias Gerais serao convocadas por simples

cartas registadas, dirigidas aos sécios com pelo menos

30 (trinta) dias de antecedéncia, isto quandoa lei nao pres-

creva formalidades especiais de comunicacgéo. Se qua}quer

dos sdcios estiver ausente da sede social, a comunicacao

devera ser feita com tempo suficiente para que possa com-

parecer.

ARTIGO 8.° *

Oslucros liquidos apurados, depois de deduzida a per-

centagem para fundos ‘ou destinos especiais criados em

Assembleia Geral; serao divididos pelos s6écios na propor-

¢4o das suas quotas, e em igual propor¢4o seréo suportadas

as perdas se as houver.

ARTIGO 9.° :

A sociedade naose dissolvera por morte ou impedimento

de qualquer dos sécios, continuando a sua existéncia com 0

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sdcio falecido ou

interdito, devendo estes nomear um que a todosrepresente,

enquanto a quota se mantiverindivisa.

_ ARTIGO 10°
Dissolvida a sociedade por acordo dos sécios enos

demais casos legais, todos os s6cios serao liquidatarios e a

liquidacao e partilha verificar-se-4 como acordarem.Nafalta

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

licitado em globo com obriga¢ao do pagamento do passivo

e adjudicado ao sécio que melhor prego oferecer, em igual-

dade de condicées.

ARTIGO 112
A sociedadereserva-se 0 direito de amortizar a quota de

qualquer sdcio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou

providéncia cautelar.

a ARTIGO 12°
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 renuncia a qualquer

outro.

si
ie
te
ne
n

se
al
e
a
e

Se
e

 
 

S
i
L
E
T
A
R
S
E
R
T
S
P
T
E
T
e

e
n
o
l

 

  



8582

ARTIGO 13."

Qs anos sociais serdo os civis e os balangos seréo

dadosem 31 de Dezembro de cada ano, devendoencerrar

a3! de Marco imediato.

ARTIGO 14°
No omisso regulardo as deliberagdes sociais, as dispo-

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

Sociedades Comerciais e demaislegislagao aplicavel.

, ~ (15-6957-L02)

 

Organizacgoes Dialmo Dende & Filhos, Limitada

Certifico que, por escritura de 22 de Abril de 2015, -

lavrada com inicio a folhas 76, do livro de notas para escritu- .

ras diversas n.° 400,do Cartorio Notarial do Guiché Unico da

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

Licenciado em Direito, foi constituida entre Dialmo André

Samba Dende, casado com Mariza Miguel Pereira da Silva

Dende, sob o regime de-comunhao de adquiridos, natural da

Maianga,Provincia de Luanda, ondereside habitualmente,

no Municipio de Viana, Bairro Viana, casa s/n.°, que outorga

neste acto porsi individualmente e em nome e representagdo

de suafilha menor Sara Esmeraldada Silva Dende, de 4 anos

de idade, natural de Luanda e consigo convivente.

Uma sociedade comercial por quotas de responsabi-

lidade limitada, que se regeré nos termos constantes dos

artigos seguintes,

Esta conforme

Cartério Notarial do Guiché Unico da Empresa, em
- Luanda, 27 de Abril de 2015. — O ajudante,ilegivel. :

.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE

ORGANIZACOES DIALMO DENDE

~  & FILHOS, LIMITADA

ARTIGO 1°

A sociedade adopta: a denominagdéo social de

«Organizacdes Dialmo Dende & Filhos, Limitada», com

_ sede social na Provincia de Luanda, Rua Belo Horizonte,

casa s/n.°, a0 lado da Universidade Utanga, Bairro Belo

Horizonte, Municipio de Viana, podendo transferi-la livre-

mente para qualquer outro local do territorio nacional, bem

comoabrir filiais, sucursais, agéncias ou outras formas de

representacdo dentro e fora do Pais.

ARTIGO 2.°.

A sua duracdo € por tempo indeterminado, contando-se 0

inicio da sua actividade, para todososefeitos legais, a partir

da data da celebrac&o da escritura. —

ARTIGO 3°

A sociedade tem comoobjecto social a prestagio de ser-

vicos, consultoria, formacao profissional, comércio a grosso -

civil e obras publicas, consultoria, exploracao mie

‘cente ao socio Dialmo André Samba Dende e outra quot

" sentimento da sociedade, a qual é sempre reservado 0 diretl

»
DIARIO DA REPUB,

florestal, comercializagao de telefones e seus acess.

transporte maritimo, camionagem, agente despach

e transitdrios, cabotagem, rent-a-car, compra e vend (

viaturas, novas OU usadas € seus acessOrios, venda ey

racdo de veiculos automoéveis, concessionaria de materia,

pegas separadas de transporte, fabricagao de blocos € Ving

tas, venda de medicamentos, material cirlirgico,gastiyg,

hospitalar, produtos quimicos e farmacéuticos, prestariog

servicos na area da sale, venda de perfumaria, plastificag

de documentos, venda de material de escritorio € escaly

decoragées, serigrafia, promo¢&o e mediagao imobiliai,

telag6es publicas, panificagdo, representacdes comercias,

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

realizacdes de actividades culturais e desportivas, man

teng’io de espacos verdes, Seguranga de bens patrimonia

educacao, ensino e cultura, importa¢ao e exportagao,sane

mento basico, fabricacdo e venda de gelo, podendoaing

dedicar-se a qualquer.outro ramo do comércio ou indistt

em que 0s sécios acordem e seja permitido por lei.

 

; .  ;, ARTIGO 42,

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

integralmente realizado em dinheiro, dividido e represtt

tado por (2) duas quotas, sendo | (uma) quota no val

nominal de Kz: 60.000,00 (sessenta mil. kwanzas), perler

no valor nominal de Kz: 40.000,00 (quarenta mil kwanzas),

pertencente a sdcia Sara Esmeralda da Silva Dende,resp:

tivamente. .

/ ARTIGO 5°

A cessao de quotas a estranhosfica dependente do con

de preferéncia, deferido aos'sdcios se a sociedade dele nao

quiserfazer uso.” . : 
ARTIGO 6.° : |

LA geréncia e administrac&o da sociedade, em todos #

seus‘actos e contratos, em juizo e fora dele, activa e par|

sivamente, incumbe ao sécio Dialmo André Samba Dende, |

que fica desde ja nomeado gerente, com dispensa de caucie, |

bastando a sua assinatura, para obrigar validamente a socie

dade. ve a oO - |

2. O gerente podera delegar num dos sécios ou mesmd|

em pessoa estranha ‘a sociédade parte dos seus poderes |

geréncia, conferindo para 0 efeito o respectivo mandato. \

3. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos

e contratos estranhos aos negéciossociais da sociedade,tas

comoletras: de favor, fianga, abonacdes ou actos seme \
\hantes.

ARTIGO 7° |
As Assembleias Gerais seréo convocadas por simples

e aretalho,avicultura, agro-pecudria, industria, pesca, hote- cartaregistadas, dirigidas aos sécios com pelo menos

aria e turismo, telecomunicacdes, publicidade, construgao 30 (trinta) dias de antecedéncia, isto quandoa |e} nao pres

ee
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creva formalidades especiais de comunicac¢ao. Se qualquer

dos sdécios estiver ausente da sede social, a comunica¢do

devera ser feita com temposuficiente para que possa com-

parecer. x

_ 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-

¢4o das suas quotas, e em igual ‘propor¢do serfo suportadas

as perdas se as houver.

j ARTIGO 9°

A sociedade naose dissolvera por morte ou impedimento

de qualquer dos sdécios, continuando a 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 10.°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sécios € nos

demais casos legais, todos os sdcios serao liquidatarios e a

liquidagao e partilha verificar-se-a como acordarem.Nafalta

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

licitado em globo com obrigacado do pagamento do passivo

e adjudicado ao sécio que melhor prego oferecer, em igual-

dade de condi¢ées.

ARTIGO I1.°

A sociedade reserva-se 0 direito de amortizar a quota de

qualquer sécio, quando sobreela recaia arresto, penhora ou

providéncia cautelar.

ARTIGO 12.° :

Para todas as questées emergentes do presente contrato,

quer entre 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.° .

Os anos sociais serao os civis e os balancos serao

dados em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar

a3l de Margo imediato.

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 legislagao aplicavel.

Lt *  (15-6958-L02)

 

Mobi, Limitada

Certifico que, por escritura de 27 de Abril de 2015, —

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

turas diversas n.° 401, do Cartorio Notarial do Guiché Unico

da Empresa, a cargo do Notdrio, Licio Alberto Pires da

Costa, Licenciado emDireito, foi constituida entre:

Primeiro: —- Antonio Afonso Taca,solteiro, maior, natu-

ral da Maianga, Provincia de Luanda, residente em Luanda,

no Distrito Urbano da Maianga, Bairro Maianga, Rua Emilio

Mbindi, Prédio n.° 1, 5.° andar, Apartamento E;
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Segundo: — Josemar Antdénio Pedro Francisco,solteiro,

‘maior, natural do Rangel, Provincia de Luanda, residente em

. Luanda, no Municipio de Viana, Bairro Km 9-B, casas/n.°;

Uma sociedade comercial por quotas de responsabi-

lidade limitada, que se regera nos termos constantes dos

artigos seguintes.

Est’ conforme
Cartério Notarial do Guiché. Unico da Empresa,* em

Luanda, 27 de Abril de 2015. — O ajudante,i/egivel. .

ESTATUTOS DA SOCIEDADE

MOBI, LIMITADA

ARTIGO 1°

A sociedade adopta a denominacdo social de «Mobi,

Limitada» com sede social na Provincia de Luanda,

Municipio de Luanda, Distrito Urbano da Maianga,

Bairro Maianga, Rua Emilio Mbindi, Prédio 1, 5.° Andar,

Apartamento E, Zona 5, podendo transferi-la livremente

para qualquer outro local do territério nacional, bem como

abrir filiais, sucursais, agéncias ou outras formas de repre-

sentacdo dentro e fora do Pais.

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

inicio da sua actividade,para todososefeitos legais, a partir

da data da celebracdodaescritura.

ARTIGO3.°

A sociedade tem como objecto social a prestagao de

servi¢os, consultoria de engenharia e tecnologias de infor-

magao, estudos e projectos de arquitectura e engenharia,

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

construcaocivil e obras publicas, promocdo e intermediag¢ao

imobilidria, importagao e exportagao, podendo ainda dedi-

car-se a qualquer outro ramo do comércio ou industria em

que os sécios acordem e seja permitido porlei.

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

zas), integralmente realizado .em dinheiro, dividido e

representado por 2 (duas) quotas iguais no valor nomi-

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

pertencentes aos socios Antonio Afonso Taca e Josemar

Antonio Pedro Francisco, respectivamente. ,

ARTIGO 5.°

A cessao de quotas a estranhos fica dependente do con-

sentimento da sociedade, a qual é sempre reservadoo direito

de preferéncia deferido aos socios se a sociedade dele nao

quiser fazer uso.

ARTIGO 6.°

1. A geréncia e administracao da sociedade, em todos os

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

. sivamente, incumbem aos sdcios Antonio Afonso Taca

e Josemar Antonio Pedro Francisco, que ficam desde ja _

nomeados gerentes, com dispensa de caucdo, bastando |  
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(uma) da assinatura de um dos gerentes para obrigar valida- ARTIGO 14.°

~ mente a sociedade. No omisso regularéo as deliberagées sociais, as diy)

2. Os gerentes poderdo delegar num dos sécios oumesmo _sigdes da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, que éa Lig
em pessoa estranha a sociedade parte dos seus poderes de Sociedades Comerciats e demais legisla¢aoaplicavel,
geréncia, conferindopara o efeito o respectivo mandato. = @ (15-6950

3. Ficam vedadosaos gerentes obrigaremasociedadeem = —.j

actos € contratos estranhos aos negdcios sociais da socie-

dade, tais comoletras de favor, fianca, abonacGes ou actos

semelhantes. : . | Certifico que, por escritura de23 de Abril de 2015,lang

ARTIGO 72 com inicio a folhas 57, do livro de notas para escrity

As Assembleias Gerais serio convocadas por simples diversas n.° 262-A, do-Cartério Notarial do Guiché Unig

cartas registadas, dirigidas aos sécids com pelo menos Empresa, a cargo de Notario, Lucio Alberto Pires da Coal

30 (trinta) dias de antecedéncia, isto quando a lei nao, pres- Licenciado em Direito, foi constituida entre Gabriel fy

creva formalidades especiais de comunicagao. Se qualquer’ .Manuel Zua;solteiro, maior, natural do Negage,Provin

‘dos séciosestiver ausente da sede social, a comunicagio 40 Uige, residente habitualmente em Luanda, no Dist
Urbano da Ingombota, Bairro Boavista, Rua KimaKien

Casa n.° 272, que outorga neste acto porsi individualnee}

e em nomee representa¢do de seusfilhos menores, Titolg

Zua, de 1] anos de idade, Patricia da Conceicao Zua, deSan:

de idade, ambos naturais de Luanda e consigoconvivent

Uma sociedade comercial por quotas que seregerin]

termos constantes dos artigos seguintes.

 

Gabriel Zua & Filhos, Limitada   
 

deverd ser feita com tempo suficiente para que possa com-

parecer. , ;

; 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-

¢do das suas quotas, e em igual proporgao serao suportadas
Esté conforme. -

as perdas se as houver. _Cartério Notarial do Guiché Unico da Empresi ¢
ARTIGO 9°. - Luanda, 28 de Abril de 2015. — O ajudante,ilegivel.

A sociedadenaose dissolvera por morte ou impedimento = ey ,

de qualquer dos sécios, continuando a sua existéncia com 6

‘sobrevivo e herdeiros ou representantes do sdcio falecido ou ,

interdito, devendo estes nomear um quea todosrepresente, '_ ESTATUTO DA SOCIEDADE
1 ; GABRIEL ZUA & FILHOS, LIMITADAenquanto a quota se mantiverindivisa.

ARTIGO 102 ;

Dissolvida a sociedade por-acordo dos sdcios e nos

ARTIGO 1.°

Asociedade adopta a denominagao social de «GabrielZai

& Filhos, Limitada», com sedesocial na Provincia de Luant!

Municipio de Luanda, Distrito Urbano da Ingombota, Bit

Boavista, Rua Kima Kienda, Casa n.° 272, podendotransit

--la livremente para qualquer outrolocal do territorio naciot}

bem comoabrir filiais, sucursais, agéncias ou outras fomé

de representagao dentro e fora do Pais.

ARTIGO2°
A sua duragdo é por tempo indeterminado,contandos'}

inicio da sua actividade, para todos osefeitoslegais, a put

da data da celebraciio da presente escritura.

3 ARTIGO 3°
A sociedade tem como objecto social o comértid!

grosso e¢ a retalho, prestagéo de servicos, agro-pecuilt

industria, pesca, hotelaria’ e turismo, telecomunicati™}

publicidade, construgo civil e obras publicas, cos

exploracdo mineirae florestal, comercializacio de telefo
outro, "© seus acessorios, transporte maritimo, camionagem,ea

demais casos legais, todos os sdcios serao liquidatérios ea

liquidacdoe partilha verificar-se-a como.acordarem.Nafalta

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

licitado em globo com obrigacéo do pagamento do passivo |

e adjudicado ao sécio que melhor preco oferecer, em igual-

dade de condigées.

“ARTIGO JI!

A sociedade reserva-se 0 direito de amortizar a quota de

' qualquer socio, quandosobre ela recaia arresto, penhora ou

providéncia cautelar.

ARTIGO 12°
Para todas as questdes emergentes do presente contrato,   quer entre os sdcios, seus herdeiros ou representantes, quer

entre eles e a propria sociedade,fica estipulado o Foro da -

Comarca de Luanda, com expressa renincia a qualquer

ian ARTIGO 13° _, despachante ¢ transitarios, cabotagem,rent-a-car, comp}

"Qs anos sociais sero os civis € 0s balangos seréo venda de viaturas, novas ou usadas e seus acessorios, Yt}

dados em 31 de Dezembro de cada ano,devendo encerrar _¢ reparacdo de veiculos automdveis, concessionariadem
a3\ de Marco imediato. tial e pecas separadas de transporte, fabricacdo de ble"
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e vigotas, comercializagao de combustiveis e lubrificantes,

exploragao de bombas de combustiveis e esta¢&o de servigo,

venda de material cirirgico, gastavel e hospitalar, produ-

tos quimicos e farmacéuticos, plastificagao de documentos,

. venda de material de escritério e escolar, decoracgées, seri-

grafia, promo¢ao e mediac4o imobiliaria, relacdes publicas,

panificagao, representacdes comerciaise industriais, venda

de gas de cozinha, desporto e recreacdo, meios industriais,

realizagdes de actividades culturais e desportivas, manu-

tencio de espacos verdes, seguranca de bens patrimoniais,

-educacdo e cultura, escola de conduc4o, ensino, importa-

¢do e exportacdo, saneamento basico, fabricagao e venda de

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

comércio ou industria em que os sécios acordem € seja per-

mitido porlei,

ARTIGO 4.°

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

integralmente realizado em dinheiro, dividido e representado

por 3 (trés) quotas, sendo 1 (uma) quota no valor nominal de

Kz: 70.000,00 (setenta mil kwanzas), pertencente ao sdcio

_ Gabriel Tito Manuel Zua, e. outras duas quotas iguais no

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

tencentes aos sdcios Tito José Zua e Patricia da Conceicado

Zua, respectivamente.

ARTIGO 5.°-

A cess4o 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 delenao

. quiser fazer uso.

ARTIGO 6° :

A geréncia e administrac¢ao da sociedade, em todos. os

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

vamente, incumbe ao socio Gabriel Tito Manuel Zua, que

fica desde j4 nomeadogerente, com dispensa de caucdo, bas-

tando a sua assinatura, para obrigar validamente a sociedade.

1. O gerente podera delegar num dos sécios ou mesmo

em pessoa estranha 4 sociedade parte dos seus poderes de °

geréncia, conferindo para o efeito, o respectivo mandato.

2. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos

€ contratos estranhos aos negociossociais da'sociedade, tais

como letras de favor, fianga, abonagdes ou actos seme-

lhantes.
4

ARTIGO 7.°

As Assembleias Gerais serio convocadas por simples

“cartas registadas, dirigidas aos sécios com pelo menos

30 (trinta) dias de antécedéncia, isto quandoa lei nao pres-

‘creva formalidades especiais de comunicagao. Se qualquer

dos sdcios estiver ausente da sede social, a comunicacdo

devera ser feita com temposuficiente para que possa com-

parecer.

ARTIGO 8.°

Os lucros liquidos apurados, depois de deduzida a per-

centagem para fundos ou destinos especiais criados em
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Assembleia Geral, serao divididos pelos sécios na propor-

¢&o das suas quotas, e em igual proporgao serdo suportadas

as perdas se as houver. ,

ARFIGO9.°

A sociedade nao se dissolvera por morte ou impedimento

de qualquer dos sécios, continuandoa 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 mantiver indivisa.

ARTIGO 10.°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sdcios e nos

demais casos legais, todos os sdcios serao liquidatarios e a

liquidacaoe partilha verificar-se-4 como acordarem.Nafalta

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

licitado em globo com obrigag4ao do pagamento do passivo

e adjudicado ao sdécio que melhor preco oferecer, em igual-

dade de condicées.

. ARTIGO 11°
A sociedade reserva-se 0 direito de amortizar a quota de

qualquer socio, quando sobreela recaia arresto, penhora ou

providéncia cautelar.

ARTIGO12.°

Para todas as questdes emergentes do presente contrato,

_quer entre os sdcios, seus herdeiros ou representantes, quer

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

Comarca de Luanda, com expressa renuncia a qualqueroutro.

ARTIGO13.°

Os anos sociais sero os civis e os balangos serao

dados em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar

a 31 de Marco imediato. ,

ARTIGO 14°
No omisso regularéo as deliberagdes sociais, as dispo-

si¢des da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, que € a Lei das

Sociedades Comerciais e demais legislacao aplicavel.

(15-6960-L02)

Associacao Nacional de Aquicultores

Certifico que, nas folhas 8, verso, do livro de notas

para escrituras diversas n.° 1-A, deste Cartorio Notarial da

Comarca de Luanda, encontra-se lavrada a escritura de teor

seguinte:

. Constituigao da «Associa¢ao Nacional deea.

«ANAQUD». .

No dia 8 de Abril de 2015, em Luanda e no Cartorio

Notarial da Loja de Registos do Kifica, perante mim, Pedro

Francisco Buta, Notario-Adjunto, no referido Cartério, com-

pareceram como outorgantes:

Primeiro: — Nelson Jorge dos Santos e Silva Cardoso,

casado com Maria Ilaria Ordbio dos Santos, no regime de

comunhao de adquiridos, natural do Rangel, Provincia °

de Luanda, residente habitualmente em Luanda, Rua da

Violeta, n.°° 27-29, Zona 15, Bairro Precol, Rangel, titu-
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lar do Bilhete de Identidade n.° 000731844LA037, emitido  _ E por eles foi dito: |
pela Direccdo Nacional de Identificacao, em Luanda, Que, pela presente escritura, € constituida a agso¢;

aos 14 de Abril de 2009, que outorga, na qualidade de sécio- denominada «Associa¢do Nacional de Aquicultoresy, dt

-gerente, em nome e representapao na sociedade «LN2, —viadamente «ANAQUI», com sede em Luanda, na Ranh

Limitada», com sede social em Luanda, Bairro Benfica, Adolfo Pina, n.° 18 —- Cave, Zona 4, Bairro Ingomby,

Travessa4, n.° 5, matriculada na Conservatéria doRegisto Municipio de Luanda.

Comercial sob 0 n.° 1.354-12/ 120528, Contribuinte Fiscal . Que esta associa¢do vai se reger pelos respectivos ey

n.° 5417174106; _ tutos, que fazem parte integrante desta escritura, quey

Segundo: — Antonio José Henriques Saraiva dos um documento elaborado em separado,nos termos

¢

pal

Santos, solteiro, maior, natural do Lubango, Provincia da. 0sefeitos do n.° 2 do artigo 78.° do Codigo do Notariat

Huila, residente habitualmente em Luanda, na Rua Ho-Chi- ‘ com a redacc&o que lhe foi dada pelo artigo 55, dal;

Minh,n.° 38, Bairro Militar, Distrito Urbano da Maianga, 0° 1/97, de 17 de Janeiro, cujo contetdo eles, outops,

titular do Bilhete de Identidade n.° 001684729HA033, emi--_ tes, tém perfeito conhecimento, pelo que é dispensade

tido pela Direccao Nacional de Identificacao, em Luanda, Sualeitura. aa

aos 27 de Janeiro de 2015, que outorga, na qualidade de Assim o disseram ¢ outorgaram. ect

sdcio-gerente, em nome e representacio na sociedade Instruem este acto: . .
«SSJF — Consultoria e Servigos, Limitadas, com sede: a) Certificado de admissibilidade, emitido pelo Gi
social em Luanda, Rua Ho-Chi-Minh, Bloco38, 1° andar, _ nete Juridico do Ministério da Justiga ¢ ts

Municipio de Luanda, matriculada na Conservatdria do __- Direitos Humano, aos 23 de Margode 2015,

Registo Comercialsob o n.°312- 07/070529, Contribuinte b) Acta Constituinte da Associa¢ao;

Fiscal n.° 5417003255; - _- + ¢)Odocumento complementar a que atras se fezat

Terceiro: — Lucrécio da Silva Mangueira Junior, t so. _
casado com Sonia de Fatima do Nascimento Ferreira Ponte Aosoutorgantes, e na sua presenga,fiz em voz altaale
Mangueira, no regime de comunhao de adquiridos, natu-’  tura desta escritura e a explicacdo do seu contetido.

ral do Rangel, Provincia de Luanda, residente habitualmente Imposto de selo Kz: 120,00.

em Luanda, na Rua 23, Casa n° 644, Bairro Projecto, Distrito _
Urbano do Kilamba Kiaxi, titular do Bilhete de Identidade

‘ne 000459284LA031, emitido pela Direcgo Nacional de
. i. ~ * ESTATUTOS DA

Identificagao, em Luanda, aos 28 de Setembro de 2010, que ASSOCIACAO NACIONALDOS AQUICULTORES
outorga na qualidade de sdcio-gerente, em nomee -represen- of (ANAQUI )
taco na sociedade «AQUANAMIBE — Empresa Industrial . :
de Aquacultura de Angola, Limitadan, com sede social em en! CAPITULO I
Luanda, Bairro Ingombota, Avenida Lénine, n° 70, Edificio . - DenominacaoSocial, Natureza, Sede, |

B, 6.° andar, Porta G, Municipio de Luanda, matriculada na SY a Ambito e Ano Social

Conservatéria do RegistoComercial sob0 n.° 848-15/ 150220, . ARTIGO 1°

.Contribuinte Fiscal n.° 5480011928; Fica constituida ao abrigo do Cédigo Civil Angolanot

Quarto: — Floréncio Manuel da Conceic¢ao, casado da Lei das Associacées, sob a denominacao de «Associacit

com Noémia Canzamba Joao da’ Silva da Conceigio, no . Nacional dos Aquicultores», passando a ser denominati

regime de comunhdo de adquiridos, natural de Malanje, abreviadamente «ANAQUI», uma ‘entidade de natures

Provincia de Malanje, residente habitualmente em Luanda, - civil, sem fins lucrativos ou econdmicos, com autonoms

na Rua Ndunduma, n.° 297, 5.°-A, Bairro Miramar, Distrito  administrativa e financeira, que se regera por este estatulo,

Urbano do Sambizanga, titular do Bilhete de Identidade pela Lei n.° 6/12 de 18 de Janeiro (Lei das Associagées)¢

n° 000033745ME031, emitido pela Direcedo Nacional de  demais legislacdo em vigor que Ihes seja aplicavel, rn|

Identificacdo, em Luanda, aos 13 de‘Julho de 2012, que damhente as normas do direito civil, com personalidad:

outorga na qualidade de sdcio-gerente, em nome ¢ repre- _juridica distinta dos seus membros,os quais nao respondet|

sentacdo na sociedade «Chopa Corporation, Limitada»,com subsidiariamente pelas obrigagdes contraidas pela entidadt,

sede social em Luanda, na Avenida Hoji-ya-Henda,n° 60-B, tendo:

 
Municipio de Luanda, matriculada na Conservatéria do .  ARTIGO 29

Registo Comercial sob o n.° 2006.876, Contribuinte Fiscal A Associagéo tem a sua sede proviséria, na Rua Dt

n? 5402120579; Adolfo Pina, n.° 18-Cave, Zona 4, Bairro Ingombota m|

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibigéo dos Cidade de Luanda, podendo abrir delegacdes, entrepostes

referidos documentos, bem como a qualidade e asuficiéncia —_escritorios, filiais e sucursais ou outras formas legais de

dos seus poderes para acto, mediante certiddes comerciais representagao fora da area da sua sede ou transferir a sii
respectivas sociedades, para qualquer local do territorio nacional,
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|. Sua area de accdo é extensiva aos limites geograficos

do Pais, para efeitos de admissao de sécios. ‘

2. O prazo de duragdo da associag¢do é indeterminado,

incorrendo as hipdteses da dissolucdo prevista, neste esta-

tuto e o ano'social e funcional compreende o periodo de| de

Janeiro a 31 de Dezembre de cada ano ci

CAPITULO H

Objectivos Sociais _

“ ARTIGO 3°
A «Associagéo Nacional dos Aquicultores» reflecte a

vontade dos seus membrosde realizarem accdes adequadas

€ participativas que visem contribuir para a prossecugao de

objectivos comuns,para a promociosocial, empresarial dos

Aquicultores de Angola, bem comooutras afins, com base

na colaboracdo, ajuda mittua e reciproca dos seus associa-

dos, como segue:

|. Congregar e promovera unido, a integragdo e a repre- ©

sentacado formal de seus associados em ambito nacional;

2. Promover o estimulo, o fomento, a racionalizacdo, o

desenvolvimento progressivo e a o defesa das actividades de

aquicultura, ambiental e sociais para melhorar as condi¢ées

de vida de seus integrantes, com especial énfase na divul-

gacéo de matérias relacionadas as técnicas de produ¢do,

mercado e outras de caracter comum dos seus associados,

‘bem comoa pratica do associativismo de cooperagao.

ARTIGO 4.°

Para a consecugdo de seus objectivos, a Associacao

devera: :

1. Representar colectivamente os seus associados em

juizo ou fora dele; activa e passivamente, agindo como

sua mandataria e procedendoa todosos actos ou de alguns

deles, em especial, no que diz-respeito 4 ecologia, ao meio

ambiente, 4 defesa do consumidore seus direitos einteresses

colectivos ou com este mesmopropésito firmar convéniose

contratos com qualquer entidade publica ou privada, nacio-

nal ou estrangeira.

2. Constituir-se em érgéo de informag4o, assessorar

e€ representar os associados junto aos poderes ptblicos,

podendo receber autorizagéo ou delegagdo destes para,

mediante convénios, executar servicos e desempenhar fun-'

gdes inerentes As suas competéncias e responsabilidades”

legais proprias no 4mbito da produgao e da assisténcia téc-

nica social rural; .

3. Efectuar operagdes de crédito e. repasse, legalmente

permitidas, oferecendo a correspondente constitui¢ao de

garantias. .

4. Regulamentar, no 4mbito interno, as actividades de

interesse e responsabilidade comum dosassociados.

5. Prestar, por si ou por terceiros,quaisquer servigos que

possam contribuir para o fomento e racionalizacao dasacti-

vidades de seus associados aquicultores, podendo ainda,

servir-lhes de assessora ou representante na comercializagao

_ de insumos e da produc¢ao, bem como:
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a) Implantar e desenvolver programas, projectos ¢

acgdes de melhoramento genético e de defesa

aquicola;

5) Implantar e desenvolver projectos de prevencao,

recuperacado e proteccao do meio ambiente, do

solo e da dgua;

¢) Incentivar a diversificagdo e o desenvolvimento

das actividade de aquicultura e;

d) Prestar servicos de assisténcia técnica, veterinaria,

* transportes, processamento, armazenamento,

classificagéo, embalagem e industrializagao de

produtos dos associado;

e) Instalar e administrar postos de servicos e escri-

torios de representagao regional da Associagao;

J) Adquirir, construir ou alugar imoveis e instalagées

necessarias aosseus objectivos.

6. Erigir-se em entidade de utilidade publica como decor-

-réncia do seu fim altruista e da efectiva prestac¢ao de servicos

a colectividade, desinteressadamente.

§1.° — Todos os programas de acc4o e projectos pro-

prios ou objectos de convénios e.contratos deverao indicar,

detalhadamente, os compromissos, competéncias e respon-

sabilidades técnicas e financeiras das partes envolvidas, de

forma a atenderem aos requisitos de viabilidade e imperati-

vos legais pertinentes.

§2.° — A Associacao podera colaborar com a adminis-

traco na realizaco das atribuicdes do Estado, sobretudo

no Ambito do desenvolvimento comunitario, participar nos

orgdos, instituigdes e entidades, Colegiadas, Conselhos e

Camaras legalmente constituidos em razao dosfins previs-

tos na Constitui¢do da Reptiblica de Angola. ‘

_  §3.°— Para realizado de seus objectivos a Associa¢gao

podera associar-se a outras entidades congéneres represen-

tativas de seus interesses proprios e dos associados, sem

prejuizo de sua individualidadee poder de decisao.

CAPITULOIli

SECCAOL °°
Admissao

ARTIGO 5°

Podem ser associados, qualquer pessoa singular, nacio--

nal ouestrangeiro residente, maior de 14 anos no pléno gozo

dos seus direitos civis, Governo, instituigdes ptblicas, ou

pessoascolectivas ligadas ao sector da aquicultura, que exer-

gam ou pretendam exercer actividade de cultivo de pescado,

moluscos, algas e outros, em condigdes economicamente

vidveis, em imdvel de que seja proprietario ou possuidor

legitimo, localizado em qualquer uma das provincias que

integram a area de accdo da associacao, que conhecam o

estatuto e os regulamentos e se identifiquem com os seus

objectivos e fins, que se enquadrem rigorosamente nas dis-

posigdes legais aplicaveis, que ndo pratiquem actividades

prejudiciais ou colidam com os objectivos da Associagao,

 

 
o
o
=
—

F
I
E
R
A
R
EE
T
2
a
c
a

a
l
i
a

a
p
a
e
S

z



y
3598 | . | DIARIO DA ava
   

an

concordem comas disposi¢ées deste estatuto e que, estejam "fins da organiza¢do, preencham os requisitos|

adimplentes perante o estado.. pelos regulamentos internos. _

§ 1.°— O ntimero de associados nao se submete a limite 4, Sao sécios beneméritos da «Associagao Naciony

maximo, mas ndo poderd, entretanto, ser inferior a 2 (dois),  Aquicultores» «ANAQUI», todas as pessoas colectivsed

inclusive para efeito do necessdrio para composi¢éo dos singular que contribuam de formarelevante para 0 cu

orgdos de administracdo da Associacao. mento dos objectivos e fins da organiza¢gdo.

§ 2.°—A admissdo poderd serrecusada nocaso de impos- ARTIGO 10.2 |

sibilidade técnica de prestacdo de servicos pela Associacao, (Dircitos) f

ou de participacdo em projectos especiais ou quando puder Direitos dos associados: «+ |

prejudicar ou colidir com os interesses e objectivos da asso- 1. So direitos do associado gozar de todos os benef!

ciagao. que a «Associacao Nacional de Aqguicultores» possa eal

§ 3.°— Os associados, pessoas colectivas, deverdo qua- _ceder e proporcionare ainda:

lificar seus representantesjunto da Associa¢ao, para todos os

efeitos legais, inclusive para cargos de chefia.

ARTIGO 6.2 +

. A Associagéo nao fara distincfo .ou discriminacao

_ conformeprevisto em lei, sendo vedados noseuseio mani-

festacGes sobre questéespoliticas e religiosas bem como a

cedéncia das suas dependéncias para tanto.

ARTIGO 7°° -

O pedido de admissao de um membro livre, formulado

em modelo préprio, assinado pelo candidato, podendo ser

enviado por correios ou correio electronico,

§1.° — Umavez aprovada pela Direccdo 0 pedido de

. admiss4o, 0 proponente juntamente com o Presidente da

Associacao assinara o livro de matricula, entrando no g0Z0 |

de seus direitos sociais e assumindo as obrigagdes decorren-

tes da lei, deste estatuto e das deliberacées.da Assembleia

_ Geral;

§2.° — O pagamento de joia complementara a admis-

s4o do requerente, o qual lhe sera atribuido um nimero de

associado.

ARTIGO 8°.
Os sécios da «Associagao Nacional de Aquicultores»

«ANAQU]»tém as seguintes categorias.

a) Honorarios;

' 6) Fundadores;

c) Efectivos;

d) Beneméritos.

¢ ARTIGO 9°
(Definicdes)

1. S&o sécios honordrios os membros do Comité de ~

Honra, colectivos e ou singulares que tenham prestado ser-

vigos relevantes 4 Associacaéo e ou a causa da aquicultura

e como tal tenham sido reconhecidos e proclamados em

Assembleia Constituinte e ou Assembleia Geral; por pro-

posta da Comissao Instaladora ou de qualquer dos érgaos

sociais. a

2. Sdo sécios fundadores da wAssociagao Nacional de

Aquicultores» «ANAQUI, todas as pessoas colectivas e ou

singulares que tenham subscrito a acta de constitui¢ao.

3. S4o sdécios efectivos da «Associagéo Nacional de

Aquicultores» «ANAQUI», todasas pessoas colectivas €

ou singulares que se proponham colaborarna realizacao dos

 

d) Propor o ingresso de novos associados,apres

~ g) Convocar a Assembleia Gerale aela recom?

" j) Votar e ser votado para Conselho de Admini

mular propostas, discutir e yout OS assuntos

nela se tratarem;

6) Efectuar com a associa¢ao todas asope

constituem os seus objectivos, participandé

i
gy Tomar arte nas Assembleias Gerais, podentof

resultados correspondentes, de formapropo

“nal;

c) Propor ao Conselho de Administracaoou aAse

bleia Geral as medidas que julgar conveniee

ao interesse social; -

tando-os formalmente a4 Direccao, bem cor

a recusa a admissdo ou permanéncia de

quer associado, e manifestar com fundants

‘ao Conselho de Administragao e esta a As:

bleia Geral;

°) Obter informacdes e documentosrelativos asat

vidades da Associa¢ao.

f) Requerera suspensao como. associado, metie

requerimento enderecado ao_ President+

Assembleia Geral, o que sera efectivade

‘pleno direito, apds a quitagdo de todas 3%

obrigacées sociais, inclusive perante terceinitt

boa-fé;

 
decisdes dos demais Org4ossociais;

h)Frequentar a sede da Associagdo,suas delegi*}

ou representacdes e os locais de realizacin’

projectos, nas condigdes que forem estabxe’

das pelo Regulamento Interno de funcionan

da Associacao;

i) Solicitar por escrito, a qualquer tempo, com We}

em motivo fundamentado e quandofor0
sob compromisso de sigilo, em relacao aver

ros, quaisquer informacdes sobre os negocio”

Associacdo e, no més que anteceder a reali?

da Assembleia Geral Ordinaria, consulta

sede da Associag&o os livros.e pegasdo bald

geral;

: oehi
¢do € 0 ConselhoFiscal, desde queesteja ei" 

>»
Z
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com suas obrigagées sociais e no pleno gozo de

seus direitos civis e, conste, da acta da convo-

catoria, no minimo 6 (seis) meses como asso-

ciado e ainda, seja pessoa idénea e apta a ocupar

o cargo em questao.

§1.° —- Somente poderao votar e serem votados os asso-

ciados habilitados, cabendo a cada associado o direito a |

(um) voto, vedado o voto por procurac¢do, por correspondén- ©

cia e o voto abusivo.

§2.° — A qualidade de associado é intransmissivel.

§3.° — O associado que estabelecer relacdo laboral com

a Associacdo perde o direito de votar e de ser votado, até

que sejam aprovadas as contas do exercicio em que deixou

0 emprego. |

ARTIGO11.°
(Deveres dos associados)

1. So deveres dos Associados:.

a) Cooperar para o prestigio, a operacionalizacao e

desenvolvimento da Associacao;

b) Cumprir as disposigdes das Leis, do estatuto, as

resolucdes regularmente tomadas pela Direcc4o

_ eas deliberagdes das Assembleias Gerais;

c) Abster-se, na Associa¢4o de expor quaisquer mani-

festacGes, verbais ou escritas, de cunho politico-

-partidario, ideoldgico, religioso ou racial;

_ @) Satisfazer, pontualmente, seus compromissos para

com a Associacao, dentre os quais, o de partici-

par activamente da sua vidasocial;

-e) Subscrever e integralizar as quotas-partes do capi-

tal, nos termos deste estatuto, e concorrer com 0

que Ihe couberpara a cobertura das perdas e des-

pesas administrativas e operacionais da Associa-

ga0, € 0 cumprimento de obrigagdes financeiras
legalmente assumidas; '

fp Portar-se segundo padrées éticos e morais de con-

duta, nao praticando qualquer acto capaz de

denegrir a imagem da Associagao ou de seus

administradores, e prestando esclarecimentos a

‘acerca das actividades que lhe permitiram asso-.

ciar-se;

g) Pagar sua parte nos saldos negativos eventualmente

apurados em Balanco, se o fundo de reserva ndo

for suficiente para cobri-los;

h) Zelar pelo patrim6nio moral e material da Associa-

gao e a qualidade de seus servigos, colocando os

interesses da colectividade acima dosinteresses

individuais.

ARTIGO 12.9
(Responsabilidades)

Os associados nao responderao, nem mesmo subsidia-

. Tlamente, pelos compromissos assumidos pela Associacao,

salvo se, por espontanea,individual e expressamente se obri-

gar por-aquelas decorrentes de deliberagao da Assembleia

Geral, ‘firmando a respectiva acta, observado o disposto no

artigo 18.° deste estatuto.

8589

SECCAO II
Expulsdo

ARTIGO 13°

A abdicacéo do associado, nao podera ser negada,

ocorrera somente a seu pedido, dirigido ao Presidente da

Assembleia Geral, observadas as normas deste estatuto,

sendo por este apresentada a Direccdo em sua primeira reu-

nido e, apds averbada a demiss4o no livro de matricula, sera

comunicada imediatamente ao requerente.

§Unico: — O associado que se demitiu somente podera

reingressar no quadro social, quando a sua proposta de

admissao for aprovada pelo Conselho de Administrag4o, «ad

referéndum» da Assembleia Geral.
.

ARTIGO 14°

O Conselho de Administracdo podera sancionar o asso-
ciado que infringir qualquer dever previsto na lei, ou neste

estatuto, bem comopraticar atto prejudicial 4 Associacado,

- ou contrario a seus Objectivos e sera feita por decisao do

Conselho de Administragao, depois de reiterada notificacao

por escrito ao infractor sobre os motivos que a determina-

ram, devendo constar de termo lavrado..no livro de actas

das reunides do Conselho de Administracdo, e averbado no

Livro de Matricula dos Associados. ~ ;

§1.° — Além de outros motivos,,o Conselho de

Administra¢ao devera sancionar o associado que:

a) Levar a Associacao a pratica de actos judiciais para

obter o cumprimento de obriga¢ées por ele con-

traidas;

b) Depois de notificado voltar a infringir disposicdes

da lei ou deste estatuto, das resolugdes ou deli-

beracdes da Assembleia Geral;

c) Praticar actos que desabonem o conceito da Asso-

ciacao;

d) Deixar de contribuir para as despesas administrati-

vas por um periodo de 6 (seis) meses.

§2.° —- As sancGes a que est&o sujeitas sfio as seguintes:

a) Admoestag4o;

b) Censura registada, ‘

c) Suspensio de direito por 1 a 3 meses;
_ a) Expulsao;

§3.° — Salvo as admoestagées, qualquer sancdo prevista

no niimero anterior sera precedida de um processo discipli-

nar conduzido por uma comissdo, nos termos estabetecidos

. pelo regulamento interno.

§4.° = Regulamento proprio definira o regime discipli-

nar aplicavel‘aos sécios.

§5.° — Da medida disciplinar aplicada, cabera recurso

para a estrutura imediatamente superior, aquela que aplica

a sancao. :

§6.° — A pena‘de expulsdo s6 podera ser aplicada pela

Assembleia Geral. .

§7.° — Copia auténtica da decisfo sera imediatamente

remetida ao interessado, por processo que comproveas datas

de remessa e do recebimento da mesma.
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§8.°-— O Associado poderd dentro do prazode 30 (trinta)

dias, contados da data do recebimento e da notificagdo, .

interpor recurso quetera efeito suspensivo, até a primeira

Assembleia Geral.

§9.° — A expulsdo considerar-se-a definitiva se 0 asso-

ciado nao tiver recorrido da penalidade.

a » ARTIGO 15°

A exclusao do Associado ocorrera também por morte, por

dissolugao da empresa; por incapacidade legal nao suprida

ou ainda por deixar de atender aos requisitos deste estatuto,

necessdrios para ingresso e permanéncia na Associacao.

ARTIGO16.°

Em qualquer caso de demissao, eliminacao ou exclusao,

os deveres e responsabilidades dos Associados perduram |

até que sejam aprovadas, pela Assembleia Geral, as contas

do exercicio em que deixou de fazer parte da Associacao,

ressalvado o disposto no paragrafo unico do artigo 12.° e

quitados os seus compromissos e obrigagées socials, inclu-

sive peratit terceirosde boa-fé.

CAPITULO IV

‘Patrimonio Social

ARTIGO 17.°

O Patrimonio da Associacao sera constituido por suas.

disponibilidades financeiras liquidas, pelos saldos dispo-

niveis do fundo de reserva, pela universalidade dos bens,

direitos e obrigacdes que adquira ou contraia no exercicio «

das suas atribuigdes e competéncias, havido por compra ou

| provenientes de doagdes, donativos ¢ legados, pelos crédi-

tos nao reclamados decorridos 5 (cinco) anos; e ainda pelas

receitas ou resultados da contraprestago de servigos em ~

programas assisténcias piiblicos.

§1.° — Asdisponibilidades financeiras liquidas estardo

vinculadas a execucao de seus programas de accao.

§2.° — Osbense direitos da Associacao somente pode-

réo ser alienados, por deliberacao prévia © expressa da

Assembleia Geral. :

§3.° — Nao havera devolucao das contribuicdes recebi-

das regularmente.

§4.° — A Associacaéo nao distribuira dividendos ou

rendas, a titulo de lucro ou participacao no seu resultado,

aplicando integralmente o «superavity eventualmente veri-

ficado em seus exercicios financeiros, no sustento de suas

obras e actividadeseno desenvolvimento de seusfins sociais

dentro do Pais.

§5,° — E vedadaa utilizacdo do patriménio social em

transaccdes estranhasas finalidades sociais.

§6.° — Aassembleia poderd criar € estabelecer 0 valor

e quantidade de quotas patrimoniais,intransferiveis a estra-

- contabilizada, de acordo com a legislag¢ao em vigor.

\
DIARIO DA REPURl,
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ARTIGO 18.°

(Fundo de reserva)

O fundo de reserva é destinado a repararos re

dos negativos e tender ao desenvolvimento das activida,

sociais, e sera constituido pelas seguintes contribuigdes

a) Saldo liquido das contribuicées regulares dosay,

ciados;

b) Saldo liquido das receitass oriundas de prestag!

servicos, de eventos sociais, ede CVENEUAIsty

vénios, desde que nao viole o fim nao lucraty

; “da Associacao;

c) Jéia de admissao;

d) Subvengées, auxilios, doagdes e legados, con;

sem destino especifico, provenientesde quale

entidade publica ou privada, nacionalou estes:

geira, interessadas na consecu¢ado dos objex

~ vos da Associacdo ou na realizagao de estudni

; projectos especificos, de interessesocial, een

mico e ambiental;

e) Rendimentosadvindos deseusbens.
§Unico: —A movimentacao do fundodereserva sa}

y+ CAPITULO V
Orgaos Sociais

‘ ARTIGO 19.°

‘S40 considerados 6rg&os sociais:

1. AAssembleia Geral, reunida em cardcterordinétios

extraordinario;

2, Conselho de Administragao;

3. O Conselho Fiscal: °

‘§1.°-— Qs cargos da Direccao e do Conselho Fiscal

considerados honorarios, néo tendo seus ocupantes dir

retribui¢éo pecunidria, sendo também proibida bonificact™

ou vantagensa dirigentes ou associados sob qualquer for

ou pretexto.

§2.° —A Assembleia Geral poderd autorizar despesis®

representagaio de Administradores ou Associados.

SECCAO 1

Assembleia Geral .

: ARTIGO 20.° -

A Assembleia Geral dos Associados € 0 orgdo supt®

da Associacao e dentro dos limites legais, e deste estat

podera tomar toda e qualquer decis&o de interesse pat!

sociedade, sua defesa e desenvolvimento, e suas gel™

ragdes vinculam e obrigam a todos ainda que ausentes®

discordantes em minoria.   ARTIGO212

A Assembleia reunir-se-a, ordinariamente, umavet

ano, No decorrer do més de Marcoe, extraordinariam™

nhos ao quadro social, actualizaveis ¢ restituiveis em caso sempre que for julgado convenientemente e convocada™

de liquidacao.

 

esse fim.
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ARTIGO 22.° '

Compete 4 Assembleia Geral Ordinaria, tratar de quais-

quer assuntos de interesse da Associagdo, em especial: _

a) Apreciar e votar com as emendas ou correc¢des

que julgar necessarias, os relatorios, balangos e

contas da administracdo, e o parecer do Conse-

lho Fiscal, cujas cépias estarao a disposigao dos

Associados, na sede, no minimo até15 (quinze)

dias antes da Assembleia Geral, obrigatoria-

mente;

b) Eleger, dentre os Associados, os membros da

Administragéo e do Conselho Fiscal, por pro-

cesso convencional, e empossa-los na mesma e

propria sess4o, cuja respectiva acta devera con-

ter a qualificagdo de cada um doseleitos, o prazo

de gestdo e ser arquivada em Cartério;

c) Estabelecer o valor da joia de admissao e da contri-

buicdo anual dos Associados; -

d) Referendar a admissao de novos Associados;

e) Deliberar sobre recursosinterpostos por Associados;

f) Conceder titulos honorificos a pessoas fisicas ou

juridicas que por sua colabora¢ao a Associacao

o merecam.

ARTIGO 23. .

Compete 4 Assembleia Geral Extraordindria, em especial:

a) Deliberar sobre a dissolucdo voluntaria da Asso-
ciacdo e, neste caso, nomear os. liquidantes e

votar as respectivas contas; .
5) Decidir sobre a mudanca do objectivo e sobre a

reforma do estatuto social;

c) Examinar os termos de documentos constitutivos

de obriga¢des e autorizar, prévia e expressa-

mente, através de acta circunstanciada, a con-

tratacdo de empréstimos com a correspondente

constitui¢ao de garantias, delegando ao Conse-

lho de AdministracAo a competéncia para firma-

-las;

d) Outros assuntos de interesse da sociedade desde

que constantes do termo de convocacao.

ARTIGO 24.°

E de competéncia da Assembleia Geral Ordinaria e

Extraordinaria, a destituigéo de membros o do Conselho de

- Administracao e do ConselhoFiscal. .

§1.°--- Ocorrendo destituigdo, que possa comprometer a

regularidade da administra¢ao oufiscalizagao da Associa¢ao,

‘a assembleia podera designar Directores e Conselheiros

Fiscais provisorios, até a posse de efectivos, cuja elei¢&o se

fara no prazo subsequente de 30 (trinta) dias.

§2.° — Sem _prejuizo da ac¢&o que couber a qualquer

associado a Associacao porseus dirigentes ou representadas

por associado escolhido em Assembleia Geral, tera direito

de ace4o contra os administradores para promovera sua res-

ponsabilidade; a acc&o sera indemnizada pela Associacao.

8591

ARTIGO 25.°

O numero de associados (“quérum’”) necessario para a

instalagéo da Assembleia Geral sera de 2/3 (dois tercos) dos

associados, em condi¢ées de votar, em primeira convocacao,

metade mais um dos associados, em segunda convocacao;

e de no minimo !0 (dez) em terceira e ultima convocacao.

§1.° — O associado deverad comparecer pessoalmente

as Assembleias Gerais, sendo vedada a representacdo

por mandatario ou: voto por procura¢do, representacgdo ou

correspondéncia; no caso de associado empresa, a represen- .

tacao se dara conforme seu estatuto ou contrato social. Cada

Associado tera direito a um s6 voto, e a votacdo sera pelo

voto secreto salvo deliberac&o em contrario pela assembleia.

§2.° — As deliberagdes nas Assembleias Gerais serdo

tomadas por maioria simples de votos dos Associados pre-

sentes, em condicdes de votar.

3.°-—- Os membros do Conselho de Administracao e do

Conselho Fiscal néo poder&oparticipar da votagao das maté-

rias referentes a prestacao de contas e fixacdo do seu «pro

labore», baseado nosresultados.

§4.° _ Sao necessarios os votos de 2/3 (dois tercos) dos

associados presentes 4 Assembleia Geral Extraordinaria

para tornar validas as deliberagdes de reforma deste esta-

tuto, efusdo, incorporasdo ou desmembramento, mudanga

dos objectivos sociais, dissolugo voluntaria da associacdo,

nomeacao e.contas do liquidante, e desvincula¢do ou extin-

cao de pactos, projectos e programas de desenvolvimento

€ crescimento integrado e sustentavel de que participe a

Associagéo, exceptuando-se os casos previstos nas letras

«a» e «b» do artigo 4.° e no artigo 25, para o que é exi-

gida a presencga de 50% (cinquenta por cento) e mais um,

em primeira convoca¢ao, ou de no minimo 15 (quinze), em

segunda convocacao, com 0 voto concorde de 2/3 (dois ter-

¢os) dos associados présentes, nao se computando osvotos ©

nulos e em branco.

ARTIGO 26.°

’ A assembleia sera normalmente convocada pelo Con-

-selho de Administracdo, pelo Presidente do Conselho de

Administragdo, mas, se ocorrerem motivos graves ou urgen-

tes, podera também ser convocada pelo Vice-Presidente ou

por qualquer outro membro da Direccdo, pelo Conselho

Fiscal ou, apos solicitagéo nao atendida no prazo de 30

.(trinta) dias devidamente fundamentada e com indicacdo dos

" assuntos a serem tratados, por 1/5 (um quinto) dos associa-

dos em pleno gozo dos direitos sociais.

ARTIGO 27.°

A Assembleia Geral sera convocada com a antecedéncia

minima de 30 (trinta) dias, mediante edital afixado na sede e

comunicado, formal e directamente aos Associados por pro-

cesso que comproveas datas da remessa e do recebimento.

§Unico: — As Assembleias Gerais Ordinarias e

Extraordindrias poderao ser convocados cumulativamente

para o mesmodia, local e hora de convocagao e realizado e

instrumentadas em acta Unica.
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ARTIGO 28.° contraidas em nome da sociedade sem| prejuizo das Say.
’ A Mesa de Assembleia Geral serd constituida pelos penais cabiveis.

membros do Conselho de Administracdo ou,em sua falta ou §Unico: — Nos impedimentosinferiores a 90 (nove

impedimentos, pelos Membros do ConselhoFiscal. dias, o presidente sera substituido pelo vice-“presideng
§Unico: — Quando a Assembleia nao tiver sido convo- este e pelo secretario.

cado pelo Presidente, a Mesa sera constituida por 3 (trés) : ARTIGO 33°

Associados, escolhidos na ocasiéo. == ‘ae O Conselho de Administragao funcionara por meng
ARTIGO 29.° reunides, convocadas pelo seu presidente com 72((et

O que ocorrer nas reunides de assembleia deverd constar e duas) horas de antecedéncia ou, na auséncia destfene

de acta, em que conste apenas a transcrigao das deliberagdes qualquer membro ouporsolicita¢o do ConselhoFiscal,

tomadas, a qualserd aprovadae assinada pelos membros da_ menos | (uma) vez por més, com a presencada maioraal

Direccaio e do Conselho Fiscal presente, e ainda, por quantos seus membros e, extraordinariamente quando necessi

a

© queiram fazer. : ; _a reuniao instalar-se-4 com a presenga da maioria de

ARTIGO 302 ' membros, podendo ser dispensada a lavratura deacta.
a . * - . vo. ° s¢ + *

Prescreve em trés anos0 direito de acco judicial para §1.° — Perdera o cargo o membro do Conselo !
anular as deliberacdes da Assembleia Geral, tomadas com Administragdo que sem justificagao faltar a 3 (trés) revi

violagdo das Leis e do estatuto, ou'viciadas de erro, fraude consecutivas ou 5 (cinco) reunides alternadas noexerts

ou simulacao, contado o prazo da data em que a Assembleia’ Social, bem como os que deixarem de ser associados e2it

fora realizada. se inelegiveis, nos termos do artigo 28.° paragrafo in

SECCAOII

-

- deste estatuto..

Consellcidé Admitnsirayaa §2.° — AsdeliberagGes serdo validas, quando tomal

pela maioria simples dos votos dos presentes, devendos

~ consignadas, em actas circunstanciadas, lavradas com Ii

proprio, lidas, aprovadas e assinadas pelos mesmos.

§3.° — Os mandatos dos membros do Conseltiod!

Administracéo perduram até a realizagdo da Assemk

Geral que Ihes dé substitutos:

§4.° — Em caso de impedimento, rentincia coleci

demissdes ou exclusdes, que comprometaa regularidateé

administracio, os membros restantes ou o ConselhoFist

dentro de 10 (dez) dias convocara a Assembleia Geral 1

eleigo e recomposigdo dos cargos vagos noprazoé

30 (trinta) dias. .

ARTIGO 31°

A Associacao sera gerida por um Conselho de Admi-

nistracéo composto por no minimo 3 (trés) e no maximo 7

(sete) membros, sendo | (um) Presidente do Conselho de

Administracao, 1 (um) Vice-Presidente do Conselho de

Administracao,1.°e2.° Secretarioe |.°e 2.°Tesoureiro, todos

Associados com direito a voto, ¢'eleitos pela Assembleia
Geral para um mandato de 4 (quatro) anos, sendo permitida

a reeleicdo de seus membros.

§1.° —- Nao poderaéo ser membros do Conselho de

Administragao ou do Conselho Fiscal, além das pessoas

impedidas por Lei, as que estejam sendo processadas com-

provadamente por crime inafiancavel, e os condenados a

penas que vede, ainda que temporariamente, 0 acesso 0s

cargos publicos, ou por crime de prevaricacdo ou suborno,

ou peculato, ou contra a fé pliblica, a economia popular a

 

ARTIGO 34°

O Conselho de Administrac4o, além das atribuigdesi*

vistas neste estatuto social, podera praticar todosos at

concermnentes a bens e servicos de uso corrente, julent®

propriedade, o sistema financeiro nacional, as normas de cena . r

defesa da concorrénciae as relagdes de consumo, em quanto ARTIGO 35.°
. - g il

perdurarem osefeitos da condenacio, bem como os que, Consideram--se atribuigdes do Conselho deAti
. . . ' . $

por si ou porterceiros estejam inadimplentes perante o nistragdo, além das estabelecidas no artigo anteriy

Ministério das Financas e as contribuigdes sociais, e ainda,  Seguintes:  0s qualificados como representantes de empresas nostermos - a) Exercer a administraco da Associacio, compet
do §2.° do artigo 7.°, deste estatuto. fazer cumprir 0 estatuto social; |

§2.° — O Conselho de Administracdo é orgao de deli: . - 6) Admitir, aceitar, recusar ou excluir associado,

“beracdo colegiada, sendo a representagaoda Associacao | c) Administrar e planejar o desenvolvimento eat

privativa dos Directores. : os tica geral da Associacao;

ARTIGO 32° . d) Nomear, dentre seus membros, ou contratar, @

Os membros do Conselho dé Administrago e os admis do quadro social, responsavel pelos postos#

nistradores contratados ou qualquer outra pessoa, que -Servigos, escritérios regionais ou departam

participem de acto ou operacdo social, em que se oculte tos que forem criados, bem comorepresenta

a natureza da Associagao poderdo ser declarados pessoal- junto a CAmaras e Comissdes constituidas

mente e solidariamente responsaveis, ‘pelas obrigacdes comunidade publica;
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e) Constituir mandatarios;

jf) Tomar conhecimento da politica e pesquisas refe-

rentes aos objectivos e actividades da Associa-

¢4o e propor accao, quando conveniente;

g) Deliberar sobre a convocacdo das Assembleias

Gerais; .

h) Transigir, contrair obrigagées, adquirir, alienar,

onerar ou gravar de 6nus os bens e direitos da

Associacao, ceder direitos e constituir manda-

tarios com prévia, expressa, competente e pri-

’ vativa autorizacao da Assembleia Geral,’ nos

termos deste estatuto; y

i) Elaborar os regulamentos da Associacao, com base

nas deliberagdes da Assembleia Geral;

j) Elaborar proposta or¢amental, fixando o valor da

joia de admissao e da contribuic¢doanual dos

associados;

k) Programar as operag6es e servi¢os aos associa-

dos, estabelecendo épocas, prazos, quantidades,

qualidades, valores, custos e condi¢des, subme-

‘ tendo-os a deliberac&o da Assembleia Geral;

1) Estabelecer em instrucdes ou regulamentos as san-.

s6es ou penalidades a serem aplicadas nos casos

- , de violagao ou abusos cometidos contra disposi-

cées da lei, deste estatuto ou das regras de rela-

cionamento com a Associa¢ao;

m) Zelar pelo cumprimento da legislacao em vigor,

portarias e instrugdes que regulamentem asacti-

vidades da Associa¢4o, bem como a observancia

da lei do trabalho fiscal;

nn) Apreciar, acolher e providenciar a substituigdo ou

a transferéncia de direitos e obriga¢Ges sociais

entre associados, ou destes para terceiros que’

pretendam e se habilitem a condic¢ao de asso-

ciado; ,\

o) Indicar 0 banco ou bancos em que a Associagao

devera manter movimento.

ARTIGO 36.°_
As deliberacdes do Conselho de Administragao, baixa-

das sob a forma de Resolugdes, combinaréo o regimento

interno e deveréo ser divulgadas internamente ao quadro

social quando de interesse comum,ou ao associado, quando

de seu interesse particular.

—% ARTIGO 37.°
Os membros do Gonselho de Administrag&o, bem como

os administradores contratados, nado s4o pessoalmente res-

ponsaveis pelas obrigagdes que contrairem em nome da

Associa¢ao, mas responderfo de formasolidaria, civil e cri-

minalmente, pelos prejuizos resultantes de seus actos, se

agiram com culpa ou dolo ou violacdo do estatuto social e

dalei.
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ARTIGO 38°

Compete ao Presidente:

a) Assumir e exercer as prerrogativas do cargo, repre-

sentando a Associac&o activa e passivamente,

em todos os actos que estabelecam relagéesjuri-

dicas e sociais, cumprindo-lhe praticar quais-

“quer actos executivos dos direitos e interesses

dos Associados e da propria sociedade;

5) Observar e executar as deliberagdes das Assem-

bleias Gerais e do Conselho de Administra¢4o;

c) Convocar e presidir as reunides do Conselho de

Administragéo e da Assembleia Geral, apre-

sentando a esta o relatorio de gestao, o balan¢o

geral e as contas de resultados anuais;

d) Contratar, funcionarios e profissionais de compro-_

vada capacidade técnica ou administrativa para

suprir funcdes do Conselho de Administracdo,

demitindo-os ou dispensando-os quandose jus-

tifiquem;

e) Supervisionaras actividades da Associag4o;

jf) Autorizar os pagamentos e assinar cheques e outros

documentos constitutivos de obrigagdes da

Associaca4o conjuntamente com o tesoureiro;

- g) Nomearprocuradores «ad judicia» e «ad negocia»;

h) Manter contactos: e activa relacionamento com

as instituigdes vinculadas ou interessadas .nos

objectivos da Associacao.

ARTIGO 39.°

Compete ao Vice-Presidente:

a) Substituir e’ exercer as fungGes do Presidente por

delegacdo temporaria deste, ou nas suas ausén-

cias ou impedimentos, no prazo inferior a 90

(noventa) dias;

b) Auxiliar a execug¢do da Administragdo Geral da

Associagao praticando os actos necessarios ao

bom andamento dos negocios sociais, na forma

estabelecida pelo Conselho de Administracdo.

ARTIGO 40.°

Compete ao Secretario:

a) Substituir 0 Vice-Presidente na sua auséncia ou

impedimento, no prazo inferior a 90 (noventa)-

dias; ;

b) Secretariar e lavrar ou mandar lavrar as actas das

reunides do Conselho de Administracgao e das

Assembleias Gerais, responsabilizando-se pelos

livros, documentos, correspondéncia e arquivos

da Associacao;

c) Coordenaras actividades internas da Associa¢do,

, providenciando os recursos financeiros e huma-

nosrequeridos para o desenvolvimento dasacti-

vidades da Associacao e da consecucdo de seus ¢

fins.
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ARTIGO 41.°

Compete ao Tesoureiro:

a) Arrecadar as receitas, rendas, receber quantias,

fazer pagamentos exclusivamente através de

cheques bancarios, passat recibos ¢ quitagdes,

zelar pela correta e eficiente aplicagdo dos

recursos financeiros, controlando as receitas ¢

despesas da Associacdo, apurando-as segundoa

natureza das operacdes e servicos, providenciar

0 pagamento das obrigac6estributdrias, e da pre- °

vidénciasocial e outras, apresentando-as através

de balancetes mensaise do balango geral;

b) Verificar e analisar orcamentos e tomadas de. pre-

Gos;
‘¢) Assinar cheques, contratos e demais documentos

constitutivos de obrigacées juntamente com o

Presidente, ou seu procurador, devidamente qua-

lificado e constituido pelo Conselho de Admi-

nistracdo:

SECAO III
Conselho Fiscal —

ARTIGO42°
O Conselho Fiscal é orgdo encarregado de acompanhare

examinar os actos da administracao, constituido por 3 (trés)

membros efectivos ¢ 3 (trés) suplentes, todos associados sob

. a denominagao de Conselheiros, eleitos pela Assembleia

Geral para um mandato de periodo correspondente ao do —

_ Conselho de Administracdo, sendo permitida apenas a ree-

leigdo de 1/3 (um tergo) dos seus componentes.

§1.° — Os membros do Conselho Fiscal cujo periodo
de mandato se inicia com a posse designarao entre-si, em

sua primeira reuniao, 0 membro que ocupara as fungdes de

Coordenador.

§2.° — Nao podem fazer parte do Conselho Fiscal os

membrosque se enquadrem no disposto no artigo 28.°, part

grafo Unico, deste estatuto.

§3.° — Os Conselheiros poderdo ser responsabilizados
por danos causados a Associacao,por dolo, ou omissao em

seus componentes deveres e obrigagoes.

§4.° — Nas reunides os conselheiros, escolheréo um de

entre eles para secretariar os trabalhos ¢ lavrar a respectiva

acta.

ARTIGO 43.°

Compete ao Conselho Fiscal emitir parecer sobre as

demonstracées contaveis e financeiras da Associacao,rela-

trio anual do Conselho de Administragao, as previsdes

orcamentarias constantes dos planos de exercicios subse-

quentes e convocarextraordinariamente a Assembleia Geral,

se ocorrerem motivos gravese urgentes.

Unico: — A qualquer tempo e sem prévio aviso, qual-
quer um dos membros do Conselho Fiscal tera acesso aos

arquivos da Associacdo, podendo exigir todos os documen-.

tos que julgar necessarios ao exercicio de rigorosa fun¢ao

_ especializados as expensas da Associacao.

Y
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fiscalizadora, para o que podera contratar SELVICOS tk;
ty

ARTIGO 44.°

Compete ao ConselhoFiscal, informar ao Conselhg g
Administragao sobre eventuais irregularidadese dentine,

formalmente a Assembleia Geral, as que envolvam ing;

mentacao irregular de recursos financeiros ou Caracterizg,

discriminagao de qualquer natureza.

ARTIGO 45.°

O Conselho Fiscal reunir-se-4 anualmente, ou ay,

disso, quando se fizer necessario, por convocagao de s,

coordenador, sempre em data que permita a participay

total de seus membros.

§1.°— Asdeliberagdes do Conselho Fiscal serao ton

das por maioria simples de votos, e constarao de atl .

circunstanciada, lavrada em livro proprio, aprovada ¢ ay.

nada pelos membrospresentes.

§2.° — Serio excluidos os Conselheiros que cuja actu

¢4o os enquadre no disposto no artigo 33.°, paragrafo|!

deste estatuto.

§3.° — O Mandato do Conselho Fiscalsera coincident

com o do Conselho de Administrag¢ao Executivo.

CAPITULO VI
Eleicées e Substituicgées

ARTIGO 46°

Qualquer Associado, devidamente qualificado ¢ ¢

pleno gozo de seus direitos sociais, pode concorrer com

candidato ao Conselho de Administrac&o ou ao Const

Fiscal, observadas as disposigdes do artigo 31.°, paragral

1.°, deste estatuto e tenha seu nomeinscrito numalista regs

trada.

. ARTIGO 47°

Nas eleicdes para o Conselho de Administragao ¢?

Conselho Fiscal, deverio ser apresentadas listas compl

tas, podendo ser distintas, devendo aslistas, com expres

anuéncia dos candidatos, serem apresentadas para regist

na secretaria da Associacdo, com antecedéncia minima &

10 (dez) dias da data da realizacdo da Assembleia Ger!
para que no prazo de3 (trés) dias sejam verificadasas cont:

cdes de elegibilidade ou de impugnagao de seus candidate

Em caso de impugnagao serdo comunicadasas razées, &

quais tetdo 2 (dois) dias Uteis subsequentes para apres

taco do recurso, findo o prazo se procedera ao efectiv@

registro e divulgagdo aos membros do quadro social,inte’

namente, pela afixagao das listas em local de facil acesso a

Associados, no recinto da sede.

§1.° — Um candidato nao podeser inscrito em mais ¢

umalista e nem para os dois Orgaos.
§2.° —O pedido de inscri¢do numa lista, deverd st

formulado e entregue dentro dos prazosprevistos neste est"
tuto, mediante recibo passado pela secretaria da Associagit.
e registado nolivro dos registos daslistas.  

a
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§3.° —- Nao sera considerada a uma eventual renuncia

‘de qualquer candidato, antes do apuramento dos dadoselei-

torais.

§4.° — A votagdo sera, por escrutinio secreto, ou por

outra forma determinada pela Assembleia Geral, sendo os

associados com direito a voto, chamadosa votar, pela ordem

de assinatura no livro de presenga. .

§5.°— Nao sera permitido voto por procuracdo, repre-

sentagao ou correspondéncia. ;

ARTIGO 48.°

Nostrabalhos de eleicdo e do apuramento dos dadoselei-

torais, nenhum dos candidatos inscritos, nao podera fazer

parte da Mesa da Assembleia Geral,

§1.°— Havendo membrosdo Conselho de Administragao

candidatos a reeleicao, estes serfo substituidos em confor-

midade com suas designagées.

- _ §2.°—Setodos os membrosdoConselho de Administragao

forem candidatos 4 reeleicao, entéo, o Plenario escolhera 2

(dois) dentre os associados presentes em condi¢ao de votar,

‘para, em caractertransitorio, dingir e secretariar os trabalhos

da eleicfo, declarar e empossaroseleitos.

ARTIGO 49°

Sera proclamadaeleita, a lista que alcan¢ar a maioria

simples dos votos validos.

ge— Em caso de igualdade de votos, serao feitos novos

sufragios na presente sessao da Assembleia Geral, ou numa

sessio de caracter urgente convocada no prazo de maximo

de 15 (quinze) dias, na qual sé poderao concorreraslistas

anteriormente sufragadas, somente poder&o votar os asso-

ciados que participaram na sessdo anterior.

§2.°-— Esgotadas as providéncias do paragrafo anterior

e persistindo, a Assembleia podera atribuir ao Presidente

da Mesa o voto de qualidade para efeito de desempate; nao

havendo concordancia, entdo a decisao cabera ao poderjudi-

ciario, no interesse da sociedade.

CAPITULO VII
Balanco e Resultados Financeiro

ARTIGO 50.°

O balanco geral, incluindo o confronto das receitas e

despesas, sera levantado no dia 3] (trinta e um) do més de

Dezembro de cada ano.

. §Unico: — As contas serdo apurados, separadamente,

segundo a natureza das operacdes ou Servigos.

: ARTIGO 512°

Osresultados financeiros positivos apurados, serao leva-

dos ao fundo de reserva.

ARTIGO 52°

Os resultados financeiros negativos apurados, que nao

tenham cobertura do Fundo de Reserva, serdo rateados entre

os Associados, na propor¢ao directa dosservigos usufruidos.
5
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CAPITULO VIII
3 Livros

ARTIGO 53.°
A Associagao devera ter os seguintes livros:

a) De matricula dos Associados;

- b) De‘actas das Assembleias Gerais; a,

c) De actas Conselho de Administracao;

d) De actas do Conselho Fiscal;

e) De presenca dos Associados nas Assembleias

Gerais;

f).Do Registo de listas do Conselho de Administra¢ao

e do Conselho Fiscal;

g) Outro, fiscais e contabilisticos, obrigatérios e exi-

gidos porlei ou pelo regimento interno. .

§Unico: — Poderao ser adotadoslivros de folhas soltas

ou fichas, emitidos inclusive por processo electrénico.

CAPITULO IX
Dissolucao

ARTIGO 54.°

A Associacao sera dissolvida caso o numero minimo de

associados seja inferior a 15 (quinze) membros, durante o

periodo de doze meses, e sempre apds as obrigacées assu-

midas, ou ainda, por deliberag¢éo da Assembleia Geral

Extraordinaria, convocada especialmente paratalfinalidade,

a quem compete nomeare qualificar os liquidantes, tomar as

contas destes e deliberar sobre as mesmas.. ;

< §Unico: — Para dissohugo da Associagao deverdo par-

ticipar da Assembleia Geral Extraordinaria, em primera

_.convocacdo, no minimo a metade e mais um, do numero de

Associados em dia com suas obrigagdes, ou no minimo 15

(quinze) em segunda convocagao, sendo que,esta delibera-

cfio tera validade com aprovacao de no minimo, 2/3 (dois

tergos) dos presentes. ,

ARTIGO 55.°

Em caso de liquidag4o, saldados os compromissos assu-

midos e devolwidos as quotas de patriménio,a parte liquida

remanescente que foi constituida com recursos provenien-

tes de contribuigdes dos proprios Associados, podera ser

distribuida entre os mesmos «pro-rata temporis» de sua

participacdo, independentemente do valor dessas contti-

buic6ées.

ARTIGO 56.°

O Nao havendo sociedade qualificada nos termos do

artigo anterior, o remanescente sera destinado a fundo ou

entidade de solidariedade publica do Pais.

CAPITULO X
Disposigdes Gerais e Transitorias

ARTIGO 57.9

As reunides do Conselho de Administracdo e do Conselho

Fiscal poderao ser realizadas em sessdes conjuntas.
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ARTIGO 582 Segundo:—-— Valdemar Edson RodriguesJilio, Contrib

E vedada a remmunerao pelo exercicio dos cargos elec-_n.° 100567777HA0300, solteiro, maior, natural do Luba,
tivos. - Provincia da Huila, residente habitualmente noBairroCaste

ARTIGO 59.° - . titular do Bilhete de Identidade n.° 000567777HA030, a

Este estatuto podera ser aperfeigoado no todo ou em tido pela Arquivo de Identifica¢éo de Luanda em,aos 34

parte, observadas as disposigdesdo artigo 23, deste estatuto. Dezembro de 2012;

ARTIGO 602 : Terceiro: — Albertina Belma Rodrigues. hilio, Cy

Osmandatos dosmembros do Conselho deAdministraco _ tribuinte n.° 101648090CE0330, solteira, maior, natural 4

e do Conselho Fiscaleleitos, perduram até a realizacao da |Mucope, Municipio de Ombadja, Xangongo, residente haf
Assembleia Geral correspondente ao seu término, e que lhes tualmente no Bairro 4 de Abril Ombadja, Xangongo ttul
dé substitutos: "a5 do Bilhete de Identidade n.° 001648090CE033,emitido pe}

a) Os mandatos iniciam-se com a tomada de posse - Arquivo de Identiniparae de Luanda, em 27 de Agosy}

perante o Presidente da Mesa da Assembleia de 2010,
Geral ou substitato, no prazo maximo de 30 Quarto: é-- Gasparde Jesus Rodrigues Julio, Contribuing

(trinta) dias apds eleigdes; so n° 102147479CE0370, solteiro, maior, natural de Mucope

b) Quando as eleigées nao forem realizadas, por Municipio de Ombadja, Xangongo, residente habitualmeny

 motivos ponderdveis, considera-se prorrogadog °° Bairro 4 de Abril Ombadja, Xangongo,titular do Bilher

: a de Identidade n.° 002148479CE037, emitido pelo Arquin
_ mandato até novas eleig¢des. : .

de Identificagao de Luanda, em 24 de Agosto de 2011;

ART160 él. ; Quinto: — Dionito Baltazr Rodrigues Julio, menor, nati
O presente estatuto social, lido, conhecido integralmente; : ~ sal de Ombadja, Xangongo,residente no Bairro 4 de Abril

| e aprovado pelos caaace presentes ¢ qualificados, sate - Ombadja, Xangongo, possuidor da Cédula Pessoal n.°1881,
em vigor e produzira efeitos imediatos, tornando-se ptiblico folhas 52 verso, Livro n.° 9, emitido pela Sec¢ao do Regis
com o competente registo junto ao Cartério de Registro das Civil de Ombadja, Xangongo, aos 7 de Janeiro de 2000;
Pessoas Colectivas em Luanda, na Ill. Série do Diario da ‘ Sexto: — Mariana de Fatima Rodrigues Julio, meno,

Repibica , 7 natural de Chiulo, Ombadja, residente no Bairro 4 de Abrl

Ombadja, Xangongo, possuidor da Cédula Pessoaln.’ 42
Os casos omissos sero resolvidos pela Assembleia folhas 46, verso, Livro n.° 3, emitido pela Secgdo do Regis

_ Geral ou de acordo com a Lei, quando a capacidade dos seus Givyir'ge Ombadja, Xangono, aos 28 de Julho de 2004;
Orgaossociais for insuficiente para tanto. -".  $étimo: — Criséstomo Junior Kombadayedo, meno,

. natural de Nameva, Cuanhama, residente no Bairro 4 de

Abril, Ombadja, Xangongo, possuidor da Cédula Pessoal

mento dos dispositivos estabelecidos nestes Estatutos,. que n° 179, folha 115, verso, Livro n.° 4, emitido pel
foram aprovadospela Assembleia GeralExtraordinaria, rea- Conservatoria do Registo Civil de Ondjiva, aos 7 de Junle

lizada nesta acta. de 2005;

Oitavo: — Crispiniano Azisbek RodriguesJulio, mend

natural de Ombadja, Xangongo, residente no Bairro 4 t

Abril, Ombadja, Xangongo, possuidor da Cédula Peso |

n.° 330, folhas 66, verso, Livro n.° 2, emitido pela Secci|

do Registo Civil de Ombadja, Xangongo, aos 7 de Janeit0

ee de 2000;
Ngaudjele, Limitada O quinto, sexto, sétimo e oitavo outorgantes, neste acto |

Certifico que, no dia 10 de Margo de 2014, perante mim, sao devidamente representados pelo primeiro outorgante.

Mesaque Toni Zeferino, Notario-Adjunto deste Cartério, a Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibicao dos

cargo do Notario, Domingos Pedro Kahala, sito no Bairrode —_referidosbilhetes de identidade.

Naipalala, Cidade de Ondjiva, compareceram como outor- _— E porelesfoi dito:

gantes:

Primeiro: — Jo%o Criséstomo Julio, Contribuinte

n° 100111700CE0263, casado sob regime da comunhaio

de adquiridos com Maria Amélia Lourenco Rodrigues

Julio, natural de Ombadja, Provincia do Cunene,resi-

dente habitualmente em Ondjiva,titular do Bilhete de

Identidade n.° 000111700CE026, emitido pelo Arquivo

de \dentificagdo de Luanda, em 24 de Outubro de 2005;

ARTIGO 62°

ARTIGO 632
Os membros desta Associacéo obrigam-se ao cumpri-

Esta conforme.

Cartério Notarial da Comarca de Luanda, em Luanda,

aos 8 de Abril de 2015. — A Ajudante de Notario, Jilia

Maria de Morais. (15-8292-L03)

 
  

Que pela presente escritura, constituem entre si, um

sociedade comercial por quotas de responsabilidade lim

‘tada, denominada «Ngaudjele Limitaday, com’ sede em |
Xangongo, Municipio de Ombadja, com o capital socal |

_ de cem mil kwanzas (Kz: 100.000,00), integralmentereali \
zado em dinheiro, dividido e representado POr Oito quotas.
sendo uma quota no valor nominal de Kz: 30.000,00, pet
tencente ao sdcio Jodo Crisdstomo Julio e outras sete quotas
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iguais no valor nominal de Kz: 10.000,00, pertencentes aos

socios Valdemar Edson Rodrigues Julio, Albertina Belma

Rodrigues Julio, Gaspar de Jesus Rodrigues Julio, Dionito

Baltazar Rodrigues Julio, Marina de Fatima Rodrigues |

Jilio, Criséstomo Junior Kombadayedo Julio e Crispiniano

Azesbek Julio, respectivamente.

Que a sociedade tem por objecto social o previsto

fio artigo 3.° do seu estatuto e reger-se-4 pelos artigos
constantes do mesmo estatuto, que € um documento com-

’ plementar, elaborado, nos termos don.° 2,do artigo 55.° da

-Lei daSimplificagao e Modernizac&o dos Registos Predial

Comercial e Servico Notarial, que fica a fazer parte inte-

grante desta escritura, cujo contetdo, eles outorgantes,

declaram ter pleno conhecimento, pelo que fica dispensada

a sua leitura.

Assim 0 outorgaram.

Arquivo:

a) Documento complementar a que atras se faz alu-

S40;

6) Certificado de admissibilidade, emitido pelo Ficheiro

Central de Denominacgées Sociais, em Luanda,

aos 31 de Outubro de 2013. -

Esta escritura foi lida aos outorgantes e aos mesmos

explicado 0 seu contetido, bem como a adverténcia da obri-

gatoriedade do Registo deste acto, no prazo de 90 dias a

contar de hoje.

Liquidado neste acto 0 imposto de selo, no montante

de Kz: 89.150.000,00. Conta conferida e registada sob,o

n.° 204, emitida Factura/Recibo n.° 911174 /05/2013.

ESTATUTO DA SOCIEDADE

NGAUDJELE, LIMITADA

ARTIGO 1°

A sociedade adopta a denominacao de «Ngaudjele,

Limitada», tem a sua sede social em Xangongo, Municipio

de Ombadja, podendo abrir filiais, sucursais, agéncias ou

qualquer outra forma de representac4onoterritério nacional

" ou no estrangeiro..

. ARTIGO 2°

A sua duracao é por tempoindeterminado, contando-se

0 seu inicio para todos os efeitos legais a partir da data da

escritura.

ARTIGO 3°,
A sociedade tem por objecto social 0 exercicio do comér-

cio por grosso de animais vivos, de pele e couro, comércio

geral, pecudria, industria, construgdo civil, obras publicas,

projectos e fiscalizagéo de obras, prestac4o de servicos,

hotelaria e turismo, rent-a-car, agéncia de viagens, pesca€

exploracdoflorestal e minera, informatica, telecomunicagao,

_telagdes publicas, imobilidria, transitario, ensino particular,

formacdoprofissional, representacdes comerciais,transpor-

tes, camionagem, compra e venda deviaturas novas e usadas
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€ seus acessérios, importacdo e exportag4o, podendo ainda

dedicar-se a qualquer outro ramo de comércio e industria em

que os sécios acordem e seja permitido porlei. —

§Unico: — Para prossecugaéo do seu objecto social,

a sociedade podera agrupar-se com outras sociedades ou

empresas nacionais ou estrangeiras com objectos similares

e de acordo com lei.

ARTIGO 4.°

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

mil kwanzas), integrante realizado em dinheiro, dividido e

representado por sete (8) quotas, sendo uma quota no valor

nominal de Kz: 30.000,00 (trinta mil kwanzas), pertencente

ao socio Jofo Crisdstomo Julio e outras sete quotas iguais

no valor nominal de Kz: 10.000.00 (dez mil kwanzas),

pertencentes aos sdcios Valdemar Edson Rodrigues Julio,

Albertina Belma Rodrigues Julio, Gaspar de Jesus Rodrigues

Julio, Dionito Baltazar Rodrigues Julio, Marina de Fatima

Rodrigues Julio, Criséstomo Junior Kombadayedo Julio e

Crispiniano Azisbek Rodrigues Julio.

~ ARTIGO 5"
N§o serdo exigiveis prestagdes suplementares de capital,

mas os sdcios poderao fazer 4 sociedade, os suprimentos de

que ela carecer, medianteOs juros-e nas condi¢g6es que esti-

pularem.

ARTIGO 6.°

- Acessdo de quotas entre os sécios é livre, porém, quando

feita a estranhos, fica dependente do consentimento da

sociedade, a qual sempre reservado o direito de preferéncia,

deferido aos sécios se aquela dele nao quiser fazer uso.

ARTIGO 7° .
4. A geréncia e administragdo da sociedade, em todos os

seusactos e contractos em juizo e fora dele, activa ou passi-

vamente ser&o exercidas pelo sdcio Jo#o Criséstomo Julio,

que dispensado de qualquer caug4o fica desde ja nomeado

gerente, bastando a sua assinatura para obrigar validamente

a sociedade.

5. O sécio-gerente podera delegar noutro socio ou em

pessoa estranha a sociedade todos ou alguns dos seus pode-

res de geréncia, conferido para o efeito o respectivo mandato,

em nomeda sociedade.

6. Fica'vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos

e€ contractos estranhos aos negocios sociais, tais comoletras

de favor, fiancas, abona¢des ou actos semelhantes, respon-

dendo por perdas e danos aquele que infringir esta clausula.

ARTIGO 8° i
As Assembleias Gerais seréo convocadas, quando lei

nao prescreva outras formalidades por meio de cartas ou

bilhetes-postais registados, dirigidos aos sdécios como pelo

menos 15 (quinze) dias de antecedéncia, da data prevista

para sua realiza¢ao.

ARTIGO 9°

Os lucros apurados, depois de deduzida a percentagem

para o fundo de reserva legal, e quaisquer outras per-
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centagens para fundos ou destinosespeciais, criados em

Assembleia Geral, serdo divididos pelos sécios na propor-

cdo das suas quotas, bem comoas perdas se as houver..

ARTIGO 10.°

A sociedade naose dissolverd pela morte ou interdic¢ao

de qualquer dos sécios continuando a sua existéncia com os

sobrevivos ou capazes e os herdeiros ou representantes do

s6cio falecido ou interdito, devendo este nomear um que, a

todos representante enquanto a quota estiver indivisa.

ARTIGO 11.” .
Dissolvida a sociedade por acordo dos sécios-e nos.

demais casoslegais, todos seraoliquidatarios e a liquidacao-

e partilha, procederéo como para elas acordarem. Nafalta

de acordo e se alguns dos sécios 0 pretender, sera o activo

social licitado em globo, com obrigagdo do pagamento do

passivo e adjudicado ao sécioque melhor prego oferecer em

igualdade de condigdes.

ARTIGO 12.° ‘

No omisso regularéo as deliberacées sociais tomadas

em forma legal as disposigées da Lei n.° 1/04, de 14 de
Fevereiro, e demais legislacio aplicavel.

(15-6727-L01)

Bluexpress, Limitada

Certifico que, por escritura de 22 de Abril de 2015,
lavrada com inicio a folhas 53, dolivro de notas para escritu-
ras diversas n.° 23-B, do Cartrio Notarial do Guiché Unico
da Empresa — ANIFIL, a cargo do Notario, Lucio Alberto
Pires da Costa, Licenciado em Direito, foi constituida entre:

Valdemar dos Prazeres Coimbra Gaspar, solteiro, maior,

natural do Cazengo, Provincia do Kwanza-Norte, resi- Ii

dente habitualmente em Luanda, no’ Municipio e Bairro
do Cazenga, rua e casa s/n.°, Zona n° 18; e José de Sousa

Manuel, solteiro, maior, natural da Ingombota, Provincia de

Luanda, onde reside habitualmente, no Bairro Ingombota,

Rua Rainha Ginga n° 228, 2.° andar;
Umasociedade comercial por quotas que se regerd nos
termos constantes do documento em anexo.-

Esta conforme. .
Cartério Notarial do Guiché Unico da Empresa—ANIFIL,

em Luanda, 23 de Abril de 2015. —O ajudante,ilegivel.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE

BLUEXPRESS, LIMITADA

ARTIGO 1°

A sociedade adopta a denominacdo de «Bluexpress,

com sede social na Provincia de Luanda,

Municipio do Cazenga, Bairro Tala-Hady, na 6.* Avenida,

casa sin(perto da Administragéo do Cazenga), podendo

transferi-la livremente para-qualquer outro local do territ6-

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

Limitada»,

outras formas de representaco dentro e fora do Pais.

_ imobilidria, relagdes publicas, representacdes comerciais¢

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

a

DIARIO DA REPUBLigy

ARTIGO 2°
Agua duracdo é por tempo indeterminado, Contando.s.,

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

da data da celebracao da presenteescritura.

ARTIGO 3.°

A sociedade tem como objecto social comé€rcio, ger

a grosso e a retalho, prestagdo de servi¢os, hotelaria,

turismo e similares, industria, agro-pecuaria, pesca, infy,

matica, telecomunicagées, publicidade, construcao civil,

obras publicas, exploracéo mineira e florestal, comercial,

za¢do de telefones e seus acessdrios, transporte maritiny

camionagem, agente despachante e transitdrios, cabo.

gem, rent-a-car, compra e venda de viaturas, novas

usadas e seus acessérios, reparagéo de veiculos automé.

veis, concessionaria de material é pecas separadas

transporte, fabricagado de blocos. e vigotas, comercializ

cdo de combustiveis e lubrificantes, explorag&o de bombas

de combustiveis e estacdo de servico, comercializagao &

medicamentos, material cirtirgico, gastavel e hospital,

produtos quimicos e farmacéuticos, servicos de satde, per

fumaria,plastificacdo de documentos, venda de material é

escritorio e escolar, decoracées, serigrafia, padaria, gelads

ria, pastelaria, boutique, representagdes, impressoes, salio

de cabeleireiro, agéncia de viagens, promogdo e mediacio

video clube, discoteca, realizagdes de actividades culturais

e. desportivas, manutengao de espagos verdes, seguranti

de bens patrimoniais, colégio, creche, educagao e cultura

escola de conducao, ensino, saneamento basico, jardinagen,

limpeza, desinfestacao, fabricacao e venda de gelo,cyber

café, electricidade, importacao e exportacdo, podendoaini

dedicar-se a qualquer outro ramo do comércio ou indistr2 |

em que os sécios acordem e seja permitidoporlei.

* ARTIGO 4°

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwar-
zas), integralmente realizado em dinheiro, dividido ¢

representado por 2 (duas) quotas iguais no valor nom |

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

pertencentes aos sdcios Valdemar dos Prazeres Coimbra

Gaspar e José‘de Sousa Manuel, respectivamente.

ARTIGO 52."
“A cessdo de quotas a estranhos fica dependente do cor

sentimento da sociedade, a qual é sempre reservado o direito

de preferéncia, deferido aos sdcios se a sociedade dele ni0

quiser fazer uso.

 
ARTIGO 6°

1, A geréncia e administragao da sociedade, em todos0s
seus actos e contratos, em juizo e fora dele, activa e passi-
vamente, incumbem a ambos os sécios, que ficam desde jé
nomeadosgerentes, bastando as suas assinaturas, para obti-

gar validamente a sociedade,
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2. Fica vedado aos gerentes obrigarem a sociedade em

actos e contratos estranhos aos negocios sociais da socie-

dade, tais comoletras de favor, fianga, abonacGes ou actos

semelhantes.

" ARTIGO 7°
A Assembleia Geral sera convocada por simples cartas

registadas, dirtgidas aos sdcios com pelo menos 30 (trinta)

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

lidades especiais de comunica¢ao. Se qualquer dos sécios

estiver ausente da sede social, a comunica¢éo devera ser

feita 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-

c&o das suas quotas, e em igual propor¢do serao suportadas

as perdas se as houver.

ARTIGO 9.°

Asociedade nao se dissolvera por morte ou impedimento

de qualquer dos sdcios, 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.°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sécios e nos

demais casos legais, todos os sécios serdo liquidatarios e

a liquidagao e partilha verificar-se-4o0 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 sécio que melhorpreco oferecer, em

igualdade de condi¢des.

ARTIGO 11.°

A sociedade reserva-se 0 direito de amortizar a quota de

qualquer sdcio, quandosobreela recaia arresto, penhora ou

providéncia cautelar.

, ARTIGO 12.°

' Para todas as quest6es emergentes do presente’contrato,

: quer entre 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 qualquer

outro.

ARTIGO 13.9 ;
Os anos sociais serdo os civis e os balancos serao

dados em 31 de Dezembro de cada ano, devendoencerrar.

431 de Marco imediato. |

ARTIGO 14.°

No omisso regularao as deliberagdes sociais, as dispo-

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

Sociedades Comerciais, e demais legislac4o aplicavel.

. _ (15-6795-L03)
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Arifarme-Medical, Limitada

_ Divisdo e cesséo de quotas, admissao de novos sdcios,

alteracdo parcial do pacto social da sociedade «Arifarme-

-Medical, Limitada».

No dia 3 de Outubro de 2014, nesta Cidade de Luanda

e-no 2.° Cartério Notarial desta Comarca, perante mim,

Visitdgao de Fatima SimGdes Xavier Belo Andrade, Pés-

Graduada em Registos e Notariado, Notdria do referido

Cart6rio, compareceram comooutorgantes:.

Primeiro: — Aires Salvaterra: Pereira Africano, casado,

natural da Maianga Luanda, onde reside habitualmente,

Rua da Maianga, n.° 22, Zona 5, Bairro Maianga, titular

do Bilhete de Identidade n.° 000538875LA30, emitido em

Luanda,aos 24 de Janeiro de 2012, que outorga neste acto na

qualidade de procurador de Rafael Kamuanga Kitunga,sol-

. teiro, maior, natural de Kalandula, residente habitualmente

em Luanda, Bairro Neves Bendinha, Kilamba Kiaxi;

Segundo: — Dulce de Almeida Lubrano BarbosaVicente,

solteira, maior, natural da Maianga, Provincia de Luanda,

ondereside habitualmente, Bairro Luanda Sul, Casa n°B I 1,

Viana,titular do Bilhetede Identidade n.° 000025717LA010,

emitido em Luanda, aos 8 de Agosto de 2012;

Terceiro: — Jeronimo Manuel Rita, solteiro, maior,

natural do Ambaca, Provincia do Kwanza-Norte, resi-

dente habitualmente em Luanda, Bairro Prenda, Avenida

Revolugaéo de. Outubro, Casa n.° 187, Maianga, titular do

Bilhete de Identidade n.° 000839005KN034, emitido em

Luanda, aos 7 de Maio de 2014, NIF 100839005KN0348;

Quarto: — Horacio Miguel Baltazar Quixindo,solteiro,

maior, natural da Samba, Provincia de Luanda, residente habi-

tualmente em Luanda, Bairro Futungo de Belas, casa s/n.°,

Zona3, titular do Bilhete de Identidade n.° 000110544LA018, —

emitido em Luanda, a | de Novembro de 2013,

NIF 100110544LA01 82;

Quinto: — Rosaria de Fatima Rodrigues Rangel Dias

dos Santos Filipe, casada com Antonio Pedro Filipe Junior,

sob o regime de comunhaode adquiridos, natural do

Sambizanga, Provincia de Luanda, residente habitualmente

em Luanda, Bairro Comandante Valddia, Rua de Benguela, .

n.° 340, Sambizanga, titular do Bilhete de Identidade

n.° 000183050LA038 emitido em Luanda, aos 4 de Outubro

de 2006, NIF 100183050LA0382;

Sexto: — José Francisco de Castro, casado com Francisca

Mendes da Concei¢ao Silva de Castro, sob o regime de

comunhao de adquiridos, natural do Sambizanga, Provincia

de Luanda, onde reside habitualmente, Bairro Maculusso,

Rua Lourengo M. da Conceicao, n.° 6, Ingombota, titular

do Bilhete de Identidade n.° 000257647LA038, emitido em

Luanda, aos 29 de Outubro de 2010, com o NIF 2401390995;

Sétimo: — Amarildo Délcio de Carvalho Viegas, casado

com Rosa Lindalva Silvestre Julio de Carvalho Viegas, sob

o regime de comunhaode adquiridos, natural da Ingombota,

Provincia de Luanda, residente habitualmente em Luanda, —

Rua Nicolau Gomes Spencer, Bairro Ingombota, titular do
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Bilhete de Identidade n.° 000163108LA039, emitido em —

Luanda, aos 17 de Maio de 2013, NIF 100163!08LA0391 ;

Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos documen-

tos acimareferidos, bem comocertifico a qualidade em que

intervém 0 primeiro outorgante e a suficiéncia de poderes

para 0 acto,pela procuragao que adiante mencionoe arquivo.

E, pelo primeiro outorgante foi dito:

Que, 0 seu representado e a segunda outorgante, so os

iinicos e actuais sécios da sociedade por quotas denomi-

nada «Arifarme-Medical, Limitada», com sede social em

Luanda, no Municipio de Belas, na Zona Gu04 do Sector de

" Talatona, registada na Conservatoria do Registo Comercial

de Luanda, sob 0 n.° 653 e com 0 Numero de: Identificacao

Fiscal 5420000679, constituida por escritura de 5 de ©

~ Junho de 2012, exarada com inicio a folhas 82 e seguin-

tes do livrd de notas para escrituras diversas n.° 470-D do

4° Cartorio Notarial da Comarca de Luanda,com 0 capital

social de Kz: 600.000,00 (seiscentos mil kwanzas), integral-

mente realizado em dinheiro, dividido e representado por

duas quotas, sendo uma de Kz: 420.000,00 (quatrocentos e

vinte mil kwanzas) pertencente ao socio Rafael Kamuanga

Kitunga e outra no valor nominal de Kz: 180.000,00 (cento e

oitenta mil kwanzas), perténcente a sécia Dulce de Almeida

Lubrano Barbosa Vicente. |

Que, pela presente escritura o primeiro outorgante, em

nomede seu representado, usandoos poderes que lhe foram

conferidos,divide a-quota do mesmo, em cinco novas quo-

tas; no valor‘nominal de Kz: 84.000,00 (oitenta e quatro

mil kwanzas) cada, e cede-as a favor dosterceiro 4 sétimo

outorgantes, ou seja Jeronimo Manuel Rita, Horacio Miguel

Baltazar Quixindo, Rosaria de Fatima Rodrigues Rangel:

Dias dos SantosFilipe, José Francisco de Castro e Amarildo

Délcio de Carvalho Viegas, afastando-se o referido repre-

sentado definitivamente da sociedade, nada nmais tendo dela

a reclamar.

Igualmente,a sopiieda outorgante, divide a sua referida

quota em seis novas quotas, sendo umano valor nominal de

Kz: 18.000,00 (dezoito mil kwanzas), que reserva para Si,

€ cinco quotas iguais, no valor nominal de Kz: 32.400;00

(trinta e dois mil e quatrocentos kwanzas) que cede também

aosreferidosterceiro a sétimo outorgantes respectivamente.

Que as cedéncias sao feitas no pelo respectivo valor

“nominal e ja recebido, pelo que lhes dao quitagao e as ces-

sdes por efectuadas.

Pelo terceiro a sétimo outorgantesfoi dito:

Que, aceitam as cessdes de quotas nos termosexarados,

sendo que cada um unifica as quotas que passou a deter em

virtude das cessdes ora efectuadas.

~ Finalmente pelo segundo a sétimo outorgantesfoi dito:

Que, sendo agora,eles os actuais sOcios da sociedade, em

funcdo dos actos supra descritos, de comum acordo alteram

parcialmente o pacto social da sociedade, nomeadamente o

artigo 4.°, que passa a ter a seguinte nova redaccdo:

 

all

fiz a leitura desta escritura, a explicagao do seu conleis

_. advertindo-os de que deveraio procederao registo obrigat

rio deste acto no prazo de 90 dias.

.4

PARIO DA=
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ARTIGO 4.°

O capital social é de Kz: 600.00000 (tise!
mil kwanzas), integralmente realizado em li
e demais valores do activo social, dividido en

sentadoporseis quotas, sendo cinco quotas iguzs.,

valor nominal de Kz: 116.400,00 (cento e des,

mil e quatrocentos kwanzas) cada uma, Pertenees

aos sécios Jeronimo ManuelRita, Horacioi
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Baltazar Quixindo, Rosaria dé Fatima Roda!

~ Rangel Dias dos Santos Filipe, José Francisco,

Castro e Amarildo Délcio de Carvalho Viegas!

pectivamente, e outra quota no valor nominal!

Kz: 18.000,00 (dezoito mil kwanzas), pertencen

socia Dulce de Almeida Lubrano BarbosaVicerg}

_ Assim o disseram e outorgaram.

Arquivo para instruir 0 acto os seguintes documentos

a) Certidio comercial da sociedade;

b) Procuraco irrevogavel outorgada, aos 27 de Fess

reiro de 2014, no 3.° Cartério oe ts

Comarca.

Aos outorgantes, em voz alta e na presenga de tod.

 

 - ANotaria, Visitagao Belo Andrade.

E certidao quefiz extrair, vai conforme 0 original aq

me reporto.

2.° Cartério Notarial da Comarca de Luanda, 40s (4a

Outubro de 2014. —A 12 Ajudante de Notario, Isabel Ne

 

‘Licio. (15-6923-L0

Big Media, Limitada

Cessio de quotas e alteragdo parcial do pacto social

sociedade «Big Media, Limitada». |

Certifico que, de folhas n.° 70 a 72 livro de notas re

escrituras diversas n.° 485-A deste Cartorio Notarial, ence

tra-se lavrada a escritura do teor seguinte: |

Nodia 20 de Abril de 2015, nesta Cidade de Luanda et}

4.°Cartério Notarial desta Cidade,sito na Rua do Lobiton.sf

acargo do Notario Pedro ManuelDala, perante o mesmo cot

pareceu como outorgante Claudia Ferreira Ramos, soltei}

maior, natural de Luanda, onde reside habitualmente, na fa

Rei Katyavala, n° 126, 1.° 6, Bairro Maculusso, Ingombé

portadora do Bilhete de Identidade n.° 000174949LAll
emitido pela Direccao Nacional de Arquivo de Identifica?}

Civil, aos 24 de Julho de 2012,que outorga na qualidade i
mandataria, em nome e em representag&o:(i) de Titus Esté¥}
NunesVieira, de nacionalidade angolana, portador da ces
Pessoal n.° 8236, emitida aos 26 }

72 Conservatoria do Registo cartee“e200at
Rua Bento Banha Cardoso, ns 24/25 hea: /25, Ingombota; e (ii)!
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Nuno Gongalo Traguédo Ferreira, de nacionalidade ango-

lana, casado com Susan Anne KehoeFerreira, sob o regime

de comunhdo de adquiridos, residente’ habitualmente em

Luanda, na Avenida |.° Congresso do MPLA, n.° It, Bairro

e Municipio da Ingombota,titular do Bilhete de Identidade

n° 000018497HA0I4, emitido pela Direcg&o Nacional de

Arquivo de Identificag¢ao Civil, aos 3-de Setembro de 2010;

' Verifiquei a identidade da outorgante pelo mencionado

documento de identificacdo, a qualidade em que a mesma

intervém e a suficiéncia dos seus poderes para este acto,

verifiquei-os em face dos documentos que no fim menciono

e arquivo.

E, pela mesmafoi dito:

Que os seus representados Titus Estévdo NunesVieira e

Nuno Gongalo Traguédo Ferreira sao tinicos e actuais sécios

na sociedade comercial por quotas denominada «Big Media,

Limtada», constituida e matriculada na 2.* Seccéo Guiché

Unico da Conservatoria do Registo Comercial de Luanda,

sob 0 n.° 1027-08, com o capital social integralmente rea-

lizado de (trezentos mil kwanzas), doravante designada por

- sociedade, titulares de participagdes sociais-com o valor.

nominal de (setenta e trés mil kwanzas) e (cinquenta mil e

quinhentos kwanzas), respectivamente.

Que, 0 seu representado Titus Estevao NunesVieira cede

a totalidade da sua quota na sociedade, acima melhor iden-

_tificada, livre de quaisquer onus e encargos, e pelo seu valor

nominal, a favor do séu também representado Nuno Gongalo

Traguédo Ferreira, da qual da quitacdo por se encontrarinte-

_ gtalmente paga.

Pela outorgante, fot também dito que, de acordo com’a

- deliberag4o da Assembleia Geral, de 19 deJaneiro de 2015,

a sciedade prestou 0 seu consentimento 4 cessdo de quota,

acima indicada, de forma absoluta e sem reservas para que a

cessio se realize com todosos direitos e obrigagées ineren-

‘tes 4 quota cedida, tendo a sociedade e os restantes s6cios

renunciado expressa e irrevogavelmenteao direito de prefe-

réncia na cesséo de quota acimaverificada.

Foi ainda dito:

Que, em nomee representagao do seu representado Nuno

Goncalo Traguédo Ferreira, aceita a referida cessAo que lhe

é feita nos seus exactos termos, passando o seu represen-

tado a sertitular e detentor de duas quotas na sociedade com

0 valor nominal de (cinquenta mil e quinhentos kwanzas)

e outra de (setenta e trés mil kwanzas) respectivamente, e

que, por esta escritura, as unifica numa tunica quota, pas-

sando assim a ser detentor de uma quota unica com o valor

nominal de (cento e vinte e trés mil e quinhentos kwanzas).

E pela outorgante foi ainda dito:

Que’ em consequéncia dos Actos Alterados procede

a actualizago dos estatutos da sociedade para que do seu

“artigo 4.° passe a constar a seguinte redaccdo:
Bema en eee DERE EREG

_ ARTIGO 4°
O capital social da sociedade é de Kz: 300.000,00

(trezentos mil kwanzas), integralmente realizado em
<?

8601

a

dintheiro, distribuido e representado pelas seguintes —

quatro quotas:

a) Umaquota no valor nominal de Kz: 125.569,00

(cento e vinte e cinco mil quinhentos e sessenta e

nove kwanzas), representativa de 41,86% (quarentae —

um virgula oitenta e seis por cento) do capital social,

pertencente a sdcia «IAFPEF Big Media Limited»; °

5) Uma quota no valor nominal de Kz: 123.500,00 -

(cento e vinte e trés mil e quinhentos kwanzas), repre-

sentativa. de 41,16% (quarenta e um virgula dezas-

seis por cento) do capital social pertencente ao sdcio

Nuno Gongalo Traguédo Ferreira;

c¢) Umaquotacom ovalornommal de Kz: 28.43 1,00

(vinte e oito mil quatrocentos e trinta e um kwanzas),

representativade 9,48% (nove virgula quarenta € oito

por cento) do capital social pertencente 4 sdcia «Special

Edition, S.A»;e

d) Uma quota no valor nominal de Kz: 22.500,00

(vinte e dois mil e quinhentos kwanzas) representa-

tiva de 7,5% (sete virgula cinco por cento) do capital

social, pertencente 4 s6cia «Mediango Holdings».

Instruem este acto:

a) Certidao do Registo Comercial da Sociedade «Big

Media, Limitada»;

b) Acta deliberativa de 19 de Janeiro de 2015 da

Sociedade «Big Media, Limitada» a prestar 0

consentimento a cessdo de quotas e renuincia aos

direitos de preferéncia pelos sdcios; e

c) Procuracgées de Titus Estévao Nunes Vieira e de

Nuno Gongalo Traguédo Ferreira outorgadas

no |.° Cartério Notarial de Luanda, aos 27 de

Janeiro de 2015 e 19 de Janeiro de 201 5, respec-.

tivamente. _ -

A outorgante e na sua presen¢afiz em voz alta a leitura

desta escritura, a explicacdo do seu contetido e a adverténcia

da obrigatoriedade do registo do acto no prazode 90 dias.

O Notario, Pedro Manuel Dala,

E certidao quefiz extrair que vai conforme o original de

que mereporto.

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

aos 24 de Abril de 2015. — O ajudante do notario,i/egivel.

(15-6925-L01)

 

Akwa-Bata, Limitada

Certifico que, por escritura de 24 de Abril de 2015,

lavrada cominicio a folhas 401 do livro de notas para escri-

turas diversas n.° 32, do Cartorio Notarial do Guiché Unico

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

Costa, Licenciado em Direito, foi constituida entre:

Mateus Miranda Borges, solteiro, maior, natural de

Caxito, Provincia do Bengo, onde reside habitualmente, no

Municipio do Dande, Bairro Quingungo, casa sem numero,
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que outorga neste acto por si individualmente e em nome

e representacao de seusfilhos menores Domildes da Costa .

Borges, de 9 anos de idade e Dalvio da Costa Borges, de 7

anos de idade, ambos naturals de Dande-Caxito e consigo

convivente.

Umasociedade comercial por auoiks que se regera nos

termos constantes dosartigos seguintes.

Esta conforme. +

Cartério Notarial do Guiché Unico da Empresa, em
Luanda, 27 de Abril de 2015. — O ajudante,i/egivel.

_ sentimento da sociedade, a qual é sempre.reservadoo direity

ESTATUTOS DA SOCIEDADE

AKWA-BATA,LIMITADA

ARTIGO 1°

A sociedade adopta a denominacdo social de «Akwa-

-Bata, Limitada», com sede. social na Provincia de Bengo,
Municipio Dande, Bairro Kingungo, Rua SKS, Casa n.° 200,

podendotransferi-la livremente para qualqueroutro local do
_territorio nacional, bem comoabrir filiais, sucursais, agén-

cias ou outras formas de representacao dentro e fora do Pais

ARTIGO 2°

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

inicio da sua actividade, para todososefeitos legais, a partir

da data da celebragao da escritura.

ARTIGO3.°

A sociedade tem comoobjecto social a presta¢ao de’ser-

vicos, consultoria, formaco profissional, comérciogeral a

grosso ¢€ a retalho,serralharia, caixilharia de aluminios, avi-
cultura, agro-pecuaria, industria, pesca, hotelaria e turismo,

informatica, telecomunicacdes, publicidade, construgaocivil

e obras publicas, consultoria, exploragdo mineira florestal,

comercializacao de telefones e seus acess6rios, transporte

maritimo, camionagem, agente despachante ¢ transitarios,

cabotagem, rent-a-car, compra e venda de viaturas, novas

ou usadas e seus acess6rios, aluguer de viaturas, com ou

sem condutor, venda e reparagao de veiculos automdveis,

concessionaria de material e pecas separadas de transporte,-

fabricagéo de blocos.e vigotas, medicamentos, material

cirirgico, gastavel e hospitalar, produtos quimicos e farma-

céuticos, centro médico, clinica, perfumaria, plastificagao

de documentos, venda de material de escritorio e escolar,

decorac6es, serigrafia, impressées, saléo de cabeleireiro,

boutique, agéncia de viagens, promo¢do e mediacdo imo-

bilidria, perfumaria, relagdes publicas, pastelaria, padaria,.

geladaria, panificagao, representacdes comerciais e indus-

triais, venda de gas de cozinha, desporto e recreagdo, video

clube, discoteca, meios industriais, realizacées de activida-

des culturais e desportivas, manutencdo de espagos verdes,

seguranca de bens patrimoniais, colégio, creche, educagaoe

_ cultura, escola de conducio, ensino, importacao e exporta-

cdo, saneamento basico, fabricagao e venda de gelo, cyber

café, electricidade, podendo ainda dedicar-se a qualquer

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

dem e seja permitido porlei.

 

- a sociedade.

- como, letras de favor, fianga, abonagdes ou actos seme:

_centagem para fundos ou destinos especiais criados em

t

DIARIO DAREPUBLIC,

ARTIGO 4.° e

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

integralmente realizado em dinheiro, dividido e Tepresen,.

tado por (3) quotas, sendo | (uma) quota no valor noming

de Kz: 60.000,00 (sessenta mil kwanzas), pertencente a

sécio Mateus Miranda Borges e outras duas quotasiguaj

no valor nominalde Kz: 20.000,00 (vinte mil kwanzas)cad

uma, pertencente aos sécios Dumildes da Costa Borges

‘ Dalvio da Costa Borges, respectivamente..

ARTIGO 5.°

A cessio de quotas a estranhos fica dependentedocon.

de preferéncia, deferido aos sdcios se a sociedadedelenin

quiser fazer uso.

_ -ARTIGO 62
1. A geréncia e administragao da sociedade, em todosos

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

mente, incumbe ao sécio, Mateus Miranda Borges que fica

desde ja nomeado gerente, com dispensa de caucao, bas

tando uma assinatura do gerente para obrigar validament

2. O gerente podera delegar num dos sécios ou mesmo

em pessoa estranha 4 sociedade parte dos seus poderes ¢e

geréncia, conferindo para o efeito, o respectivo mandato.

3. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos

e contratos estranhos aos negocios sociais da sociedade, tai

\hantes.

“ARTIGO7." °
-As Assembleias Gerais serio convocadas por simples

cartas registadas, dirigidas aos sdocios com pelo menos

30 (trinta) dias de antecedéncia, isto quando a lei nao pres

creva formalidades especiais de comunicacao. Se qualquer

dos ,sécios estiver ausente da sede social a comunica¢io

devera ser feita com tempo suficiente para que possa com

parecer.

. ARTIGO 8.°
Os lucros liquidos apurados, depois de deduzida a pet

Assembleia Geral, serao divididos pelos sécios na propor

cao das suas quotas, e em igual proporcdo serao suportadas

as perdas se as houver. '  ARTIGO 9.°

A sociedade nao se dissolvera por morte ou impediment|

de qualquer dos sécios, continuando a sua existéncia com |

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sécio falecido ou|

interdito, devendo estes nomear um que.a todos represent, |

enquanto a quota se mantiverindivisa. \

ARTIGO 10°

Dissolvida a sociedade por, acordo dos sdcios e n0s

‘demais casos legais, todos os sécios sero liquidatarios ea
liquidacdoe partilha verificar-se-4 como acordarem.Nafall?

de acordo, e se algum deles 0 pretender sera 0 activosocial
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licitado em globo com obrigagado do pagamento do passivo

e adjudicado ao sécio que melhor preco oferecer, em igual-

dade de condi¢ées.

ARTIGO.11.°

_ Asociedade reserva-se o direito de amortizar a quota de

qualquer sécio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou

providéncia cautelar.

ARTIGO 12.°

Para todasas questdes emergentes do presente contrato,

quer entre os sdcios, seus herdeiros ou representantes, quer

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

Comarca do Bengo, com expressa renuncia a qualquer outro.

: ARTIGO 13.° .

Os anos sociais serao os civis e os balan¢os seréo

dados em 3] de Dezembrode cada ano, devendo encerrar

a31 de Marco imediato.

ARTIGO 14°.
- No omisso regularfo as deliberagGes sociais, as dispo-

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

Sociedades Comerciats e demais legislagao aplicavel.

(15-6935-L02)

 

Rodinif, Limitada

Certifico que, por escritura de 24 de Abril de 2015,

’ Javrada com inicio a folhas 80, do livro de notas para escri-

’ turas diversas n.° 262-A, do Cartério Notarial do Guiché

Unico da Empresa, a cargo do Notario, LuctoAlberto Pires

da Costa, Licenciado em Direito, foi constituida entre:

Primeiro: — Adriano Manuel Goncalves de Carvalho, -

casado com Romana Pascoal Adriano daSilva de Carvalho,

sob regime de comunhdo de adquiridos, natural do Rangel,

Provincia de Luanda, residente em Luanda, no Distrito

Urbano do Kilamba Kiaxi, Bairro Neves Bendinha, Rua

do Pisca, Casa n.° 58-A, que outorga neste acto porsi indi-

vidualmente € em nome e em representacao de seus filhos

menores, Ednilson Jorge da Silva Carvalho, de 15 anos de

idade, Tercio Romano da Silva Carvalho, de 13 anos de

idade, Pascoal Anderson da Silva Carvalho, de 11 anos de

idade e Rosalina Alexandra da Silva Carvalho, de 8 anos

de idade, ambos naturais de Luanda e consigo conviventes;

Segundo: —- Romana Pascoal Adriano da Silva de

Carvalho, casada com Adriano Manuel Goncalves de

Carvalho, sob regime de comunhao de adquiridos, natu-

ral do Kilamba Kiaxi, Provincia de Luanda, residente em

Luanda, no Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi, Urbanizacao

Nova Vida, Rua 100, Casa n.° 1452; |

Terceiro: — Daniela Esperanga da Silva ‘Carvalho,

solteira, maior, natural do Rangel, Provincia de Luanda,

residente em Luanda, no Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi,

Bairro Neves Bendinha, Casan.° 53;

ee
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‘"- 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, 27 de Abril de 2015. — O ajudante,i/egivel.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
RODINIF, LIMITADA

ARTIGO 1.°

A sociedade adopta a denominacio social de «Rodinif,
Limitada», com sede social na Provincia de Luanda, na

Travessa da Universidade Jean Piaget, casa s/n.°, Bairro

Capalanca, Municipio de Viana, podendo transferi-la livre-

mente para qualquer outro local do territério nacional, bem

comoabrir filiais, sucursais, agéncias ou outras formas de

representacdo dentro e fora do Pais.

ARTIGO 2°

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

inicio da sua actividade, para todos osefeitos legais, a partir

da data da celebragdo da escritura.

ARTIGO 3.°

A sociedade tem comoobjecto social a prestacdo de ser-

vicos, consultoria, formacio profissional, comércio a grosso

e a retalho, serralharia, caixilharia de aluminios, avicul-

tura, agro-pecudria, industria, pesca; hotelaria e turismo,

publicidade, construcfo civil e obras piblicas, consultoria,

exploracdo mineira e florestal, comercializacao 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 acessorios, venda

e reparacdo de veiculos automoveis, concessionaria dé mate-

rial e pec¢as separadas de transporte, fabricacao de blocos e

vigotas, prestacdo de servicos na area da sade,plastificagao

de documentos, venda de material de escritorio e escolar,

decoragées, serigrafia, agéncia de viagens, promocgao e

mediacao imobiliaria, relagdes publicas, panificacao, repre-

' sentacdes comerciais e industriais, venda de gas de cozinha,

desporto e recrea¢ao, meios industriais, realizagdes de acti-

vidades culturais e desportivas, manutengéo de espacos

verdes, seguranga de bens patrimoniais, educacdo e cultura,

escola de conduco, ensino, importacao e exportacao, sanea-

mento basico, fabricac&o e venda de gelo, podendo ainda

dedicar-se a qualquer outro ramo do comércio ou industria

em que os sécios acordem e sei a 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 (7) sete quotas, sendo 2 (duas) quotas iguais no

valor nominal de Kz: 25.000,00 (vinte e cinco mil kwan-

zas), cada uma, pertencentes aos socios Adriano Manuel

Gongalves de Carvalho e Romana Pascoal Adriano da

—
—
—
—
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DIARIO DA REPUB,
  

Silva de Carvalho e outras 5 (cinco) quotas iguais no valor

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

tencentes aos sdcios Daniela Esperanca da Silva Carvalho,

Ednilson Jorge da Silva Carvalho, Tercio Romano da Silva

Carvalho, Pascoal Anderson da Silva Carvalho e Rosalina

Alexandra da Silva Carvalho, respectivamente.

; ARTIGO 5.°

A cessio de quotasa estranhosfica dependente do con-

" sentimento da sociedade, 4 qual é sempre reservado0 direito

de preferéncia, deferido aos sdcios se a sociedade dele nao

quiser fazer uso. -

ARTIGO 62
1. A geréncia e administracao da sociedade, em todos os

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

sivamente, incumbem 4 sécia Romana Pascoal Adriano da

Silva de Carvalho, que fica desde ja nomeada gerente, com

‘ dispensa de caugdo, bastando a sua assinatura, para obrigar

validamente a sociedade.

2. A gerente podera delegar num dos sécios ou mesmo

‘em pessoa estranha a sociedade parte dos seus poderes-de

geréncia, conferindopara0 efeito o respectivo mandato.

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

contratos estranhos aos negocios sociais da sociedade,tais

comoletras de favor, fianca, abonagdes ou actos seme-

lhantes.

ARTIGO 7°

As Assembleias Gerais serao convocadas por simples

cartas registadas, dirigidas aos sécios com pelo menos

30 (trinta) dias de antecedéncia, isto quandoa lei nao pres-

creva formalidades especiais de comunicacao. Se qualquer

dos sécios estiver ausente da sede social, a comunicacao

devera ser feita com tempo.suficiente para que possa com-

parecer.

ARTIGO 8.°

Os lucrosliquidos apurados, depois de deduzida a per-

centagem para fundos ou destinos especiais criados em

Assembleia Geral, serao divididos pelos sdcios na propor-

_ G40 das suas quotas, e em igual proporgao serdo suportadas

as perdas se as houver.

ARTIGO 9°
A sociedade nao se dissolvera por morte ou impedimento

de qualquer dos sdécios, 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 102

Dissolvida a sociedade por acordo dos sécios e nos

demais casos legais, todos os sdcios serao liquidatarios e a

liquidaco e partilhaverificar-se-4 como acordarem.Nafalta

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 sécio que melhorprego oferecer, em igual-

dade de condicdes.

=

‘Costa, Licenciado em Direito, foi constituida entre:

ARTIGO 11.°

A sociedade reserva-se 0 direito de amortizara quota ¢,

‘qualquer sdcio, quando sobreela recaia arresto, Penhora gy
providéncia cautelar.

ARTIGO12.° es
Para todas as questdées emergentes do presente Contraty

quer entre os sdcios, seus herdeiros ou representantes, Quer

entre eles e-a propria sociedade, fica estipulado o Foro

Comarca de Luanda, com expressa rentincia a qualqueroutn,

ARTIGO 13.°

Os anos sociais serio os civis e os balancos seriy

dados em 3) de Dezembro de cada ano, devendo encertar

a3! de Marco imediato.

‘ ARTIGO 14°.
No. omisso regulardo as deliberagdes sociais, as disp

sigdes da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro,.-que é a Lei dy

Sociedades Comerciais e demais legislacZo aplicavel.

(15-6962-L0)}

 

~

GASMEN — GlobalInvestments, Limitada

 Certifico que, por escritura de 27 de Abril de 201)

lavrada com inicio a folhas 70, do livro de notas para eset

turas diversas n.° 401, do Cartério Notarial do GuichéUnico

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

Primeiro: — Joio Mendesda Silva, casado com Isabel

da Costa Vieira Lopes da Silva, sob o regime de comunhio

adquirido, natural de Malanje, Provincia de Malanje, rest

dente em Luanda, no Distrito Urbano do Rangel, Baitto

Nelito Soares, Avenida Hoji-ya-Henda, Casan.° 87;

Segundo: — Gaudio Francisco, Gaspar, solteiro, maio,

natural do Rangel, Provincia de Luanda, residente em

Luanda, rio Distrito Urbano do Rangel, Bairro Nelito Soares,

Rua deDamo, Casa n.° 119;

Uma sociedade comercial por quotas de responsabr

lidade limitada, que se regera nos termos constantes dos

artigos seguintes. |
Esta conforme.

Cartorio, Notarial do Guiché Unico da Empresa, ¢t

Luanda, 27 de Abril de 2015. — O ajudante,ilegivel.  
ESTATUTOS DA SOCIEDADE

GASMEN — GLOBAL INVESTMENTS,LIMITADA

ARTIGO 1°

(Denominacio @ sede)
N

A sociedade adopta a denominagao dé «GASMEN —
Global Investments, Limitada», com sedesocial na Provincia

de Luanda, Rua Hoji-ya-Henda, Casan.° 87, Bairro Nelite
Soares, Municipio de Luanda, Distrito Urbano do Rangel,

podendotransferi-la livremente para qualqueroutro local d0
territério nacional, bem como abrir filiais, Sucursais, agét-
cias ou outras formas de representagao dentro & fora do Pais.

TTT



II SERIE — N.° 104 — DE 2 DE JUNHO DE 2015

e

ARTIGO 2°
(Duracgao)

Asua duracdo é por tempo indeterminado, contando-se o

inicio da sua actividade, para todososefeitos legais,a partir

da data da celebra¢do da presente escritura.

ARTIGO 3.°
(Objecto)

A sociedade tem como objecto agro-pecudria, agri-

cultura, pescas e aquicultura, industria de lacticinios,

restauracdo, comércio geral a grosso ea retalho, cabotagem,

prestagao de servigos, consultoria, auditoria, construcao civil"

e obras publicas,fiscaliza¢ado de obras, serralharia, carpinta-

ria, produc&o e venda de caixilharia de aluminio, promoc¢ao

e mediagéo imobiliaria, informatica, telecomunicagées,

electricidade, hotelaria, turismo, agéncia de viagens, trans-

portes aéreo, maritimo e terrestre, transporte de passageiros

ou de mercadorias, camionagem,transitarios, despachante,

rent-a-car, explora¢ado mineira, oficina auto, venda de mate-

rial de escritorio e escolar, salfo de cabeleireiro, modas e

- confecgdes, botequim, fabrico e distribuig&o de medica-

mentos, clinica geral, centro médico, farmacia, material e

equipamento hospitalar, perfumaria, ourivesaria, relojoa-

ria, agéncia de viagens, pastelaria, panificagao, geladaria,

exploracéo de parques de diversGes, realizagio de eventos

culturais, recreativos e desportivos, explora¢éo mineira e

florestal,. exploracdo de bombas de combustiveis ou estacado

de servigo, comercializagao de petrdleo e seus derivados,

representagdes comerciais, ensino geral, mfantario, impor-

tagaéo e exportac¢do, industria pesada e ligeira, compra venda

‘e assisténcia técnica de viaturas’ novas e usadas, pecas

sobressalentes, fontes de energias renovaveis, prospec-

40, pesquisa, explora¢do e producdo de hidrocarbonetos,

podendo dedicar-se a qualquer outro ramo do comércio ou

industria em que os sdcios 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 representado

por (2) quotas, iguais no valor nominal de Kz: 50.000,00

(cinquenta mil kwanzas) cada um, pertencentes aos Socios

Joio Mendes da Silva e Gaudio Francisco Gaspar, respec-

tivamente.

ARTIGO 5.°

(Cessado de quotas)

‘A cessao de quotas a estranhos fica dependente do con-

sentimento da sociedade,a qual é sempre reservado0 direito

‘de preferéncia, deferido aos sdécios se a sociedade dele nao

quiser fazer uso. ,

. " ARTIGO 6°
' (Geréncia)

A geréncia e administrag4o da sociedade, em todos os

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

mente, incumbem aossécios Jodo Mendes daSilva e Gaudio

Francisco Gaspar, que ficam desde ja nomeadosgerentes,

8605

com dispensa de caugao, bastando | (uma) assinatura de

qualquer gerente para obrigar validamente a sociedade.°

1. Os gerentes poderao delegar mesmo em pessoa

estranha a4 sociedade parte dos seus poderes de geréncia,

conferindo para o efeito o respectivo mandato.

2. Fica vedado aosgerentes obrigar a sociedade em actos

e contratos estranhos aos negocios sociais da sociedade, tais

como letras de favor, fianca, abonagGes ou actos seme-

lhantes.

* “ ARTIGO 72
(Assembleia)

As Assembleias Gerais serao convocadas por simples

cartas registadas, dirigidas aos sdcios com pelo menos

trinta (30) dias de antecedéncia, isto quandoa lei nao pres-

creva formalidades especiais de comunicacao. Se qualquer

' -dos sécios estiver ausente da sede social, a comunicacgao

devera ser feita com tempo‘suficiente para que possa com-

parecer. '
&

ARTIGO 8.°

(Divisio dos jucros)

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-

cao das suas quotas, e em igual proporgdo serao suportadas

as perdas se as houver.

ARTIGO 9°

(Dissolucgdo)

A sociedadenaose dissolvera por morte ou impedimento

de qualquer dos sécios, continuando a sua existéncia com 0.

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sdcio falecido ou

interdito, devendo estes nomear um. que a todos represente, .

enquanto a quota se mantiver indivisa.

~ ARTIGO 10°
(Liquidagao). -

Dissolvida a sociedade por acordo dos sécios e nos

demais casos legais, todos os sdcios serao liquidatarios e a

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

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

licitado em bloco com obrigagao do pagamento do passivo

e adjudicado ao sdcio que melhor prego oferecer, em igual-

dade de condi¢des.

. ARTIGO 11°
+ (Preferéncia na amortizacao)

A sociedade reserva-se 0 direito de amortizar a quota de

qualquer sécio, quandosobreela recaia arresto, penhora ou

providénciacautelar.

ARTIGO 12.°
(Foro competente)

Para todas as quest6es emergentes do presente contrato,

querentre 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.
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ARTIGO 13.°

(Balangos)

Os anos sociais serdo os civis e os balangos serao

dados em 31 de Dezembrode cada ano, devendo encerrar

a 31 de Marco imediato. ,

ARTIGO 14°
(Omisso)

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.

(15-6963--L.02)

 

M. G. Quiami(SU), Limitada

Leandra Augusto Sumbode Almeida Gomes, Licenciada —

em Direito, Conservadora de 3? Classe da Conservatéria do

Registo Comercial de Luanda, 2.* Secc4o do Guiché Unico

da Empresa — ANIFIL.

Satisfazendo ao que me foi requerido em peticdo apre-

sentada sob 0 n.° 6, do livro-diario de 24 de Abril do corrente

ano, a qualfica arquivada nesta Conservatoria,

Certifico que Miguel Geraldo Quiami, solteiro, maior,

‘ natural do Kilamba Kiaxi, Provincia de Luanda, ‘resi-

dente em Luanda, no Distrito Urbano da Maianga, Bairro

Catambor, Casa n.° 15, Zona n.° 5, constituiu uma sociedade ~

unipessoal por quotas denominada «M.G. Quiami (SU),

Limitada», registada sob 0 n.° 436/ IS, que se vai reger nos

termos constantes. :

e¢

Esta conforme..

Conservatoria do Registo Comercial de Luanda, 2.3 Seco

do Guiché Unico da Empresa — ANIFIL, em Luanda, aos

24 de Abril de 2015. — O ajudante,ilegivel.

ESTATUTO DA SOCIEDADE
M.G. QUIAMI(SU), LIMITADA

ARTIGO 1°

(Denominagao e sede) .

A sociedade adopta a denominagao de «M.G. Quiami

(SU), Limitada», com sede social na Provincia e Municipio

de Luanda, Distrito Urbano da Samba, Bairro Gamek,

Avenida 21 de Janeiro, Rua da Parabélica, podendo trans-

feri-la livremente para qualquer outro local do territério

nacional, bem como abrir filiais, sucursais, agéncias ou

outras formas de representac4o dentro e fora do Pais.

ARTIGO 2°.

(Dura¢ao)

A sua duracdo € por tempo indeterminado, contando-se 0

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

do respectivo registo.

- ZaS), integralmente realizado em dinheiro, representado pa

‘mil kwanzas), pertencente ao sdcio-tnico Miguel Geralin
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ARTIGO 3.°
(Objecto) —

°

A sociedade tem como. objecto social a prestacao¢

servigos, comércio geral, fabricacao de bloco, indésirg

representa¢ao de firmas e de marcas,hotelaria e turismo, pe

cas, informatica, telecomunica¢oes, construcdo Civil € obry

publicas, fiscalizacéo de obras, saneamento basico, prom,

¢4o imobiliaria, modas e confeccées, comercializacio te

petroleo e lubrificantes, exploragao de bombas de combuyy,

veis, farmacia, centro médico, perfumaria, agenciamento&

viagens, relagdes publicas, pastelaria e panificacdo, exp

racdo de parques de diversdes, realizacao de espectaculy

culturais, recreativos e desportivos, exploracdo. minein,

estacdo de servicos, representagdes comerciais, venda &

aluminio, cultura e ensino geral, seguranga de benspatr.

moniais, importacdo e exportagao, podendoainda dedicars

a qualquer outro ramo do comércio ou industria em. queo

sdcio acorde e seja permitido por lei. "Bo

ARTIGO 4°
(Capital).

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

{ (uma) quota no valor nominal de Kz: 100.000,00 (cen

Quiami.

ARTIGO 5.°
(Cessio de Quotas)

‘A cessao da quota implica a safda do sdcio cedente ous

transformacao da mesma em sociedade pluripessoal.

: | ARTIGO 6.°
(Geréncia)

1. A geréncia e administracdo da sociedade, em todos0s

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

mente, incumbem ao sécio unico Miguel Geraldo Quiami,

que fica desde j4 nomeadogerente, bastando a sua assinatura

para obrigar validamente a sociedade.

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

e contratos estranhos aos negécios sociais da sociedade, tai

como letras de favor, fianga, abonacSes ou actos seme

Ihantes.

3. O sécio-tnico poderé nomear pessoaestranha a socie:

dade para assumir asfungdes de geréncia.

ARTIGO 72
(Decisdes)

r  Asdecisées do sécio-tinico de natureza igualas delibert

‘ ¢des da Assembleia Geral deverdao ser registadas erem acta por

ele assinadas e mantidas em livro de actas.

ARTIGO 8.°

(Dissolugdo)

 
_A sociedade néo se dissolver4 por morte ou impedi|

mento do sdcio-inico, continuando a sua existéncia com 0
- sobrevivo e herdeiros ou representantes do sécio falecido o

interdito, devendo estes nomear um que a todos represente
’

enquanto a quota se mantiverindivisa.
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ARTIGO 9.2

(Liquidac¢ao)

A liquidagao da sociedade far-se-4 nos termos da Lei das

Sociedades Comerciais.

ARTIGO 10.°

(Balangos)

Os anos sociais seréo os civis e os balangos serao

dados em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar

a3l de Marco imediato.

ARTIGO11.°
(Omisso)

No omisso regularao as deliberagées sociais, as dis-

posig¢des da Lei n.° 19/12,-de II de Junho e ainda as

disposicdes da Lei das Sociedades Comerciais, n.° 1/04,

de 13 de Fevereiro.

(15-6799-L03) —

 

Costech (SU), Limitada

_ Leandra Augusto Sumbo de Almeida Gomes,Licenciada

em Direito, Conservadora de 3.2 Classe da Conservatoria do

Registo Comercial de Luanda, 2.* Sec¢do do Guiché Unico

da Empresa— ANIFIL. 7

Satisfazendo ao que me foi requerido em peticdo apre-

sentada sob 0 n.° 2 do livro-diario de 24 de Abril docorrente
ano,a qual fica arquivada nesta Conservatoria.

Certifico que Adilson Eduardo Baptista da Costa, sol-

teiro, maior, natural da Ingombota, Provincia de Luanda,

residente em Luanda, no Municipio de Luanda, Distrito

‘Urbano do Sambizanga, Bairro Comandante Valddia,

Avenida Hoji-ya-Henda, Casa n.° 35, 2.° andar, constituiu

uma sociedade unipessoal por quotas-denominada «Costech

(SU), Limitada», registada sob 0 n.° 434/15, que se vai reger

Nos termos constantes.

Esta conforme. ‘

Conservatéria do Registo Comercial de Luanda, 2.* Sec¢ao _

do Guiché Unico da Empresa —- ANIFIL, em Luanda,

24 de Abril de 2015. — O ajudante,ilegivel.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
COSTECH(SU), LIMITADA

ARTIGO 1.°

(Denominagao e sede)

A sociedade adopta a denominacado de «Costech (SU),

Limitada», com sede social na Provincia de Luanda,

Municipio de Viana, Bairro Zango 1, no Condominio Vila

Pacifica, 7.° andar, Apartamento 708, Zona 2, podendo

transferi-la livremente para qualquer outro local do territé-

rio nacional, bem comoabrir filiais, sucursais, agéncias ou

.outras formas de representacaio dentro e fora do Pais.

ee
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ARTIGO 2.°

; (Duracao)

A sua duragao é por tempo indeterminado, contando-se 0

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

do respectivo registo.

ARTIGO 3°
(Objecto)

A sociedade teth como objecto social a venda e monta-

gem de material electronico, formacgao de pessoal, comércio

geral, a grosso e a retalho, prestagdo de servicos, consul-

toria, construg¢do civil e obras piblicas, representacao de

firmas e de marcas, hotelaria e turismo, industria, pescas,

informatica, telecomunicag6es, fiscalizagao de obras, sanea-

mento basico, promocao imobiliaria, modas e confeccdes,

transporte maritimo, aéreo e terrestre de passageiros ou de

mercadorias, camionagem,transitarios, oficina auto, assis-

téncia técnica, comercializac4o de petréleo e lubrificantes,

explorac¢io de bombas de combustiveis, farmacia, centro

médico, perfumaria, agenciamento de viagens, relagdes

publicas, pastelaria e panificagado, exploracao de parques de

diversGes, realizagdo de espectaculos culturais, recreativos e

desportivos, exploragao mineira, estagao de servicos, repre-

sentagdes comerciais, venda de aluminio, cultura e ensino

geral, seguranca de bens patrimoniais, importagao e expor-

tagdio, podendo ainda dedicar-sea qualquer outro ramo do

comércio ou industria em que 0 sdcio acorde e seja permi-

- tido porlei.

ARTIGO 4.°

(Capital)

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

zas), integralmente realizado em dinheiro, representado por

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

mil kwanzas), pertencente aosécio-tnico Adilson Eduardo

Baptista da Costa.

ARTIGO 5.°

(Cessio de quotas)

A cessdo da quota implica a saida do sécio cedente ou a

transformagao da mesma em sociedadepluripessoal.

ARTIGO 6.°

(Geréncia)

1. A geréncia e administracgao da sociedade, em todos os

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

mente, incumbem ao sdcio-tnico Adilson Eduardo Baptista

da Costa, bastando a sua assinaturapara obrigar validamente

a sociedade.

2. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos

e contratos estranhos aos negocios sociais da sociedade,tais

comoletras de favor, fianca, abonagGes ou actos semelhantes.

3. O sdcio-tinico podera nomear pessoa estranha a socie-

dade para assumiras fungGes de geréncia.

ARTIGO 7°
(Decisées)

As decisées do sécio-tinice de natureza igual as delibe-

ragdes da Assembleia-Geral deverdo ser registadas em acta

por ele assinadas e mantidas em livro de actas.
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ARTIGO8.°

__ (Dissolugite)

A sociedade nao se dissolveré por morte ou impedi- -

mento do sécio-Wnico, continuando a sua existéncia com o

sobrevivo ¢ herdeiros ou representantes do sécio falecido ou

interdito, devendo estes nomear um que a todos represent,

enquanto a quota se mantiverindivisa.

ARTIGO 9,°
(Liquidagdo)

4

A liquidagao da sociedade HPseAtnos termos da Lei das

Sociedades Comerciais.

ARTIGO 10.°
(Balangos)

Os anos sociais serao os civis e os balancos serao

dados em 31 de Dezembro-de cada ano, devendo encerrar

a3] de Marco imediato.

» ARTIGO JL°

. (Omisso)

No omisso regularao as deliberagdes sociais, as disposi-

* gGes da Lei n.° 19/12, del] de Junho e ainda as disposig6es da

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

(15-6798-L.03)
 

Steel Diafrica, 8. A.

Certifico que, por escritura de 22 de Abril de 2015,
lavrada com inicio a folhas 55, do livro de notds para escritu-

ras diversas n.° 23-B do Cartério Notarial do Guiché Unico.

de Empresa — ANIFIL, a cargo do Notario, Lucio Alberto

Pires da Costa, licenciado em Direito, cujo texto integral

fica depositado nesta Conservatoria nos termos dos n.° 3,
4,e5 do artigo 169.° da Lei n° 1/97, foi constituida urna

sociedade anonima denominada,«Steel Diafrica, S. A.» com .

sede em Luanda, Municipio de Viana, Bairro Km 25, na rua
s/n.°, casa s/n.°, (Lugar Tandy), que tem por objecto e capital »

‘social o estipulado nos artigos3.° e 5.° do seu estatuto, que

esta sociedade se vai reger pelo documento complementar
elaborado nos termosdoartigo 8.° do Cédigo do Notariado,

quefica a fazer parte integrante desta escritura e cujo con-

teiido é perfeitamente conhecido de todos os outorgantes.

Esta conforme.
Cartério Notarial do Guiché Unico de Empresa -—

ANIFIL, em Luanda, aos 24 de Abril de 2015.—O ajudante, |

ilegivel.

‘petentes.

_ dependéncias ou quaisquer outras formas de represent

'  {mportagdo e exportacaio, podendo ainda dedicar-se a quais

2. A sociedade rege-se pelo presente contrato, pela Lg

das Sociedades Comerciais e pelas normasS$ especiais aplics
veis em fungao do seu objecto.

"ARTIGO 2°
(Sede e outras formaslocais de representacao)

1. A sociedade tem a suasede na Provincia de Luand,

Municipio de Viana, Bairro Km 25, ruaasi

(Lugar Tandy).

2.0 Administrador-Unico pode proceder a deslocari,

da sede dentro da Provincia de Luanda ou para uma po.

vincia limftrofe, sem prejuizo, das autorizagGesque,pork

tenham de ser obtidas junto das autoridades pliblicas COM.

, Casa sft

3. A’mudanca de sedepara local nao abrangido peh

numero anterior é da competéncia da Assembleia Geraldy

Accionistas.

4. O Administrador-Unico podeabrir e encerrar, no te.

ritério nacional ou no estrangeiro, agéncias, delegactes

permitidasporlei.

ARTIGO 3.°
(Objecto)

A sociedade tem por objecto social o comercio geral

a retalho de maquinas e produtos para as industria mete

lirgica, metalomecanica, cimenteira e produgdo de britas

quer outros ramos de comércio e industria, em queos sécis

acordem,e seja permitido porlei.

ARTIGO 4.°
(Duragao)

‘

A sociedade durara por tempo indeterminado.

. ‘CAPITULOII
* Capital Social, Accées e Obrigacées

ARTIGO 5.° |
(Capital social) .

- O capital social, integralmente subscrito e realizado, ¢

de Kz: 2.000.000,00 (dois milhdes de kwanzas), correspot

dentea USD 20.000,00 (vinte mil délares americanos) eesti

|

 dividido em 4.000 (quatro mil) acgdes com o valor nominal

de Kz: 5.000,00 (cinco mil kwanzas) cada uma.

ARTIGO 6.°
(Aumentosde capital social)

|. Os aumentos de capital social que de futuro se torent

~ necessarios a equilibrada expansao e gestio das actividades

ESTATUTOS DA SOCIEDADE-

||
|

feréncia na subscri¢éo de novas accdes, na proporgao das

que ao tempo possuirem.

da sociedade sero deliberados em A’ssembleia Geral. \

STEEL DIAFRICA,S.A. 2. Sempre que os aumentos de capital sejam realizado |

, por entradas em dinheiro, os accionistas terao direito de pte|
CAPITULO | \

1

Firma, Tipo, Sede, Objecto Social e Duracto

ARTIGO 1° ARTIGO 7°
(Firmae tipo) (Representacio do capital social)

~ 1, Asociedade adopta 0 tipo de sociedade andnimae tem \. Todas as acgdes representativas do capital social, si0
comofirma «Steel Diafrica, S. Aw», _ a0 portador.
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2. As accées sao registadas, obrigatoriamente, no livro

de registo de accdes da sociedade.

3. Havera titulos de 1, 10,50, 100, 500 e 1.000 acces,

mas os accionistas podem a todo o temposolicitar o desdo-

bramento ou a concentrac¢ao dostitulos.

4. Os titulos so assinados pelo Administrador-Unico.

5. As despesas de conversdo das accdes, bem comoas de

desdobramento ou concentragao de titulos, correm por conta

e
m
e
r
y
n
c
n
r
t
e
R

c) Transmiss4o ou oneracdo de accGes sem a obser-

vancia do disposto no presente contrato de

sociedade; ms

 

d) Quando o accionista tiver accionado judicial-

mente a sociedade, nao obtendo a condena¢ao é

desta quando o accionista falte ao cumprimento |

‘de qualquer das cldusulas dos estatutos quando

dos accionistas que requeiram tais actos. _

ARTIGO 8.°

(Categorias de acgées)

|. Quando permitido porlei, e sob proposta do Admi-

desrespeite deliberagdes da Assembleia Geral,

quando divulguem segredos da sociedade;

e) Violagao de acordos parassociais referentes a

sociedade e que a esta tenham sido notificados.  . i

nistrador-Unico, a.Assembleia Geral pode autorizar a 2. Compete a peemnelele Geral, sae Proposta do ;

sociedade a emitir accdes preferenciais sem voto, e, bem Administrador-Unico, © por uma o_ representativa ‘

assim, acces remiveis, com ou sem voto, definindo a forma 7 pelo menos cinquenta € cinco por cento do capital da '

de determina¢do do respectivo dividendoprioritario. Sacienade, deliberar a amortizagao ¢ fixar as condigées f

2. Nos aumentos de capital por incorporacgdo de reser- necessarias para que a operagao seja efectuada. t
" vas poderdo, quando permitido porlei ¢ por deliberacao da 3. A deliberacao referida no nimero anterior devera ser :

Assembleia Geral, ser emitidas accGes preferenciais sem tomada no prazo de até seis meses contado sobre 0 conhe- f
voto, proporcionais, as acces desta categoria ja existentes, cimento, pelo Administrador-Unico, da ¢ocorréncia do facto 3

a distribuir exclusivamentepelostitulares destas. que fundamenta a amortizacao. i,

3. Quando permitido porlei, as acgdes preferenciais sem 4. A contrapartida da amortizacao sera calculada com i

voto podem, na sua emissao,ficar sujeitas a remiss&o na data

ou prazo que for deliberado pela Assembleia Geral.

base no valor nominal das accdes a amortizar.

nee _ CAPITULO IV
4 As acgbes remiveis sé-lo-ao pelo valor nominal ou Orgios Sociais

com ¢ prémio que for fixado pela Assembleia Geral.
eee ARTIGO 12.°

(Acces préprias) (Elenic9)

A sociedade pode adquirir acc6es prdprias, nas condi- Sao orgaos da sociedade:

cdes e dentro dos limites autorizadosporlei. a) A Assembleia Geral;
‘ 6) O Administrador-Unico;

CAPITULOIII
Limitagées 4 Oneracao e Amortizaca4o de Accées

ARTIGO10.°

(Oncragao de accées € outras transmissées)

A onera¢do, por qualquer forma, a constituigéo de

usuftuto, e todos os tipos de transmiss&o, onerosa ou gra-

tuita, que ndo constituam uma venda com contrapartida em

dinheiro, sobre as accdes da sociedade, depende do consen-

timento de todos os accionistas, prestado em Assembleia

Geral especialmente convocadapara efeito.

ARTIGO 11.°

(Amortizagao de acgées sem consentimento dosseustitulares)

|. E permitida a amortiza¢ao de accdes, sem consenti-

mento dosseustitulares, nas seguintes situaces:

a) Morte ouinterdig&o de um accionista ou extincgao

de um accionista que seja pessoa colectiva, por

dissolugao, liquidacgao, declaracéo de nulidade

ou anulagdo do acto constitutivo, ou por qual-

quer outra causa;

5) Apresentacdo a faléncia ou requerimento da falén-.

cia porterceiros, neste tiltimo caso, desde queja

tenha ocorrido despacho de prosseguimentopro-

ferido pelo tribunal;

eess:

c).O Fiscal-Unico.

* ARTIGO 132° 5

(Designagdes e mandatos)

1. Podem ser designados como membros dos érgaos

sociais pessoas ou entidades que sejam, ou nao, accionistas

da sociedade.

2. O mandato dos membros dos 6rgaos sociais é de um

ano; os membros dos érgdos sociais designados a meio de

um mandato desempenharado BingGes :até ao final do man-

dato em curso.

3. Os membros dos Orgaos sociais designados.

4. Poderao ser reeleitos por uma ou mais vezes.

5. Mantém-se em efectividade de funcdes até a posse dos

_ Tespectivos substitutos.

ARTIGO 14.°

(Constituicdo da Assembleia Geral) ~

_ 1, AAssembleia Geral é constituida por todos os accio-

nistas com direito a voto, que satisfagam as condi¢des

previstasno presente contrato de sociedade.

2. S6 poderao participar na assembleia os titulares de

accdes averbadas em seu nome,no livro de registo de acgdes

da sociedade, até 15 (quinze) dias antes da data da reuniao.

4  
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3. Para os efeitos do disposto no numero anterior, as

accdes deverio manter-st registadas em nome dos accio-
_ nistas, pelo menos, até ao encerramento da reunido da

Assembleia Geral. :
4. Os accionistas sem direito a voto e os obrigacionistas

no podem assistir as reunides da Assembleia Geral.

5. O Administrador-Unico e 0 Fiscal-Unico deverao
estar sempre presentes nas reunides da Assembleia Geral

Anual € nas outras reunides para as quais a respectiva pre-.

_senca seja solicitada peloPresidente da Mesa da Assembleia

Geral, podendo intervir nos trabalhos, apresentar propostas

€ participar nos debates.

ARTIGO 15°.
(Representacdo na Assemblcia Geral)

Os accionistas que pretendam fazer-se representar nas

Assembleias Gerais poderao fazé-lo mediante-simplescarta,

assinadae dirigida ao Presidente da Mesa e poreste recebida

com 5 (cinco) dias de antecedéncia emn relagao ao dia desig-

nado para a reuniaorespectiva.

ARTIGO 16°
(Voto)

A cada ac¢do corresponde um voto.

ARTIGO 17°
(Convocagiio da Assembicia Geral)

I. As convocatorias para as reunides da Assembleia

Geral devem serfeitas pela Mesa da Assembleia Geral com
a antecedéncia minima ea publicidade impostasporlei.

2. Sem prejuizo do disposto no numers anterior,ostitula-._

res de accGes nominativas residentes no estrangeiro poderao
ser convocados porcarta registada expedida para o ende-
revo que, expressamente para esse efeito,1tiverem indicado

asociedade.

ARTIGO 18.°
(Quérum e maiorias) —

1. AAssembleia Geral nao se pode reunit-se sem estarem

presentes ou representados accionistas titulares de accdes

representativas de 55% (cinquenta e cinco) por cento do

capital social, sejamquais forem os assuntos da ordem de

trabalhos. :

2. Salvo casos em quea lei exija uma maioria qualificada

_ superior, todas as deliberagdes da Assembleia Geral terao

de ser tomadas por uma maioria correspondente a 55% (cin-

_ Quenta e cinco por cento) do capital social.

ARTIGO 19.°
(Mesa da Assembleia Geral)

A Mesa da Assembleia Geral sera constituida por um

presidente, um vice-presidente e por um secretario.

’ ARTIGO 20.°
. (Competéncia da Assembleia Geral)

| Compete, designadamente, a Assembleia Geral:

a) Apreciar o relatorio do Administrador-Unico,dis-

culir e votar p balango e contas, e o parecer do

Fiscal-Unico e deliberar sobre h aplicago dos

resultados do exercicio;

 

ainda, confessar, desistir e transigir em quaisquer litigios,

|
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b) Designar os membros dos 6rgdos SOciais;

c) Deliberar sobre quaigquer alteragdes do contra
de sociedade, incluindo os aumentos do Capily

social; .

d) Fixar as remuneracées dosérgaossociais.

ARTIGO 21.° °

(Reunides da AssembIcia Geral) ~

A -Assembleia Geral retine-se ordinariamente até 31d

Marco de cadaano, e extraordinariamente a pedido de wp

dos outros Orgdios sociais, ou.dos accionistas que represen.

tem pelo menos cinco por cento do capital social.

ARTIGO 22.°
(Administrador-Unico)

1A administragdio da sociedade é exercida ‘por un

Administrador-Unico, eleito em Assembleia Geral.

“2.0 Administrador-Unico: esta dispensado de prestar

cauciio nos termosdalei.

ARTIGO 23.°

(Competéncias do Administrador-Unico)

O Administrador-Unico tem a competéncia definida m

lei e neste contrato, representa a sociedade, em juizo ¢ for

dele, activa e passivamente, cabendo- Ihe os mais amply

poderes-de geréncia, assim como lhe cabe. deliberar sobre

qualquer assunto da administrag¢do da sociedade, podendo

bem como comprometer-se em arbitragens.

ARTIGO 24.°

(Poderes de gest&o)

Compete ao Administrador-Unico deliberar sobre qual 
quer assunto de administragao da sociedade, designadamente

sobre: ;

a) Designacdo de um Director Geral, fixando os pode:

res a este conferidos, caso assim entenda;

b) Cooptacao de administradores;

~ ¢) Pedido de convocacao de Assembleias Gerais;

d) Elaboracao dosrelatérios e contas anuais;

e) Aquisicao, alienacdo e oneragao de bens imévels,

- f) Prestacao de caucgées e garantias pessoas ou reais

: pela sociedade;

g) Abertura of encerramento de estabelecimentos ou

de partes importantes destes;  h) Extensdes ou reducdes importantes da actividade

da sociedade.

i) Organizacao da sociedade;

j) Estabelecimento ou cessagao de cooperaciio dure

doura e importante com outras sociedades;

hy Mudanga de sede e aumentos de capital, nostet-

ARTIGO 252°
(Forma de obrigar a sociedade)

Administrador-Unico..

mos previstos no presente contrato de sociedade.

"A sociedade obriga-se validamente pela assinatura do
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ARTIGO 26.°

(Fiscal-Unico) !

l. A fiscalizagao da sociedade compete a um Fiscal-

Unico, que deveré ser Contabilista, qualificado para a

profissdo emAngola,a ser eleito pela Assembleia Geral, jun-

tamente com seu suplente, por um periodo de quatro anos.

2. A Assembleia Geral podera confiar a uma sociedade

_de contabilistas ou de peritos contabilistas, o exercicio das

funcdes do Fiscal-Unico, nado procedendo,entio, a eleicao

deste.

CAPITULO V
Aplicagéo de Resultados

ARTIGO272,
(Aplicagado dos resultados apurados)

Os lucros do exercicio, apurados nos termos da lei,

sucessivamente, a seguinte aplicacdo:
a) Cobertura dosprejuizos dos exercicios anteriores.

b) Constituigéo ou reintegragdo da reserva legal e de

outras que foram exigidas porlei.

c) Remuneracdo dos administradores e gratificacdes

“ a atribuir aos trabalhadores, -se disso for caso,

segundo critério a definir em Assembleia Geral.

d) O remanescente para constituigdo, reintegragdo ou

reforco de reservas n4o impostasporlei ou para

dividendos dos accionistas, conformefor delibe-

tado em Assembleia Geral.

CAPITULO VI
Dissolucdo e Liquidacao

ARTIGO 28°

(Dissolugao)

A sociedade dissolve-se apenas por causas previstas na

lei.

ARTIGO 29.°

* (Liquidagado)

Dissolvida a sociedade,sera ela liquidada em conformi-

dade com as respectivas disposi¢éeslegais.

(15-6802-L03)

 

Waldira, Limitada
s

Certifico que, por escritura de 23 de Abril de 2015,

lavrada com inicio a folhas 61, do livro de notas para escri-

turas diversas n.° 23-B, do Cartério Notarial do Guiché

Unico da Empresa — ANIFIL, a cargo do Notario, Lucio

‘Alberto Pires da Costa, perante mim, Domingos Catenda,

1° Ajudante do Notario no referido Cartorio, compareceram

como outorgantes:

Iracema Jandira de Carvalho Dias Valente, solteira,

maior, natural da Ingombota, Provincia de Luanda,residente

habitualmente, no Distrito Urbano da Ingombota, Bairro

Patrice Lumumba, Rua Ferreira do Amaral, n.° 36,titular

do Bilhete de [dentidade n.° 0005385 I5LA039, emitido pela
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Direcgfo Nacional de Identificagao Civil e Criminal, aos 24

de Janeiro de 2011, e Adelino Walther Comboio, solteiro,

maior, natural do Huambo, Provincia do Huambo,residente

habitualmente em Luanda, no Distrito Urbano da Maianga,

Bairro Complexo da Samba,n.° 6, Casa n.° 6-A, Zona 5, titu-

lar do Bilhete.de !dentidade n.° 003769139H0037, emitido

pela Direcgao Nacional de Identificacao, aos 5 de Setembro

de 2011, que se regera nos termos e sob as clausulas cons-

tantes dos artigosseguinte.

Esta conforme. r

-Cartério Notarial do Guiché Unico da Empresa —

ANIFIL, em Luanda, 24 de Abril de 2015. — O 1.° ajudante,

ilegivel.

: ESTATUTOS DA SOCIEDADE
a WALDIRA, LIMITADA

ARTIGO L.°

A sociedade adopta a denominacio de «Waldira, Limitada»,

com sede social na Provincia do Kuando Kubango, Municipio

‘de Menongue, Bairro Tucuve 2, Rua s/n.° (préximo do

Cemitério Municipal), podendo transferi-la livremente para

qualquer outro local doterritério nacional, bem como abrir

filiais, sucursais, agéncias ou outras formas de representacao

dentro e fora do Pais.

ARTIGO 2.° :

A sua duracdo € por tempo indeterminado, contando-se o

inicio da sua actividade, para todososefeitos legais, a partir

da data da celebracdo da presente escritura.

ARTIGO3.°

A sociedade tem como objecto social a restauracdo,

papelaria, livraria, comércio geral, a grosso e a retalho, pres-

- tagdo de servicos, hotelaria e turismo e similares, industria,

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

. cidade, construg¢ao civil e obras publicas, exploracao mineira

éflorestal, comercializacao de telefones e seus acessérios,-

transporte maritimo, camionagem, agente despachante e

transitarios, cabotagem, rent-a-car, compra e vendadeviatu-

ras, Novas ou usadas e€ seus-acessorios, reparacdo de veiculos

automoveis, concessionaria dematerial e pecas separadas

de transporte, fabricagZo de blocos e vigotas, comercializa-

cao de combustiveis e lubrificantes, explora¢ao de bombas

de combustiveis e estagdo de servico, comercializagao de

medicamentos, material cirirgico, gastavel e hospitalar,

produtos quimicos e farmacéuticos, servi¢os de salide, per-.

fumaria, plastificagéo de documentos, venda de material de

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

ria, pastelaria, boutique, representagdes, impressGes, saldo

de cabeleireiro, agéncia de viagens, promocao e mediacao

imobiliaria, relagdes publicas, representagdes comerciais e

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

video clube, discoteca, realizagdes de actividades culturais

e desportivas, manutengaéo de espagos verdes, seguranga

e
e
e
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de bens patrimoniais, colégio, creche, educa¢ao e cultura,

escola de conducdo, ensino, saneamentobasico,jardinagem,

limpeza, desinfestacdo, fabricacdo e venda de gelo, cyber

café, electricidade, importacao e exportacdo, podendo ainda

" dedicar-se a qualquer outro ramo do comércio ou industria

emque os sdcios acordem e seja permitido por lei.

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

zas), integralmente realizado em dinheiro, dividido e

representado por 2 (duas) quotas iguats no valor nominal

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

tencente aos sdcios Adelino Walther Comboio.e Iracema

Jandira de Carvalho Dias Valente, respectivamente,

ARTIGO 5°
A cessao de quotas a estranhosfica dependente do con-

sentimento da sociedade, a qual é sempre reservado0 direito

de preferéncia, deferido aos sécios se a sociedade dele nao

quiserfazeruso.

ARTIGO 6.°

|. A geréncia e administracdo da sociedade, em todos os

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

mente, incumbem a sdcia Iracema Jandira de Carvallio Dias

Valente, que fica desde ja nomeada gerente, bastando a sua

assinatura para obrigar validamente a sociedade.

2. Fica vedada ao gerente obrigar a ‘sociedade em actos

 contratos estranhosaos negdciossociais, da sociedade,tais

comoletras de favor, fianga, abonagéesou actos semelhantes.

ARTIGO 7.°

A Assembleia Geral sera convocada por simples cartas

registadas, dirigidas aos sécios com pelo menos 30 (trinta)

dias de antecedéncia,isto quandoa lei nao prescreva forma-

lidades especiais de comunicagao. Se qualquer dos sécios

estiver ausente da sede social, a comunicacdo devera ser

feita com tempo suficiente para que possa comparecer.

ARTIGO 8°

Oslucros liquidos apurados, depois de deduzida a per- |

centagem para fundos ou destinos especiais criados em

Assembleia Geral, serao divididos pelos sdcios na propor-

¢do das suas quotas, e em igual propor¢ao seréo suportadas

as perdas se as houver..

ARTIGO 9° ty
A sociedade naose dissolvera por morte ou impedimento

de qualquer dos sécios, continuandoa sua existéncia com 0.

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sdcio falecido ou

interdito, devendo estes nomear um que a todos represente,

enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 10°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sdcios e nos

demais casos legais, todos os sdcios serao liquidatarios

a liquidacdo e partilha verificar-se-o como acordarem. Na -

falta de acordo, e se algum deles o pretender, ser4 0 activo

social licitado em globo com obrigacao do pagamento do

passivo e adjudicado ao sécio que melhor preco oferecer, em

igualdade de condigdes.

dados em 3) de Dezembro de cada ano, devendoenceny

wv

DIARIO Da REPUEy

ARTIGO 11.°:

A sociedade reserva-se 0 direito de amortizar 4 quota
qualquer sdcio, quandosobre ela recaia arresto, penhor,

Q
providéncia cautelar.

, ARTIGO 12.°

Para todas as questdes emerzeiites do presente contray

quer entre os sécios, seus herdeiros ourepresentantes, Qe

entre eles e a propria sociedade, fica estipulado o Foro 4

Comarca do Kuando Kubango, com expressarenincia,

qualqueroutro.

ARTIGO 13.°

Os anos sociais serao os civis e os balancosser,

a 31 de Marco imediato.
"

. ARTIGO 14°

No omisso regularao as deliberagdes sociais, as disp

sicdes da Lei'n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, que € a Lei dys

Sociedades Comertiais e demais legislacao aplicavel.

_ (15-6803-L1h}

 

Ce-Fiel, Limitada

“Certifico que, por escritura de 27 de Abril de 201i

lavrada com inicio a folhas 88, do livro de notas para estt:

turas diversas n.401, do Cartério Notarial do Guiche Unie

da Empresa, a cargo do Notario, Liicio Alberto Pires

Costa, Licenciado em Direito, foi constituida entre:

Primeiro: — Lélia Cristina Silva Cardoso da Ros

casada com Carlos Albano ‘Campos da Rosa, sob 0 reg

de comunhio de adquiridos,natural da Ingombota, Province

de Luanda, ondereside habitualmente, no Distrito Urban

do Sambizanga, BairroComandante Valodia, Rua Cristovie

Falcdo, Casa n.° 10;

Segundo: — Veridiana Celeste Silva Cardoso, soltis

maior, natural do Sambizanga, Provincia de Luanda, ont

reside habitualmente, no Distrito Urbano do Sambizang,

Bairro Comandante Valddia, Rua Cristovao Falcdo, Casa n.°8

Terceiro: —Andreo Sérgio Silva André, solteiro, maid

natural do Sarnbizanga, Provincia de Luanda, onde reside

habitualmente, no Distrito Urbano do Sambizanga, Baim

Comandante Valédia, Avenida Comandante Valddia, Prédi

n.° 248, 5.° andar, Apartamento 53;

Quarto: — Carla Manuela Silva Cardoso Albino, casts)

com Adérito Cossito Caldas Albino,sob o regime de comunhis

de adquiridos, natural da Ingombota, Provincia de Luanda
ondereside habitualmente, no Distrito Urbano do Sambizangi

Bairro Comandante Valédia, Avenida Comandante Valddit

Prédio n° 283, 5.° andar, Apartamento 51;

 
Umasociedade comercial por quotas que se regera noi

termos constantes dos artigos seguintes,
Esta conforme.

Cartério Notarial do Guiché Unico da Empresa, 8

Luanda, 28 de Abril de 2015. —O ajudante,ilegivel,    
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. ESTATUTOS DA SOCIEDADE

~. CE-FIEL, LIMITADA
ARTIGO |?

A sociedade adopta a denominacdo social de «Ce-Fiel,

Limitada», com sede social na Provincia de Luanda,

Distrito Urbano do Sambizanga, Bairro Valédia, Avenida

Comandante Valddia, Prédio n.° 248, 5.°, Apartamente n.° 53,

podendotransferi-la livremente para qualquer outro local do

territério nacional, bem comoabrir filiais, sucursais, agén-

cias ou outras formas de representa¢ao dentro fora do Pais.

_ ARTIGO 2°
A sua dura¢gao € por tempo indeterminado, contando-se o

inicio da sua actividade, para todososefeitos legais, a partir

da data da celebracdo da presente escritura.

ARTIGO 3.°

A sociedade tem como objecto social o comércio geral

a grosso e a retalho, prestacdo de servicos, serralharia, cai-

xilharia de aluminios, agro-pecudaria, industria, hotelaria e

turismo, restaurac4o, informatica, telecomunicagées, publi-

cidade, construcdo civil e obras publicas, fiscalizagao de

obras pliblica, consultoria, explorag¢éo mineira e florestal,

comercializacdo de telefones e seus acessérios, transporte

maritimo, camionagem, agente despachante etransitarios,

cabotagem, renf-a-car, compra e venda de viaturas, novas

‘ou usadas e seus acessorios, aluguer de, viaturas, com ou

sem condutor, venda e reparacao de veiculos automéveis,

concessionaria de material e pecas separadas de transporte,

fabricacéo de blocos e vigotas, comercializagao de combus-

tiveis e lubrificantes, exploracao de bombas de combustiveis

e estacao de servigo, medicamentos, material cirlirgico, gas-

tavel e hospitalar, produtos quimicos e farmacéuticos, centro

médico, clinica, perfumaria, plastificagao de documentos,

venda de material de escritorio e escolar, decoracées, seri-

grafia, impressdes, salao de cabeleireiro, boutique, agéncia

de viagens, promocao e mediagdo imobilidria, perfumaria,

‘relagdes publicas, pastelaria, padaria, geladaria, panificacao,

representagdes comerciais e industriais, venda de gas de

cozinha, desporto e recreacao,oficina auto, video clube, dis-

coteca, meiosindustriais, realizagdes de actividadesculturais

e desportivas, manutencdo de espacos verdes, seguranca de

bens patrimoniais, colégio, educagao de infante, educa¢ao e

cultura, escola de condug4o, ensino, importacado e exporta-

g40, saneamento basico, fabricagdo e venda de gelo, cyber

café, electricidade, podendo ainda dedicar-se a qualquer

outro ramo do comércio ou industria em que os sécios acor-

dem e seja permitido porlei.

!

ARTIGO 4.°

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

integralmente realizado em dinheiro, dividido e representado

por 4 (quatro) quotas iguais no valor nominal de Kz: 25.000,00

' (vinte e cinco mil kwanzas) cada uma, pertencentes aos

socios Lélia Cristina Silva Cardoso da Rosa, Veridiana

Celeste Silva Cardosd, Andreo Sérgio Silva André e Carla

Manuela Silva Cardoso Albino, respectivamente.

EE 
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ARTIGO 5.°

A Cessdo de quotas a estranhosfica dependente do con-

sentimento da sociedade, a qual é sempre reservadoo direito

de preferéncia, deferido aos sécios se a sociedade dele nado

quiser, fazer uso.

1 ARTIGO 6°

’ A geréncia e administragao da sociedade, em todos os

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

vamente, incumbe as sécias Lélia Cristina Silva Cardoso da

Rosa e Veridiana Celeste Silva Cardoso, que ficam desde ja

nomeadas gerentes, com dispensa de caucdo, bastando uma

assinatura, para obrigar validamente a sociedade.

|. As gerentes poderao delegar num dos sdcios ou mesmo

em pessoa estranha a sociedade parte dos seus poderes de

geréncia, conferindo para 0 efeito o respectivo mandato.

2. Fica vedado as gerentes obrigar a sociedade em actos

e contratos estranhos aos riegécios sociais da sociedade,

tais comoletras de favor, fian¢a, abona¢des ou actos seme-

lhantes. ,

ARTIGO 7.°

As Assembleias Gerais serio convocadas por simples

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

dias de antecedéncia, isto quandoa lei nao prescreva forma-

lidades especiais de comunicacgao. Se qualquer dos sdécios

estiver ausente da sede social, a comunicacao devera ser

feita com temposuficiente para que possacomparecer. |

; 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-

¢a0 das suas quotas, e em igual proporcao serao suportadas

as perdas se as houver.

ARTIGO 9°

A sociedade ndo se dissolvera por morte ou impedimento

de qualquer dos sécios, continuando a sua existéncia com o

sobrevivo e herdeiros ou representantes do socio falecido ou

interdito, devendo estes nomear um que a todos represente,

enquanto a quota se mantiver indivisa.|

ARTIGO 10.°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sdécios e nos

demais casos legais, todos os sécios serao liquidatarios € a —

liquidagaoe partilha verificar-se-4 como acordarem. Nafalta

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

licitado em globo com obrigac¢ao do pagamento do passivo

e adjudicado ao sdcio que melhor prego oferecer, em igual-

dade de condicées. .

ARTIGO IL?

A sociedade reserva-se 0 direito de amortizar a quota de

qualquer sdcio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou

providéncia cautelar.

ARTIGO 12°

Para todas as quest6es emergentes do presente contrato,

querentre os s6cios, seus herdeiros ou representantes, quer  
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entre eles e a propria sociedade,fica estipulado o Foro da

Comarca de Luanda, com expressa renuncia a qualquer

outro. -

ARTIGO 13.°

Os anos sociais serao os civis e os balancos serdo

dados em 31 de Dezembro de cadaano, devendo encerrar

a 31 de Marco imediato.

ARTIGO 14°

No omisso regularao as deliberacdes sociais, as dispo-

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

Sociedades Comerciais, e demais legislagao aplicavel.

* (15-6951-L02)

 

Safedrive Angola, Limitada

Certifico que, por escrityra de 24 de Abril de 2015,
lavrada com inicio a folhas 65, do livro de notas para éscri- °

turas diversas n.° 262-A, do Cartério Notarial do Guiché

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

da Costa, Licenciado em Direito, foi constituida entre: -

' Primeiro: — DomingosPaiva de Castro Ganga,solteiro,

maior, natural de Cangola, Provincia do Uige, residente habi-

tualmente em Luanda, no Distrito Urbano da Ingombota,

Bairro Ingombota, Rua do Timor, Prédio n.° 113, 1.° Andar;

Segundo: — Domingos José ‘Farias, solteiro, maior,
natural da Gabela, Provincia do Kwanza-Sul, residente habi-
tualmente em Luanda, no Distrito Urbano da Samba, Bairro

Futungo de Belas, Rua Doutor Pedro Van-Dunem de Castro

(Loy), casa sem ntiimero; “

Umasociedade comercial por quotas que se regera nos

termos constantes dos artigos Seguintes ,

Esta conforme.

Cartorio Notarial do Guiché Unico da Empresa, em

Luanda, 27 de Abril de 2015. — O ajudante,ilegivel. -

ESTATUTO DA SOCIEDADE
SAFEDRIVE ANGOLA, LIMITADA

—— ARTIGOI?
A sociedade adopta a denominago social de «Safedrive

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

Rua Direita do Camama/Luanda-Sul, casa. sem namero,

Municipio de Viana, Bairro Sapi, podendo transferi-lalivre-

mente para qualquer outro local do territério nacional, bem

comoabrir filiais, sucursais, agéncias ou outras formas de

representac4o dentro e fora do Pais,

ARTIGO 2.°

Asua duragio éé por tempo-indeterminado, contando-seo.

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

da data da celebragaoda presente escritura.

ARTIGO 3°

A sociedade tem como objecto social o comércio geral

a grosso e a retalho, prestagao de servicos, serralharia, cai-

_Sorios, aluguer de viaturas, com ou sem condutor, vendae

- G40 e mediacdo imobilidria, perfumaria, relagdes publicas,

por 2 (duas) quotasiguais no valor nominal de Kz: 50.000,00

-quiser fazer uso.

v

DIARIO DA REPUBLIgy

xilharia de aluminios, agricultura e agro-pecudria-indisy
pesca, hotelaria e turismo, informatica, telecomunicapis,

publicidade, construgao civil e obras publicas, Consultori
exploragdio- mineira e florestal, comercializacao de telefy
nes e€ seus acessorios, transporte maritimo, Camionagen,

agente despachante, e transitarios, cabotagem, rent-a-cy

compra e venda de viaturas, novas ou usadas e seus aces

reparagao de veiculos automéveis, concessionaria de mate

rial e pecas separadas de transporte, fabricacdo debloc }
e vigotas, comercializagao de combustiveis e lubrificante,

exploracdo de bombas de combustiveis e esta¢do deservico,

medicamentos, material cirirgico, gastavel e hospitala,

produtos quimicos e farmacéuticos, centro médico,clinica

perfumaria, plastificacao de documentos, venda de material

de escritorio e escolar, decoragées, serigrafia, impressies,

salao de cabeleireiro, boutique, agéncia de viagens, promo

pastelaria, padaria, geladaria, panificagao, representacies

comerciais e industriais, venda de gas de cozinha, despono

e recreacdo, video clube, discoteca, meios industriais, reali

zacdes de actividades culturais e desportivas, manutencio

de espacos‘verdes, seguranca de bens patrimoniais, cole:

gio, creche, educacdo e cultura, escola de condu¢ao, ensino,

importacZo e exportacdo, saneamento basico, fabricagin

e venda de gelo, cyber café, electricidade, podendo ainda

dedicar-se a qualquer outro ramo do comércio ou induisina

em que os sécios acordem e seja permitido por lei.

_ ARTIGO 42
O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas),

integralmenterealizado em dinheiro, dividido e representato

{cinquenta mil kwanzas) cada uma, pertencentes aos sdcids

Domingos Paiva de Castro Ganga e Domingos Jose Farias,

respectivamente.

ARTIGO 5.° ,

A cessao de quotas a estranhos fica dependente do cot

sentimento da sociedade, a qual é sempre reservado0 direito

de preferéncia, deferido aos sdécios se a sociedadedele nio

ARTIGO 6°.

A geréncia e administragao da sociedade, em todos08

seus actos e contratos, em juizo e fora dele, activa e pass

vamente, incumbem aos 2 (dois) sdcios, que ficam desde j2

nomeados gerentes, com dispensa de caucdo, bastando |

|
\

   
2 (duas) assinaturas conjuntas dos gerentes, para obrigaf

validamente a sociedade.

1.Os gerentes poderao delegarnum dos sécios ou mesmo |

em pessoa estranha a sociedade parte dos seus poderes de |
geréncia, conferindo para o efeito, o respectivo mandato.

2. Fica vedado aos gerentes -obrigar a Sociedade em

actos € contratos estranhos aos negécios sociais da socie-
_ dade, tais comoletras de favor, fianga, abonacdes ou actos

semelhantes.

RET
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_ ARTIGO 7.°

As Assembleias Gerais serao convocadas por simples car-

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

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

lidades especiais de comunicacao. Se qualquer dos sécios

estiver ausente da sede social a comunicac4o deveraserfeita

com tempo sufictente 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, seréo divididos pelos sécios-na propor-

cao das suas quotas, e em igual propor¢do serao suportadas

as perdas se as houver. ‘

ARTIGO 9.°

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 quea todosrepresente,

enquanto a quota se mantiverindivisa.

ARTIGO 10.°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sécios e nos

demais casos legais, todos os sdécios serdo liquidatarios e a

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

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

licitado em globo com obrigagéo do pagamento do passivo

_ eadjudicado ao sécio que melhor preco oferecer, em igual-

dade de condicées.

~— ARTIGO I
A sociedade reserva-se 0 direito de amortizar a quota de

qualquer sOcio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou

providéncia cautelar,

| ARTIGO 12.°

Para todas as questdes emergentes do presente contrato,

quer entre oS sdcios, seus herdeiros ou representantes; quer

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

Comarca de Luanda, com expressa renuncia a qualquer outro.

ARTIGO 13.°

Os anos sociais serfo os civis e os balancos serio

dados em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar

a3] de Marco.imediato.

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

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

Sociedades Comerciais, e demais legisla¢ao aplicavel.

(15-6936-L02)

 

CRETOP— Construcao Civil e Obras Publicas, Limitada

Certifico que, por escritura de 24 de Abril de 2015,

lavrada com inicio a folhas 61, do livro de notas para escri-

turas diversas n.° 262-A, do Cartério Notarial do Guiché

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

da Costa, Licenciado em Direito, foi constituida entre:

8615

Primeiro: —- Marco André Pereira Santinhos, casado

com Filipa Andréa Ferraz Craveiro Santinhos, sob o regime

de comunhio de adquiridos, natural de Santiago do Cacem,'

Portugal, mas de nacionalidade’ portuguesa, residente habi-

tualmente em Luanda,. no Distrito Urbano da Ingombota,

Bairro Ilha do Cabo, Avenida Murtala Mohamed;

Segundo: — Filipa Andréa Ferraz Craveiro Santinhos,:

casada com Marco AndréPereira Santinhos, sob o regime de

comunhao de adquiridos, natural da Ingombota, Provincia

de Luanda, onde reside habitualmente, no Distrito Urbano

da Ingombota, Bairro Ingombota, Rua Cirilo da Concei¢ao

e Silva, Casa n.° 9;

Umasociedade comercial por quotas de que se regera

nos termos constantes dos artigos seguintes.

Esta conforme. ;

Cartério Notarial do Guiché Unico da Empresa, em

Luanda, 27 deAbril de 2015. — O ajudante,ilegivel.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
CRETOP— CONSTRUCAOCIVIL E OBRAS

PUBLICAS, LIMITADA

] o

A sociedade adopta a denominacao de «CRETOP —

Construcao Civil e Obras Publicas, Limitada», com sede em

Luanda, no Bairro Benfica, Rua n.° 29, Municipio de Belas,

podendotransferi-la livremente para qualquer outro local do

territério nacional, bem comoabrirfiliais, sucursais, agén-

cias ou outras formas de representacdo dentro e fora do Pais.

2°
A sua duracao é por tempo indeterminado, encontrando-

-se 0 inicio da sua actividade, para todos osefeitos legais, a

partir da data de celebragao da presente escritura.

3.°

A sociedade tem por objecto social o exercicio da acti-

vidade de construgao civil e obras ptiblicas, a promocdo

imobiliaria, 0 comércio de materiais deconstrugao, projec-

tos, consultoria, formagao, importacao e exportacao, bem

como o exercicio de actividades complementares ao seu

objecto social, desde que nao sejam proibidas porlei e apro-

vadas em Assembleia Geral.

4°

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

kwanzas), integralmente realizados em dinheiro, dividido e

representado por duas (2) quotas iguais no valor nominal

de Kz: 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil kwanzas) cada

uma, pertencentes aos s6cios Marco André Pereira Santinhos

e Filipa Andréa Ferraz Craveiro Santinhos, respectivamente.  
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5°

O capital social poderd ser aumentado por deliberagdo

dos sécios, € na proporgéo das suas quotas, ou na forma

como se vier a acordar.

6 0

A cessacao de quotas a estranhosfica dependente do con-

sentimento da sociedade, a qual é sempre reservadoo direito

de preferéncia, deferido aos sdcios se a sociedade dela nao

quiser fazer uso.

7°

. 1. A geréncia da sociedade e a sua representacao, em juizo

ou fora’ dele, activa e passivamente competira aos 2 (dois)

gerentes Marco André Pereira Santinhos e Filipa Andréa

’ Ferraz Craveiro Santinhos.

2. Os ementes podem constituir procuradores para 0

exercicio de actos especificos.

3. E vetado aos gerentes e procuradores obrigara socie-

dade em actos ou contratos estranhos ao objecto social,

incluindo a emissao de fiancas e avales.

. 4, Semprejuizo de outros casos especialmente previstos

neste pacto social, a sociedade obriga-se mediante assina-

tura de:

a) Os dois gerentes;

b) Um gerente e de um procurador, sendo ¢0 deste no

ambito da respectiva procura¢ao.

8.Q

As Assembleias Gerais serao convocadas porsimples.

carta dirigidas aos sdcios com 8 dias de antecedéncia a data

da mesma, isto quando a lei nao prescrever formalidades

especiais de comunicacao. Se qualquer dos sécios estiver

ausente da sede social, a comunicacdo devera ser feita com

temposuficiente para que possa comparecer. |

9°

Os lucros liquidos apurados, depois de deduzida a per-

centagem para fundos ou destinos especiais criados em

Assembleia Geral, serdo divididos pelos sdcios na propor-

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

as suas perdas se houver.

‘102 |
Asociedade naose dissolvera por morte ou impedimento

de qualquer dos sécios, continuando a sua existéncia com o

sobrevivente e herdeiros ou representantes do sécio falecido

ouinterdito, devendo este nomear um que a todos repre-

sente, enquanto a quota se mantiverindivisa,

4

iW

Dissolvida a sociedade por acordo dos sdcios e nos

demais casos legais, todos serao liquidatarios e a liquida-

gao e partilha verificar-se-40 como acordarem. Nafalta de
_ acordo, e se algum deles o pretender, ser4 o activo social -

 

- entre eles e a propria sociedade, fica estipuladoo Ford

- Luanda, 28 de Abril de 2015 — O ajudante;ilegivel.

a
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licitado em globo como obrigacao do pagamento do passiry
e adjudicado ao sécio que melhor prego oferecer em igual

dade de condi¢ées.

- + ‘12°

A sociedade reserva-se 0 direito de amortizara quotag

‘qualquer sécio, quando sobreela recaia arresto, penhora,

providéncia cautelar.

13.°

Para todas as questdes emergentes do presente contra

quer entre os sdcios, seus herdeiros ou representantes, quy

Comarca de Luanda, com expressa rentincia a qualquer outn,

14.°

Os anos sociais serdo civis e os balan¢gosserao dado

~em 31 de Dezembrode cada ano, devendoencerrar a3]

de Marco imediato. °

x ‘J 5°

Noomisso regulardo as deliberacdes sociais, as dispos

tas na Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, Lei das Sociedats

Comerciais, e demais legislacao aplicavel.

(15-6932-L0))

 

Vila dos Principes, Limitada
i

Certifico que, por escritura de 22 de Abril de 205

lavrada com inicio a folhas 59, do livro de notas para esc

turas diversas n.° 268-A, do Cartério Notarial do Guid

Unico da Empresa, a cargo do Notario Lucio Alberto Pits

da Costa, Licenciado em Direito, foiconstituida entre:

Primeiro: — Fernando AmadorRibeiro Vaz de Azevett

casado com Dediana Morais Antunes Vaz de Azevedo,sobt

regime de comunhao de adquiridos, natural do Sambizangs

Provincia de Luanda, onde reside habitualmente,no Distait

Urbano do Sambizanga, Bairro Comandante Valddia, Ru

Gil Liberdade, Casa n.° 73;

Segundo: — Djamila Manuela Cadete de Melo Xavitt

solteira, maior, natural da Ingombota, Provincia de Luands

ondereside habitualmente, no Distrito Urbano da Ingombols

Bairro Maculusso, Rua Che-Guevara, Casa n.° 169;

Umasociedade comercial por quotas que se regera ni

termos constantes dosartigos seguintes.

Esté conforme.

Cartorio Notarial do Guiché Unico da Empresa,et 
ESTATUTOS DA SOCIEDADE

VILA DOS PRINCIPES, LIMITADA |

ARTIGO 1°

Asociedade adopta a denominacao social de «Vil

dos Principes, Limitada»,; com sede social na Provincia
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Luanda, Municipio de Belas, Bairro Mussulo, Zona Nova do

- Mussulo, casa sem numero, podendotransferi-la livremente

para qualquer outro local do territério nacional, bem como

abrir filiais, sucursais, agéncias ou outras formas de repre-

sentagdo dentro e fora do Pais.

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

inicio da sua actividade, para todososefeitos legais,a partir

da data da celébracdo da escritura.

ARTIGO 3°

A sociedade tem como objecto social hotelaria e turismo,

prestacdo de servic¢os, comércio a grosso e a retalho, cons-

trugdo civil e obras publicas, consultoria, exploragdo mineira

e florestal, comercializagao de telefones e seus acessdrios,

transporte maritimo, camionagem, agente despachante e

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

turas, novas ou usadas e seus acessorios, venda e reparac4o

de veiculos automéveis, concessionaria de material e pecas

separadasde transporte, fabricac4o de blocose vigotas,plas-

. tificagao de documentos, venda de material de escritorio e

escolar, decoragées, serigrafia, servigos de béleza e saldo

de cabeleireiro, agéncia de viagens, promogio e mediacao

imobiliaria, panificagdo, representagdes comerciais e indus-

triais, venda de gas de cozinha, desporto e recreacdo, meios

industriais, realizacées de actividades culturais e despor-

tivas, manutencaio de espacos verdes, seguranca de bens

patrimoniais, importacdo e exporta¢do, saneamento basico,

fabricacao e venda de gelo, podendo ainda dedicar-sea qual-

quer outro ramo do comércio ouindustria emque os sdcios

acordem e seja permitido porlei.

. ARTIGO 4° .

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

_ as), integralmente realizado em dinheiro, dividido e

tepresentado por 2 (duas) quotas iguais, no valor nomi-

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

pertencente aos socios Fernando AmadorRibeiro Vaz de

Azevedo Djamila-Manuela Cadete de Melo Xavier, res-

pectivamente.

ARTIGO 5.°

A cessao de quotas a estranhos fica dependente do con-

sentimento da sociedade, a qual é sempre reservado0 direito

de preferéncia, deferido aos sdcios se a sociedade dele nao

quiser fazer uso. .

' ARTIGO6.°

1. A geréncia e representagdo da sociedade, em todos os

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

vamente, incumbe aos sécios Fernando AmadorRibeiro Vaz

de Azevedo e Djamila Manuela Cadete de Melo Xavier, que

ficam desde j4 nomeadosgerentes, com dispensa de caucao,

bastando | (uma) das assinatura de um dos gerentes para

obrigar validamente a sociedade.

eee 
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2. Os gerentes poderfo delegar num dos sécios ou mesmo

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 negocios sociais da sociedade,tais

como Jetras de favor, fianga, abonacdes ou actos seme-

lhantes.

- ARTIGO 72

As Assembleias Gerais serao convocadas por simples

cartas registadas, dirigidas aos s6cios com pelo menos

30 (trinta) dias de antecedéncia, isto quando 4 lei nao pres-

creva formalidades especiais de comunicacgao. Se qualquer.

dos sécios estiver ausente da sede social, a comunica¢gado

deverd ser feita com tempo suficiente para que possa com-

parecer.

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 serdo suportadas

as perdas se as houver.

ARTIGO 9.° ‘

’ 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.°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sécios e nos

demais casos legais, todos os sdcios serao liquidatarios e a

liquidac&o e partilha verificar-se-4 como acordarem. Nafalta

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

licitado em globo com obrigacdo do pagamento do passivo

e adjudicado ao sdcio que melhor prego oferecer, em igual-

dade de condicdes.

9 ‘ ARTIGO 11.°

A sociedade reserva-se 0 direito de amortizar a quota de

qualquer socio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou

providéncia cautelar.

ARTIGO 12.° .

Para todas as quest6es emergentes do presente contrato,

quer entre os sOcios, seus herdeiros ou representantes, quer

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

Comarcade Luanda, com expressa reniincia a qualqueroutro.

ARTIGO 13°

Os anos sociais serio os civis e os balancos serao

dados em 31 de Dezembrode cada ano, devendo encerrar

a 31 de Marco imediato.

ARTIGO 14.°

No omisso regularao as delibera¢des sociais, as dispo-

sigdes da Lei n.° 1/04, de [3 de Fevereiro, que é a Lei das
Sociedades Comerciais, e demais legisla¢ao aplicavel.

(15-6949-L02)
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Kwik-Form Angola, Limitada

Certifico que de folhas n.° 4 a 5 do livro de notas para -

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

tra-se lavrada a Escritura de teor seguinte:

Alteracdo total de estatutos na sociedade comercial

«Kwik-Form Angola, Limitada».

No dia 13 de Marco 2015, nesta Cidade de Luanda

e no 4.° Cartério Notarial desta Cidade, sito na Rua de

. Lobiton.° 34, a cargo do Notario, Pedro Manuel Dala,.

e perante 0 mesmo, compareceu como outorgante Cecilia

Melanie da Cruz D’Oliveira, solteira, maior, natural da

Ingombota, Provincia de Luanda, onde reside habitual-

‘mente, Rua B2, Casa n.° 25, Zona 11, Bairro Nelito Soares,

Distrito Urbano do Rangel, Titular do Bilhete de-Identidade

n.° 000169018LA012, emitido aos 17 de Janeiro de 2012,

. pela Direcgdo Nacional de Identificagao, que outorga neste

acto, em nome e em representacaéo da sociedade comercial

«Kwik-Form Angola, Limitaday, («Sociedade»), socie-

dade constituida e matriculada na Conservatéria do Registo

Comercial de Luanda, 2.? Sec¢ao Guiché Unico da Empresa

— ANIFIL, sob 0 n.° 653-14, com sede em Luanda, no

Municipio da Ingombota, Bairro Ingombota, Rua Kwamme

Nkrumah,n.° 256, e com 0 capital social de Kz: 500.000,00

(quinhentos mil kwanzas), integralmente realizado em

dinheiro, na qualidade de mandataria.

Verifiquei a identidade da outorgante pelos mencionados

documentos de identificacdo, bem comocertificoa qualidade

ea suficiéncia dos poderes em que intervém tendo poderes

para 0 acto, em face dos documentos que mais adiante men-

ciono e arquivo. |

E, pela outorgante foi dito: .

Que, conforme deliberacdo da Sociedade, aos 23 de

Janeiro de 2015, procede a alteracao total dos estatutos,

estatutos esses constantes do documento complementar ela-

_borado em separado,nos termose para os efeitos do n.° 2 do

artigo 55° da Lei n® 1/97, de 17 de Janeiro, que fica a fazer

parte integrante desta escritura e que a outorgante declarater

lido, tendo pleno conhecimento do seu contetido pelo que é -

dispensada a sua leitura.

Anstruem este acto:

a) Certidao do registo ééniercialda sociedade;

b) Acta deliberativa de 23 de Janeiro de 2015;

c) Procuragdo outorgada no 1.° Cartério Notarial de

Luanda, aos 12 de Marco de 2015.

A outorgante e na sua presenca fiz em voz alta a leitura

desta escritura, a explicagao do seu contetido e a adverténcia’

da obrigatoriedade do registo do acto no prazo de 90 dias.

O Notario, Pedro Manuel Dala.

em alojamentos temporarios.

_ Capital Social,» Prestagies Suplementares e Suprimento

DIARIO DA REPUB,
Cy

ESTATUTOS:DA SOCIEDADE COMERCIA,
KWIK-FORM ANGOLA,LIMITADA

TITULO I
Tipo, Denominagao, Sede Social, Duracio

e Objecto Social

ARTIGO 1.°

(Tipo, denominagio,sede social ¢ duragao)

I. A sociedade adopta o tipo de sociedade por aud

e a denominacao social «Kwik-Form Angola, Limitads,

(«Sociedade»).

2. A sede da Sociedade é€ no Distrito Urbano 4

Ingombota, Bairro Ingombota, Rua KwammeNkrumah,!

256, Luanda, Angola. ,
3. A administragéo da‘sociedade («Geréncia») poder

proceder a alteracdo da morada da sua sedepara qualquer

outro local em Angola.

4. A sociedade podecriar e fechar sucursais, filiais, dele

gacées, escritérios de representacdo ou outras formas &

representagao, em Angola ou noestrangeiro.

5. A sociedade durara por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.°
‘ (Objecto social)

1A sociedade tem por objecto social a prestagio t |

servicos a industria do petrdleo e gas, e outros seclor

de actividades, designadamente, servigos de manuten¢as,

incluindo pintura industrial, isolamento térmico,protec

contra corrosao, remocdo de amianto, instalacao e desmon-

tagem de andaimes, cofragem e equipamentos auxiliares,

servicos de higiene, limpeza e controle de pragas,0 aluguet

de andaimes, cofragens e equipamentosauxiliares € ainda 0

aluguer e venda de equipamentos e maquinas,incluindo edi

ficios modulares, casas de banho portateis para instalacao |

2. Por deliberagao da Assembleia Geral, aprovada pot

maioria de 65% (sessenta e cinco por cento) dos vote

representativosda totalidade do capital social, a Sociedat:

pode adquirir participagdes sociais em sociedades deres

ponsabilidade limitada, incluindo sociedades com 0

objecto materialmente diferente do seu ou reguladaspol

leis especiais, assim como participar em agrupamentos

complementares de empresas, agrupamentos de interesst

econdmico, consércios ou quaisqueroutros tipos de associe

ao, temporaria ou permanentemente.

~ TITULO II  
ARTIGO 3.° |

(Capital social) \

1. O capital social da sociedade é integralmenterealizado |

em dinheiro, no montante de Kz: $00.000,00 (quinhentosmil

kwanzas), equivalente a USD 5.000,00 (cinco mil délares
dos Estados Unidos da América), integralmente realizado

em dinheiro («capital social»), distribuido e representade
pelas seguintes 2 (duas) quotas:
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a) Uma quota com o valor nominalde Kz: 250.500,00

(duzentos e cinquenta mil e quinhentos kwan-

zas), equivalente a USD 2.505,00 (dois mil qui-

nhentos e cinco ddlares dos. Estados Unidos da

América), representativa de 50,1% (cinquenta

virgula um por cento) do capital social, perten-

cente 4 sdécia «Planumian Investments, S.A»

(«Planumian»); e

b) Umaquota com 0 valor nominal de Kz: 249,500,00

(duzentos e quarenta e nove mil e quinhentos

kwanzas), equivalente a USD 2.495,00 (dois

mil quatrocentos e noventa e cinco ddélares dos

Estados Unidos da América), representativa de

49.9% (quarenta e nove virgula nove por cento)

do capital social, pertencente a sdcia «Waco.AO

Holdings, Limitada».(«Waco Holdings»)

2.O capital social podera ser aumentado, em dinheiro ou

em espécie, mediante deliberagdo em Assembleia Geral por

maioria de 65% (sessenta e cinco por cento)dos votos cor-

respondentes ao capital social.

3. Os sdcios poderdo, na propor¢ao da sua participa¢ao

social, exercer o seu direito de preferéncia, nos aumentos

de capital social, a contar da data da respectiva deliberacdo.

4. Os sdcios poderdo cederentre si, sem necessidade de

consentimento da Sociedade, os direitos de preferéncia nos

aumentos de capital social em dinheiro que venham a ser

deliberados.

ARTIGO 4.°
(Prestagdes suplementares c suprimentos)

1, Mediante deliberagao'da Assembleia Geral, aprovada

por maioria de 65% (sessenta e cinco por cento) dos votos

Tepresentativos do capital social, poderao ser exigidas a

todos os sdcios prestagGes suplementares até ao limite de

Kz: 100.000.000,00 (cem milhdes de kwanzas); equivalente

a USD 1.000.000,00 (um milhdo de délares dos Estados

Unidos da América), bem como contribuigdes adicionais de

qualquer natureza que nao em dinheiro. .

2. Mediante deliberagéo da Assembleia Geral da

Sociedade, aprovada por maioria de 65% (sessenta e cinco

por cento) dos votos representativos do capital social,

podera ser decidida a celebracdo de contratos de suprimen-

tos remunerados. Os suprimentos néo remunerados poderao

ser decididos pela Geréncia da Sociedade, mas sao volunta-

rios para os sécios da Sociedade.

TITULO UI "
Diviséo, Transmiss4o, Oneracéo, Amortizagao

de Quotas e Exclusao de Sécio

ARTIGO 5° .
(Transmissdo de quotas)

1. A cesséo de quotas entre sdécios e de qualquer sdcio

a favor de terceiros, em todo ou em parte, depende de pré-

vio consentimento escrito da Sociedadee osrestantes sécios
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gozam de direito de preferéncia sobre as referidas cessdes,

nos termos doartigo 5.° n.° 3 e seguintes.

2. Nao obstante o previsto no artigo 5.° n.° | _ a

cessdo de quotas da sécia «Waco.AO Holdings» a favor de

sociedades suas afiliadas é livre e néo requer o consenti-

mento prévio da sociedade, sendo que os restantes sdcios

ndo gozam de direito de preferéncia sobre as referidas ces-

sdes da sdcia «Waco.AO Holdings».

3. Com excepg¢ao da cessdo de quotas prevista no artigo 5.°

n.° 2, 0 sOcio que pretenda ceder a sua(s) quota(s) («sdcio

cedente») devera notificar os restantes sdcios e a sociedade

da sua intengdo de ceder a quota por carta registada remetida

para as moradas das respectivas sedes sociais e devera:

a) Notificar a Sociedade da sua intenc4o de transmitir

a totalidade ou parte da sua participacao, estabe-

lecendo a identidade do promitente cessionario e

todos os termos e condigées propostos ao sdécio

cedente, designadamente © preco'e a forma de

~pagamento;

5) Convocar uma Assembleia Geral de Sécios da

sociedade para que esta decida sobre o consenti-

mento (ou recusa do mesmo)da sociedade a ces-

sao de quotas proposta, devendo o competente

aviso convocatorio conter ou ser acompanhado

de toda a informag4orelativa a cessdo, designa-

damente o preco e a forma de pagamento, bem

‘como a identidade do cessionario; e

c} Notificar os restantes sdcios para exercerem, que-

" rendo,os seusdireitos de preferéncia, indicando

toda a informacao relativa a cessdo, designada-

mente o preco ea forma de pagamento. —-

4. A sociedade dispde de um prazo de 60 (sessenta) dias

de calendario, a contar da data de recep¢do da notificagdo

prevista no artigo 5.°, n.° 3, alinea a) dos presentesestatutos,

para se pronunciar sobre o pedido de consentimento para a

realizacdo da cess&o, 0 qual devera ser prestado mediante

. deliberacgdo unanime da Assembleia Geral.

5, Os restantes sdcios da sociedade dispdem de um prazo

de 15 (quinze) dias a contar da recepcdo da notificag4o cons-

tante no artigo 5.°, n.° 3,alinea c) dos presentes estatutos,

para exercer 0 seu direito de preferéncia, mediante envio de

comunicacao escrita dirigida 4 geréncia da sociedade caso

mais que um sécio exerca seu direito de preferéncia, a(s)

quota(s) a transmitir sera(éo) cedida(s) proporcionalmente

aos sécios preferentes, em fungdo da(s) quota(s) que cada

um deles detenha a data do exercicio de preferéncia. O

valido exercicio do direito de preferéncia dos sécios, dentro

dos prazos estabelecidos para 0 efeito, devera ser devida-

mente documentado na acta de Assembleia Geral no dmbito

da qual seja deliberado o consentimento da Sociedade para a

mencionada cess&o de quotas.

6. O exercicio do direito de preferéncia dos sdcios

depende de consentimento da Sociedade,

expressa ou tacitamente.
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7 Se nenhum dos restantes sécios exercer 0 respec-~ ° 4) O incumprimento, por qualquer um dossécios4

tivo direito de preferéncia, nem a Sociedade apresentar por. previsto nos artigos 5.° e 6.°; |

escrito a sua objec¢do 4 cessproposta no prazoacimaesta- c) Dissolucao, incapacidade,interdi¢ao ou declarac,

belecido no n.° 5, 0 sécio cedente poderd ceder a(s) sua(s) de faléncia do sécio; e

quota(s) dentro de 60 (sessenta) dias a partir do termo do d@) Incumprimento definitivo de quaisquer obrigaciy

prazo referido, nos termos propostos de acordo com as noti-

ficacdes & sociedade ¢ aos sécios.

8. No caso de a sociedade ndo prestar 0 consentimento

necessdrio para a cessdo de quotas, nos termos dos nume-

ros precedentes, a Sociedade e os sécios remanescentes (que

nao 0 sécio que pretende ceder a sua quota) serdo obrigados

a adoptar umadas trés op¢6es seguintes:

q) Os restantes sécios devem adquirir a quota nos

mesmos termos econdi¢Ges comerciais, nomea-

damente prego e condicées de pagamento;

8) A sociedade devera providenciar para que oter-

ceiro adquira a quota nos mesmos termos e

condi¢des comerciais, nomeadamente preco e

condigées de pagamento;

_ 6 A sociedade devera amortizar a quota e devera

pagar a0 sdcio o preco indicado no aviso men-

cionadonoartigo 5.°, n.° 3, alfinea a).

" ARTIGO62
(Onerasao de quotas)

|. A constituic¢do de quaisquer énus ou encargos sobre
as quotas da Sociedade depende do consentimento prévio

dos sdcios, aprovado em Assembleia Geral por maioria de
65% (sessenta e cinco por cento) dos votos representativos

do capital social. Este consentimento nao sera necessario se

0 negécio que lhe serve de base se destinar ao cumprimento

de obrigacées assumidas, pelo(s) socio(s) Fequerente(s),

para com a sociedade, i

2. O s6cio que pretenda constituir quaisquer Onus ou

encargos sobre a(s) sua(s) quota(s), deve notificar a socie-

dade, por carta registada para a moradada sedesocial desta, ©

. dos respectivos termos e condigdes do negdcio subjacente

a constituicao do 6nus ou encargo, incluindo informacées

detalhadas sobre a transaccgado subjacente. se

3. Caso o consentimento nado seja prestado no prazo

maximode 60 (sessenta) dias a contar da data da notifica-

G40, 0 sécio requerente podera prosseguir com a constituigao

de onus ou encargos sobre a(s) sua(s) quota(s).

ARTIGO 7°

(Amortizacao de quotas)

1. A Sociedade podera amortizar as, quotas dos sdécios,

sem 0 seu consentimento, quando ocorrerem qualquer um

dos seguintes factos: ”

a) O arrolamento,penhora,arresto ou qualquer outra

medida de apreensdo,judicial ou administrativa

da(s) quota(s) de um sécio ou, ainda, a pratica

ou ocorréncia de qualquer acto que a onere ou

impegaa sualivre disposicao;

 

assumidas pelos sécios actuais ou futuros »

ambito de quaisquer acordos parassociais ou é

natureza equivalente.

2. A sociedade tem ainda o direito de amortizar, de fom

unilateral e sem necessidade de qualquer consentimenio 4

sécio visado, a quota representativa de 50,1% (cinqueny

virgula um por cento) do capital social; quando ocorra qual.

quer umadas seguintes circunstancias:

a) A estrutura participativa do séciotitular da quoy

representativa de 50,1% (cinquenta virgula un

por cento) do capital social sofrer qualqueralte

ra¢io em relacdo a data em que adquiriu ess

quota; e :

b) Ser adoptada deliberagao por maioria simples &

geréncia, nos termos da qual a conduta dosoci

titular da quota representativa- de 50,1% (cir

quenta virgula um por cento) do capital socia

seja qualificada como desleal ou gravemeni

perturbadora da vida ou dofuncionamento &

Sociedade. ,

3. Em alternativa ao| direito de amortiza¢io da quota

um sdécio, a sociedade pode deliberar, a sua aquisi¢ao pe

sdcio(s) ou porterceiros. .

4. A amortizacao da quota seré decidida mediante del:

beracao da Assembleia Geral a realizar no prazo maximo t

90 (noventa) dias a contar da data em que a Ger€ncia tomo!

conhecimento da ocorréncia de algum dosfactosprevistes

nos n.* | a3 do artigo7.°

5. AAssembleia Geral deliberara se, em virtude da amor

tizacfo da quota, a outra sera proporcionalmente aumentadt

ou se a quota amortizada passard a constar do balanco#

Sociedade para que sejam criadas uma _ou mais quotas, #

quais serao transmitidas a terceiros ou aos sécios.

6. Salvo deliberacao ou disposicao legal imperativa em

sentido diverso, a contrapartida da amortizacado da quota

sera o valor que resultar do ultimo balango aprovado,tendo |

em conta as reservas e os demais fundos existentes m |

Sociedade. Emi alternativa ao estabelecido no niimero ante:

rior, a Assembleia Geral pode deliberar a indicacao de un |

auditor independente que fixara o montante da contrapartids |

da amortizac&o da quota. |

7. A Assembleia Geral delibera sobre o modo de pagt|
mento da contrapartida, que pode ser faseado, contando |:

que a totalidade da contrapartida esteja realizada no oraz |

maximo de | (um) ano. os \

8. O acto de amortizagio nao prejudica o direito do |

sdcio, titular da quota amortizada, aos lucrosja distribuidos

e ao reembolso das quantias prestaddas 4 Sociedade, a titule

de prestagdes suplementares ou suprimentos. A data do sev
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_ tfeembolso € aquela queresultar do contrato de suprimento

ou da deliberacdo da Assembleia Geral que decida sobre a

restituigao das prestagdes suplementares.

9, Para efeitos de adop¢ao da deliberacao prevista no n.°

4 do artigo 7.°, a Assembleia Geral considera-se validamente

constituida mesmo que nela n4o participe o sécio visado,

sem prejuizo do seu direito a nela comparecer.

10, Participando o sdcio visado pela deliberacao prevista

no n.° 4 do artigo 7.° na respectiva reuniao de Assembleia

Geral, este estara impedido de exercer 0 seu voto em relacdo

a tal deliberacdo.

ARTIGO 8.°

(Exclusao de sécio) .

1, Um sécio sera excluido da sociedade nos casos previs-

tos na lei ou previsto em qualquer acordo celebrado entre os

socios nessa qualidade.

2. A exclusdéo produz efeitos decorridos 30 (trinta) dias

sobre a data da comunicag¢ao ao socio excluido da respectiva

delibera¢do.

3. As disposigdes relativas a amortizacdo de quotas do

artigo 7.° dos presentes estatutos aplicam-se com as neces-

sarias adaptagdes e na medida do razoavel a situacdes de

exclusdo de sdcios, designadamente em matéria de valor da

quota.

a TITULO IV
. OrgiosSociais

CAPITULO|
Geral .

ARTIGO 9.°
(Orgaos)

A sociedade tem os seguintes Org&os societarios:

a) Assembleia Geral; e

- b) Geréncia.

CAPITULO II
Assembleia Geral

ARTIGO 102
\ (Assembleia Geral)

1. A Assémbleia Geral, constituida por todos os sdcios,

é convocada pela Geréncia ou por qualquer um dos seus

sdcios, mediante convocatéria expedida, com recibo de

entrega, com umaantecedéncia de 30 (trinta) dias relati-

vamente a data da reuniao. A convocatoria devera conter a

indicacdo expressa da respectiva ordem de trabalhos, data,

hora e local da Assembleia Geral.

* 2. As reunides da Assembleia Geral serao presididas e

secretariadas por um presidente e um secretario, respectiva-

mente, escolhidos pelos s6cios presentes.

3. Os sécios podem reunir-se em Assembleia Geral, sem

observancia das formalidades prévias, nos termos do dis-

posto no artigo 57.° da Lei das Sociedades Comerciais:

4. Os sécios podem aprovar deliberagdes unanimes por

escrito, com ou sem reunido da AssembleiaGeral.
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5. Os sécios poderao conferir poderes representativos

a outro sdcio ou qualquer outro terceiro, mediante sim-

ples carta-mandato, dirigida ao Presidente da Mesa da

Assembleia Geral, onde se indique a duragéo e 0 ambito

dos poderes que lhe sao conferidos. A referida carta-man-

dato devera ser expressamente referida na acta da reuniao de

Assembleia Geral.

6. As actas das reunides das Assembleias Gerais devem

ser lavradas no respectivo livro, no qual devem constar, pela

forma estabelecida na lei, outras deliberacdes aprovadas

sem reuniado da Assembleia Geral.

_ ARTIGO 112
(Competéncia da Assembieia Geral)

Além das matérias que Ihe estéo especialmente atribuidas

porlei, ou por outros artigos destes estatutos, as seguintes

matérias dependem de deliberag4o da Assembleia Geral:

a) A exigéncia ou restituigaéo de prestacdes suplemen-

tares; ™
.

b) A amortizagao de quotas, a aquisi¢ao, alienac&o e

oneracdo de quotas préprias e o consentimento

para a divisdo ou cessao de quotas;

c) A exclusao de sécios;

d) A nomeacio e destituigao de qualquer membro

dos drgaos sociais, sem prejuizo do direito de

nomeacao de gerente previsto no n.° | do artigo

13.° infra; .

‘e) A aprovagao dorelatorio de gestao e das contas do

exercicio, a aplicac&o dos lucros e a aprovacao

de medidas relativas aos prejuizos;

J) A exclusdo ou limitag¢ao da responsabilidade dos

gerentes ou dos membrosdosorgiossociais;

g) A propositura de acgées pela sociedade contra qual-

"- quer sécio ou membrosdos orgdos sociais, bem

comoa desisténcia e a transaccao nessas acces;

' h) A-alteracao do contrato da sociedade; e

i) -A fusdo, ciséo, transformacao e dissolugéo da

sociedade eo regresso da Sociedade dissolvida-

a actividade. —

ARTIGO 1!2.°

(Quérum) —

1. A Assembleia Geral. pode deliberar validamente

quandoestiverem presentes ou representados 65% (sessenta

e cinco por cento) do capital social da Sociedade.

2. As deliberagdes da Assembleia Geral serfo valida-

mente adoptadas por maioria de.65% (sessenta e cinco por

cento) dos votos representativos da totalidade do capital

social, excepto se por imposicao legal ou pelos presentes

estatutos for exigida outra maioria ou unanimidade.

CAPITULO LI
Geréncia, Forma de Obrigar e Poderes da Geréncia

ARTIGO 13.°
(Geréncia)

1. Ageréncia é exercida de forma plural por 3 (trés)

gerentes, sendo que 2 (dois) gerentes séo nomeados pela
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. socia «Waco Holdings, Limitada» e 0 terceiro mediante deli-

beracdo da Assembleia Geral.

2. Os gerentes nomeados nao terdo direito a remunera-

cdo, excepto se a Assembleia Geral deliberar em sentido

diverso.

3. Os mandatos dos gerentes tém a duracdo de 4:(qua-

tro) anos, renovavel ou até 4 rendincia ao cargo ou até a

Assembleia Geral deliberara sua destituigao.

ARTIGO 14.°
(Funcionamento da geréncia) -

1. A Geréncia reunira sempre que seja necessdrio. As

reunides da geréncia serao realizadas na sede dasociedade

em Luanda, excepto se a maioria dos Gerentes decidir reu-

nir-se noutrolocal.

2. As reunides da geréncia serao convocadas por qual-

quer um dos gerentes ou, em caso de impossibilidade ou

. Tecusa injustificada daquele, por qualquer gerente, por carta

ou facsimile, com uma antecedéncia de, pelo menos, 10

(dez) dias relativamente 4 sua data. Cada aviso convocatério

para uma reuniao da Geréncia deve conter a data, hora, lugar
ea ordem de trabalhos da reuniao.

3. As reunides da Gerénciapodem realizar-se sem con-
vocacao prévia, desde que no momento da votacao todos os .

" gerentes estejam presentes ou representados nos termos per-

mitidos pela lei aplicavel e pelos presentes Estatutos..
' 4. As reunides da Geréncia podem ser dispensadas
quando os Gerentes aprovem deliberagoes unanimes por

escrito,

5. Os gerentes podem aprovar Geliberagbes Nos seguin-

tes termos:

a) Deliberagdes aprovadas em reunido de geréncia

regularmente convocada nos termosestabeleci-

dos no n.° 2 do artigo 14.°;

5) Deliberagdes aprovadas em, reuniao universalda . :

Geréncia reunido sem convocatéria nos termos

estabelecidos no n.°3 do artigo 14.°;

, ©) Deliberagdes unanimesporescrito nos termosesta-

belecidos no n.° 4 do artigo 14.°

6. A geréncia so pode deliberar validamente quando pelo

menos2 (dois) gerentes estejam presentes. Qualquer gerente

que esteja impedido de comparecer a uma reunido, pode

fazer-se representar por outro gerente, munido de carta de

representacao enderecada a geréncia, identificando o gerente

representadoe 0 ambito dospoderes conferidos. No caso de

nao haver quorum na data da reunido ou no dia seguinte, a

reunido sera cancelada.

7. As deliberacées da geréncia so aprovadas pelos votos

de quaisquer 2 (dois) gerentes.
8. Sera Javrada uma acta de cada reuniao, que incluira

a ordem de trabalhos e uma descrig&o sumaria das discus-

sdes, deliberagdes aprovadas, resultados davotacdo e outros

factos relevantes que merecam ser registados. A acta serA

assinada por todos os membros da geréncia que tenham

comparecido a reunido,

absoluta da Assembleia Geral previstos nalei ou nos pre |

{
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_ ARTIGO 152.
(Poderes da geréncia)

|. A geréncia tem poderes para a pratica de todos AU,
actos que sejam necessdrios e convenientes a realizacio 4

objecto social da sociedade e os que nao sejam daTesery

sentes estatutos.

2.A geréncia tem competéncia para consti manda,

trios da sociedade outorgando o competente instrument&

representacdo voluntaria (e.g. procura¢ao).

3. Qualquer um dos gerentes podera delegar ossey

poderes num outro gerente para execugao de certosactosey

categoria de actos, mediante declaracao de gerente escrilae

assinada pelo gerente delegante.

4. As deliberagdes da Geréncia serdo validamente ado.

tadas pelos votos favoraveis de 2 (dois) dos seus membra;

salvo disposic&o em contrario prevista nos presentes

tutos. ,

ARTIGO 16.°
(Forma de obrigar) ~

1. A Sociedade obriga-se pela assinatura de:

a) 2 (dois)gerentes;

b) 1 (um) gerente, no 4mbito dos-poderes que te

tenham sido delegados mediante deliberacao &

Assembleia Geral; .

c) 1 (urn) procurador, no ambito dos poderes que ls |

sejam conferidos.

2. No obstante 0 disposto no n.° 1 do artigo 16.°, | (us)

dos gerentes nomeados pela «Waco Holdings» exercera &

funcdes de director executivo, a quem sao conferidos0

poderes e competéncias necessdrios para a gest4o corrente

da sociedade, designadamente os seguintes:

a) Implementar a politica de recursos humanos @

Sociedade, conforme aprovado pela gerénci,

incluindo para contratar e/ou demitir quaisquel

funciondrios e colaboradores, negociar & cele-

brar 0s contratos de trabalho relevantes ins

taurar procedimentos disciplinares contra 08

trabalhadores da empresa;

b) Contratar: e/ou nomear quaisquer consultores,

' incluindo auditores e empresas de contabilidade

e assessoria juridica, bem como nomearproc:

radores da.sociedade para a execucdo de actos

especificos ou categorias de actos; |

c) Preparar e apresentar propostas depotenciais nego |

cios com clientes, na forma e nos termose conti \

g6es que venham a ser aprovadospela geréncis,

\
|

 
d) Negociar ecelebrar contratos com os clientes, na

forma € nos termos e condigdes que venham i
ser aprovadospela gerénciay

e) Participar em quaisquer tipos de ASSOCiacao, con
sOrcios € outros tipos de contratos de prestacio
de servicos técnicos e de suporte com Os sdci0s

LSA
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da sociedade, ‘incluindo quaisquer sociedades

afiliadas, que envolvam a prestacdo de servicos

no Ambito de contratos celebrados com osclien--

tes;

fp) Abrir e movimentar as contas bancarias tituladas

- pela sociedade, efectuar e receber pagamentos

no ambito de contratos de prestagao de servicos,

“ incluindo os contratos celebrados com clientes

ou outros tipos de contratos e acordos; e

g) Organizaros livros de registos e as contas da socie-

dade e emitir as respectivas facturas € recibos no

cumprimento dos contratos de prestacdo de ser-

vigos Ou quaisquer outras operacées, incluindo

‘as acordadas com os' clientes, bem como sob

qualquer forma de associa¢do, consércios e

outros tipos de contratos de prestacao de servi-

¢os técnicos e/ou de suporte celebrados com os.

sécios da sociedade, ou quaisquer suas| socieda,

des afiliadas.

3. Evedadoaosgerentes e aos procuradores da Sociedade

praticarem actos ou celebrarem contratos estranhos ao

objecto social desta.

TITULO V
Disposicées Financeiras e Dissolugao

ARTIGO 17.°
(Aplicagao dos resultados do exercicio)

1, O exercicio anual da sociedade corresponde ao ano

civil.

2. O relatério anual de gest&o e as contas de cada exer-

cicio deverao ser submetidas a aprovacdo da Assembleia

Geral nos 3 (trés) meses seguintesaofinal de cadaexercicio.

3. Os lucros de exercicio da sociedade deverdo ser apli-

cados de acordo com lei em vigor e com as deliberagdes da

Assembleia Geral.

ARTIGO18.°
(Dissolug¢io e liquidagao)

1. Para além dos casos previstos na lei, a Sociedade

dissolve-se por deliberacdo dos sécios, em reuniao da

Assembleia Geral.
2. Salvo deliberagao em contrario da Assembleia Geral,

a liquidagdo do patrimdnio social sera efectuado por um ou

mais liquidatarios que sera(40) nomeado(s)pelos sécios.

3. A remuneracao dosliquidatarios ¢oisada pordelibera-

_ G40 de Assembleia Geral.

4. Os sécios podem deliberar, por unanimidade, que bens

tesultantes da liquida¢do sejam distribuidos, em espécie,

pelos sdcios, na propor¢ao das respectivas quotas.

TITULO VI
Lei Aplicavel

ARTIGO 19.°
(Lei aplicavel)

1. Os presentes estatutos sao reguladospelalei angolana.

8623

E certidao que fiz extrair que vai conforme o original de

que mereporto. . ,

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

aos 24 de Margo de 2015. — O ajudante do notario,i/egivel.

(15-6383-L01)

Angolan Petroleum Partnership, S.A.

- Certifico que, por escritura de 7de Abril de 2015, lavrada

‘com inicioa folhas 9, do livro de notas para escrituras diversas

n.° 402, do Cartério Notarial do Guiché Unico de Empresa,

a cargo da Notario, Lucio Alberto Pires da Costa, cujo texto

. integral fica depositado nesta Conservatoria nos termos dos

n.° 3,4 e5 do artigo 169.° da Lei n.° 1/97, foi constituida

uma sociedade anénima denominada, «Angolan Petroleum

Partnership, S. A.», com sede em Luanda, no Municipio de

Luanda, Distrito Urbano e Bairro da Maianga, Rua Dr. Tomé

Agostinho das Neves, n.° 51, 1.° andar, Apartamento 58, que

tempor objecto e capital social o estipulado nos artigos 3.°

e 5.° do seu estatuto,- que esta sociedade se vai reger pelo

documento complementar elaborado nos termos do artigo 8°

do Cédigo do Notariado, que fica a fazer parte integrante

desta escritura e cujo contetido é perfeitamente conhecido

de todos os outorgantes.

Esta conforme. .

Cartério Notarial do Guiché Unico de Empresa, em

Luanda, 28 de Abril de 2015. — O ajudante, ilegivel.

CONTRATO DE SOCIEDADE.

ANGOLAN PETROLEUM PARTNERSHIP,S. A.

CAPITULO |
Denominacao, Sede, Duracio e Objecto

ARTIGO 1°

(Denominagiosocial) ~

A sociedade adopta a denominacdo de «Angolan Petro-

leur Partnership, S. A.».

ARTIGO 2°
. (Sede)

1: A sociedade durara por tempo indeterminado, e tem a

sua sede social em Luanda, na Rua Dr. Tomé Agostinho das

Neves, n.° 51, 1.° andar, Apartamento 58, Bairro e Distrito

Urbano da Maianga, Municipio e Provincia de Luanda.

2. A sede social poderaser transferida para outro local do

territério nacional, por simples deciséo do Administrador-

Unico, bem como criar sucursais, filiais, agéncias, ou

qualquer outra forma de representacdo permanente, em ter-

_ ritério nacional ou no estrangeiro.
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ARTIGO 3°

(Objecto) .

O objecto da sociedade consiste na comercializacao,

transporte e distribuicdéo de combustiveis, exploragao de |

postos de abastecimento de combustiveis, comércio geral,

industria, prestacdo de servigos petroliferos e ambientais,

hotelaria e turismo, agricultura, pecudria, avicultura, geolo-

gia e minas, compra e venda de diamantes, servicos de satide,

venda de equipamentos hospitalares e produtos farmacéuti-

cos em geral, tecnologia, comércio por grosso e a retalho,

~ importacdo e exportacdo, construdo civil e obras publi- —

cas, gestéo de supermercados, gestéo de empreendimentos,

assim comotodasas actividades que o Administrador-Unico

decida desenvolver nos termosdalei.

ARTIGO 4

(Participacao em outras sociedades)

A sociedade podera adquirir livremente participacdes

_ Sociais em outras sociedades comerciais, com objectoidén-

tico ou diferente, bem como em sociedades reguladas por

legislagdo especial e em agrupamentos complementares de

empresas.

- CAPITULO II
Capital Social e Accoes

ARTIGO 5°

(Capital social)

1. O capital social, integralmente realizado, é de

Kz: 2.000.000,00 (dois milhdes de kwanzas), represen-

tado por 4.000 (quatro mil) accdes com o valor nominal

de Kz: 500,00 (quinhentos kwanzas) cada uma.

2. As accGes serao nominativas ou a0 portador, podendo

- ser tepresentadas por titulos de uma, cinco, dez, cem, qui-

nhentas e mil acgSes, reciprocamente convertiveis.

3. Ostitulos seréo subscritos pelo Administrador-Unico,

podendoa correspondenteassinatura ser de chancela,auten-

ticada com o selo branco da sociedade.

ARTIGO 6°

(Transmissio de accdes)

1. A sociedade poderé adquirir accSespréprias, nos

termosda lei, bem comorealizar sobre elas quaisquer.opera-

gdes em direito permitidas. ’

2, Os accionistas tém 0 direito de preferéncia nos aumen-

tos de capital, na propor¢do das acg6es que possuirem, sem »

prejuizo dos montantesreservadosa subscrigao piiblica pela

Assembleia Geral. ee

3. A transmissdo de acces entre os accionistas é livre. -

4. Os demais accionistas tém o direito de preferéncia

sobre a transmissdo de acgdesa terceiros, na propor¢ao das

accdes que possuirem e de acordo com o niimero de accio-

nistas que pretenderem exercer aquele direito.

 

capital representado, ressalvados os casos em que a lei ous

. Assembleia Geral pelo respectivo conjuge qualquer descer

‘dente ou ascendente, qualquer membro da administracaow

da Mesa com cinco dias de antecedéncia em relacdo a dat

~ a aprovacdo por maioria de quatro quintos do capital soci
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CAPITULO III
OrgaosSociais

ARTIGO 7°
(Orgaossociais)

. A sociedade tem os Orgaos sociais seguintes: a Assen,

bleia Geral; 0 Administrador-Unico; e0 Conselho Fiscal gy
o Fiscal-Unico.

CAPITULO IV
Assembleia Geral

ARTIGO 8.°
(Assembleia Geral)

- 1, A Assembleia Geral € constituida por todososaccip

nistas.

2. A cada accdo corresponde um voto.

3. As deliberagdes da Assembleia Geral sao tomadas px

maioria dos votos emitidos, seja qual for a percentagem &

estatutos exijam outra maioria.
4. Os accionistas poderéo fazer-se representar x

accionista, mediante a apresentagdo de carta ao President

aprazada para a reuniao.

5. Os incapazes e as pessoas colectivas, serdo represen

tadas pela pessoa a quem legal ou voluntariamente coubert

Tespectiva representagao.

. ARTIGO 9.°
‘(Quérum)

1. A Assembleia Geral so podera reunir e validament

deliberar se estiverem presentes accionistas que representen

a maioria do capital social. .

_ 2. Asdeliberagdes de alteragdo docontrato de sociedate,

de fusdo, cisdo, transformacao ou dissolugado da sociedad,

bemcomo a chamada de prestagdes suplementares,exigiri0

"3. A aprovacdo de quaisquer outras deliberacées, salve

disposicao legal ou contratual em contrario, ,requerera 4

maioria absoluta dos votos correspondentes a totalidade do

capital social.

ARTIGO 10°
(Mesa da Assembicia Geral)

1. A Mesa da Assembleia Geral € composta por um

Presidente e um Secretario, eleitos pela Assembleia Geral 0

quais podem ser accionistas ou nao, por um periodo de que

tro angs, reelegiveis uma ou mais vezes.

2. N&o obstante eleitos por prazo certo, os membros a

Assembleia Geral mantém-se em funcdes até a sua substi
_tuigao ou até ao limite de 180 dias apds o termodo prazo,
conforme o que primeiro ocorrer,

 
ARTIGO 11.°-

(Convocatéria)

i. As Assembleias Gerais serdio convocadas com 4
antecedéncia minima de trinta dias, Por Meio de anincio
publicado em jornal nacional.
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2. A formalidade prevista no numero antecedente n&o é

aplicavel quandose trate de assembleias universais, em que

‘se encontram presentesa totalidade dos accionistas.

CAPITULO V
Administracgao

ARTIGO 12.°.

(Administracio)

1. A Administragao sera composta porum Administrador-

-Unico, eleito por periodosde quatro anos em Assembleia

Geral.

2. Fica desde j4 nomeado como Administrador-Unico da

- sociedade, Anténio Leandro de Oliveira Mutinde.

ARTIGO 13.°

(Competéncias especiais da Administragao)

O Administrador-Unico tem’ competéncia para em nome

da sociedade adquirir, alienar e onerar quaisquer bens,

méveis ou iméveis.

ARTIGO 14.°

(Forma de obrigar)

Asociedade obriga-se com a assinatura do Administrador-

Unico ou de um Procuradorconstituido para o efeito.

CAPITULOVI
Fiscalizac4o da Sociedade

- ARTIGO 15.°

(Fiscalizacgdo)

1. A fiscalizagéo da sociedade compete a um Conselho

Fiscal ou a um Fiscal-Unico, conforme for deliberado em

Assembleia Geral, de acordo coma lei.

2. Os membros do Conselho Fiscal ou o Fiscal-Unico

manter-se-Ao em funcGes até a sua efectiva substituic4o.

CAPITULO VII
Balanco, Contas Anuais, Aplicagées de Reservas —

ARTIGO 16.°

(Exercicio social)

O exercicio social coincide. com o ano civil.

ARTIGO 17.°

(Aplicagao de resultados)

Os lucros liquidos apurados em cada exercicio depois

de deduzida a percentagem minimalegal destinada a cons-
titui¢do da reserva legal, terao a aplicag4o que a Assembleia

Geral determinar, sem qualquerlimitac4o, podendo, no todo

ou em parte, ser distribuidos pelos accionistas.

CAPITULO VII
Disposi¢des Gerais e Transitérias

¢ ARTIGO18.°
(Dissolucdo e liquidagao)

1. A dissolugao e liquidacdo da sociedade reger-se-do

pelas disposicdes legais e contratuais.

2. Salvo diferente deliberagéo da Assembleta Geral, o

Administrador-Unico da sociedade em exercicio,- passa a

liquidatario desta, a partir do momento em quefor delibe-

tada a dissolucdo.

8625

ARTIGO 19°
(Nomeacao de 6rgiossociais)

Nadata da outorga da escritura publica de constituicao

da presente sociedade, realizar-se-4 a primeira Assembleia

Geral da sociedade com o fim de eleger, para o primeiro

mandato, os membrosdos érgaossociais.

, ARTIGO 20.°
(Casos omissos)

' Os casos omissos s&o supridos pelas disposi¢des da Lei

das Sociedades Comerciais, e demais legislacao aplicavel as

sociedades comerciais.

(15-6952-L02) |

Angola StarAirlines, S. A.

Certifico que, por escritura de 15 de Abril de 2015,

lavrada, com inicio a folhas 29, do livro de notas para

escrituras diversasn.° 399, do Cartério Notarial do Guiché

Unico de Empresa, a cargo da Notario, Lucio Alberto

Pires da Costa, cujo texto integral fica depositado nesta ~

Conservatoria nos termos dos n.°* 3, 4 e 5 do artigo 169.° da

Lei n.° 1/97, foi constituida uma sociedade anénima deno-

’ minada, «Angola Star Airlines, S.A.», com sede em Luanda,

.no Municipio de Luanda, Distrito Urbano. do Sambizanga,

’ Bairro Operario, Rua de Benguela, Casa n.°l, rés-do-chao,

que tem por objecto e capital soctal o estipulado nosartigos 3.°

e 4.° do seu estatuto, que esta sociedade se vai reger pelo

documento complementar elaborado nos termosdo artigo 8.°

do Cédigo do Notariado, que fica a fazer parte integrante

desta escritura e cujo contetido é perfeitamente conhecido

de todos os outorgantes.

Esta conforme.

Cartério Notarial do Guiché Unico de Empresa, em

Luanda,aos 16 de Abril de 2015. — O ajudante, ilegivel.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE

ANGOLASTARAIRLINES,S.A.

CAPITULO I
Da Firma, Tipo, Sede, Duracao e Objecto Social

ARTIGO1° .
(Natureza juridica, denominacao e duracao)

A sociedade adopta o tipo de sociedade anénima com a

denominac&o de «Angola Star Airlines, S. A.». .

A sociedade durara por tempo indeterminado, e com

inicio para todos os efeitos legais a partir da celebracao da

escritura publica.

ARTIGO 2.°

- (Sedesocial)
%

1. Asociedade tem a sede em Luanda, no Bairro Operario,

Municipio de Luanda Distrito Urbano do Sambizanga, Rua

de Benguela, Casa n.° I, rés-do-chao.
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2. O Conselho de Administracao poderd deliberar sobre

a transferéncia ou deslocacao da sede social dentro do Pais,

estabelecer delegacdes,filiais, sucursais, agéncias ou outras

formas de representacao nointerior e exterior do pais, nos

termos da legislagao vigente. +

ARTIGO 3.°
. (Objecto)

1. A sociedade tem por objecto social a actividade de»

transporte aéreo comercial.

2. Navegacdo, comeércio geral, importacdo e exporta¢ao,

agéncia de viagens e turismo, prestagdo de servicos, han-

dling, catering, transporte de mercadoria via aérea maritima

e terrestre, educacdo, formacao superior aerondutica,satide,

farmacia, seguranca e transporte de valores, auditoria,

consultoria, acessoria, construgao civil e obras publicas, fis-

~ calizacao, cultura, agricultura, pecudria, floricultura, arte e

jardinagem,exploracaoflorestal, exploracdo mineira, pescaé,

estudo de ambientes e energia, aguas, industria, informatica,

telecomunicagées, saneamento basico, imobiliaria, modas e

confeccées, transitarios, exploragao de petroleos e deriva-

dos, artes graficas, bombas de combustiveis, exploracao de

parquesde diversées, holding, a serem levadosa cabo porsi

ou por interpostas sociedades, consércios ou agrupamentos

complementares de empresas dos quaisparticipe.

3, Podendo em geral dedicar-se a outras actividades no

dominio comercial e industrial, por si ou através da associa-

¢a0 ou participacao em sociedades, nos termos e amplitude

_ permitidos porlei e mediante deliberagao da Assembleia

Geral.

4, A sociedade pode participar em agrupamentos com-

plementares de empresas e bem assim, adquirir originaria ou

subsequentemente, accdes ou quotas em sociedade deres-

ponsabilidadelimitada, que seja o objecto destas.

CAPITULO II
Capital Social, Accées e Obrigacées

ARTIGO 42

(Capital social e constitui¢do)

A Ocapital social, integralmente subscrito erealizado

€ de Kz: 10.000.000,00 (dez milhdes de kwanzas), dividido

em 1.000 (mil) accdes com o valor nominal de Kz: 10.000,00

(dez mil kwanzas) cada uma.

2. O capital social podera ser elevado uma ou mais

vezes, por deliberagao da Assembleia Geral, obtido o pare-

cer favoravel do ConselhoFiscal, fixando aquele nos termos

legais, as condi¢des de subscricdo, as categorias de acces

e 0sdireitos de preferéncia na subscrig&o das novas acgdes.

ARTIGO 5°

(Aumento do capital social)

1. Os aumentos de capital social que de futuro se tome.

necessarios 4 equilibrada expansdo e gestao das actividades

da sociedade serao deliberados em Assembleia Geral.

2. Sempre que os aumentos de capital sejam realizados

por entradas em dinheiro, os accionistas terdo direito de pre-

 

podendo as assinaturas ser por chancela, por aquelesaule

‘dos accionistas que queiram tais actos.

de Administragéo, a Assembleia Geral pode autorizar:

\
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_ feréncia na subscri¢do de novas ac¢des, na Proporeao dy

que ao tempo possuirem, salvo se a Assembleia Geral pg,

maioria exigida no n.° 4 do artigo 15.° do presente estan

deliberar limitar ou suprimir aquele direito, desde que oin

resse social o justifique.

ARTIGO 6.°

(Representacdo do capital)

1. Todas as acgdes representativasdo capital social gy,

nominativas, podendo quando legalmente admissivel e ng

termos em que0 seja, ser convertidas na forma escritural,

2. As accdes s&o registadas, obrigatoriamente, nolin

de registo de acces da sociedade, .

3. Havera titulos de 100, 500, 1000, 5000, 10.000 emit

tiplos de 10.000 acgdes, mas os accionistas podem a tok

0 tempo solicitar o desdobramento ou a concentraciodo

titulos. .

4. Os titulos sao assinados por dois Administradores

rizados.

5. As despesas de convers4o das acgdes bem como sé

desdobramento ou concentracao de titulos correm porcona

ARTIGO 7.°
(Categoria de acces)

1. Quando permitido por lei e sob proposta do Consele

sociedade a emitir accdes preferenciais sem voto e,ben

assim, acgdes remiveis, com ou sem voto definindoa form

de determina¢ao do respectivo dividendo prioritario.

2. Nos aumentos de capital por incorporagao derestr

vas poderao, quando permitido por lei e por deliberagao &

-Assembleia Geral, ser emitidas acces preferenciais sem

voto, proporcionais as accGes desta categoria ja existentes,@

distribuir exclusivamentepelos titulares destas.

3. Quando permitido porlei as accdes preferenciais sem

voto podem,na sua emissdo,ficar sujeitos a remissdo na dals

ou prazo que for deliberado pela Assembleia Geral.

4. As accdes remiveis sé-lo-d0 pelo valor nominal 0 |

com 0 prémio que for fixado pela Assembleia Geral.

ARTIGO 8.°

(Accées préprias)

A sociedade pode adquirir accdes prdoprias, nas condi

; ges e dentro doslimites autorizadosporlei.

ARTIGO 92 «-
(Obrigacdes)  1. A sociedade podera emitir qualquer tipo de obrigagae

convertiveis em acces quando autorizada por delibert

sao da Assembleia Geral, sob proposta do’ Conselho &

Administracdo.

|
|
|
|

2. Por deliberacéo do Conselho de Adihinistragfo, a

sociedade pode emitir obrigacdes nado convertiveis em

acgées. '

3. As obrigacdes emitidas pela sociedade podemter qual

quer modalidade de juro ou reembolso permitidos porlei.
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CAPITULO HII
OrgaosSociais

ARTIGO 10°

(Enumeragio ¢ mandatos)

|. Sdo érgaos da sociedade:.

a) Assembleia Geral;

6) Conselho de Administracao;

c) ConselhoFiscal. tt

SECCAO|

‘ ARTIGO I1.°
(Assembleia Geral)

{. A Assembleia Geral é constituida por todos os accio-

nistas com direito a voto, que satisfagam as condi¢ées

referidas no numero seguinte. .

2. S6 poderao participar na Assembleia ostitulares de

accdes averbadas em seu nome,no livro de registo de acgdes

da sociedade, até quinze dias antes do dia da reuniao.

3. Para os efeitos do disposto no numero anterior, as

accdes deveraéo manter-se registadas em nome dos accio-

nistas, pelo menos, até ao encerramento da reuniao da

Assembleia Geral. .

4. Os accionistas sem direito a voto e os obrigacionistas

nado podem assistir as reunides da Assembleia Geral.

5. Os membros do Consetho de Administragao e do

Conselho Fiscal deverao estar presentes nas reunides da

Assembleia Geral, podendointervir nos trabalhos, apresen-

tar propostas, participar nos debates. ,

ARTIGO 12.°
(Representacao na Assembleia Geral) -

|. Os accionistas que pretendem fazer-se representar

nas Assembleias Gerais poderao fazé-lo mediante simples

carta assinada e dirigida ao Presidente da Mesa e poreste

_ trecebida com 5 (cinco) dias de antecedéncia em rela¢4o ao

dia designado para a reuniao respectiva, contando que o ©

representante seja membro do Conselho de Administra¢ao,

conjuges, ascendentes, descendente ououtro accionista com

direito a voto.

2. Dentro do prazo fixado no numero anterior pela mesma

forma, as pessoas colectivas devem indicar, ao Presidente da

Mesa, quem as representara.

3. O Presidente da Mesa pode, contudo, admitir a par-

ticipagao na Assembleia dos Representantes nao indicados

dentro do prazo fixados nos nimeros anteriores, quando

verifica que isso prejudica os trabalhos da Assembleia.

ARTIGO 13.°
(Voto c unidade de voto)

1. A cada grupo de 100 accdes corresponde um voto.

_ 2. Qs accionistas que néo possuamo nimero de ac¢des

necessarias a terem direito a voto poderao agrupar-se de

forma a perfazé-lo, devendo designar, por acordo, um s6 de

entre eles para os representar na Assembleia Geral.

8627

ARTIGO 14.°

(Convocacado da Assembicia Geral)

l. As convocatorias para as reunides da Assembleia

Geral. devem ser feitas com antecedéncia minima de 30

_. (trinta) dias pelas formas prescritas porlei.

2. Sem. prejuizo do disposto no numero anteriorostitu-

lares de ac¢des nominativas residentes no estrangeiro serao

convocados por carta registada expedida para o endereco

que, expressamente para esse efeito, tiverem indicado a

sociedade, através de carta registada dirigida ao Presidente

da Mesa da Assembleia Geral.

ARTIGO15.°

(Quérum e maiorias)

1. Em primeira data de convocagao a Assembleia Geral

néo pode reunir sem estarem presentes ou representados

accionistas titulares de acgées representativas de 50% de

capital social sejam quais forem os assuntos da ordem de

trabalhos. me

2. Em segunda convocacdo, a Assembleia Geral pode

deliberar independentemente do numero de accionistas pre-

sentes ou representados e o.capital por eles representado.

3. A Assembleia Geral delibera por maioria dos votos

emitidos, salvo o disposto no ritimero seguinte.

4. As deliberagdes sobre a alteracdo do contrato de socie-

dade, fusao, cisao, transformacdo, dissolucdo da sociedade,

ou outros assuntos para os quais a Lei exige a maioria quali-

ficada, sem especificar devem ser aprovadas por dois tercos

dos votos emitidos, quer a Assembleia retina em primeira

quer em segunda convoca¢do sem prejuizo do cumprimento

de outros requisitos impostos pela legislago aplicavel.

ARTIGO 16.°
(Mesa da Assembleia Geral)

1. A Mesa da Assembleia Geral € composta por um pre-

sidente, um vice-presidente e por um secretario eleito pela

Assembleia Geral e que poderdo ser accionistas.

2. Os membros da Mesa sao eleitos por periodo de 4

(quatro) anos sendo permitido a sua reeleigdo. :

3. Os membros da mesa mantém-se em efectividade de

fungdes até a posse dos membros quesubstituirao.

ARTIGO 17°

(Competéncia da Assembleia Geral)

* Compete a Assembleia Geral, designadamente:

a) Eleger os membros da Mesa da Assembleia Geral,

do Conselho de Administracao e do Conselho

Fiscal e designar os respectivos presidentes;

b) Apreciar o relatoério do-Conselho de Adminis-

tracao, discutir e votar o balanco e contas, e o

parecer do Conselho Fiscal e deliberar sobre a

aplicac¢dodo resultado do exercicio;

c) Deliberar sobre quaisqueralteragdes dos estatutos

inclusive aumentos do capital social.
a
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ARTIGO 18° rar sobre quatsquer assuntos da sociedade qe
(Reunides da Assemblcia Geral) nao caibam na competéncia de outros érgios

h) Constituir mandatarios para 0 exercicio de acy

_ determinados e delegar os poderes nos sey

membros, nos termos estatudrios;

i) Exercer as demais competéncias quelhesejam ary.

A Assembleia Geral retine ordinariamente até 31 de

Marco decada ano e extraotdinariamente a pedido de um

dos outros érgdos sociais, ou dos accionistas que represen-

tem pelormenos 5% do capital social.

SECCAO II buidas pela Assembleia Geral.

Ponsclus de:xdministragao 2. O Conselho de Administrag4o estabelecerd as repr
ARTIGO 192 , _ do seu funcionamento, por regulamento, incluindo form

(Natureza e composicao) de suprir os impedimentos do seu presidente.

1. A administragio da sociedade é exercida por um ARTIGO 21.° .

Conselho de administraco, com um ntimero impar de admi- (Presidentedo Consello de Administrayao)
nistradores, ou por um Administrador-Unico. Compete especialmente ao Presidente do Conselho &

2, Fica desde j4 nomeado administrador, Helder Alberto Administagao: : Iho de Ad ,

de Freitas Galiano.Assembleia Geral fixara o ntiimero de . i, Coneatdi Griseno ce 5 cinta:Adni
. we! ; ' nvocare dirigir as reunides do Ini:

administradores, na falta de deliberagéo expressa considera-
\ nistraco e coordenar a respectivaactividade;

-se fixado o numero de administradoreseleitos.- c) Exercer o voto de qualidade.

3. O mandato dos administradores designados é de 4
- = ao, ARTIGO 22°

(quatro) anos sendo permitida a sua reeleigao.. (Reuniao e deliberacao)

4, Na falta ou impedimentodefinitivo de qualquer admi--atvad 4 ; ‘ 1. O Conselho de Administracgao reunira em sessoordi
nistrador -Se- A itut a :trador proceder-se-a a cooptacéo de um substituto. O naria pelo menos uma vez em dois meses.

2. O Conselho de Administrag4o reunira extraordinare

mente sempre que for convocado pelo presidente ou pel

maioria dos seus membros.

3. As deliberagées do Conselho de Administragio serio
‘tomadaspela maioria dos administradores presentese devem

constar de acta.

mandato do novo administrador terminaré nofim do periodo

para o qual o administrador substituido tenhasido eleito.’

5. Os administradores designados esto dispensados de

prestar caucaonostermosdalei.

ARTIGO 20.°
(Atribuicdes do Conselho de Administracao)

1. Ao Conselho de Administrac¢do compete, sem prejuizo 4. Em caso de empate nas votagées o presidente ou quem

das demais atribuigdes quelhe sejam @atribuidas por lei ou. © substituir tera voto de qualidade.
pelos presentes estatutos:

‘

z ARTIGO 23.°

a) Gerir os negocios sociais praticando todos os actos (Delegacdo de poderes ¢ mandatarios)

€ operagées conforme o seuobjecto social; 1. O Conselho de Administragao podera delegar num

b) Nomear a Direccao; comiss&o executiva, poderes e competéncias de gestao cor

c) Elaboraros documentos provisionais daactividade  Tente e de representacdo social, exercendo este drgao com

da sociedade e os correspondentes relatérios de HeCessatias adaptacdes as atribuigdes do artigo 20.° do pr execustio; sente Estatuto. - “

‘ . a 2. O Conselho de Administragao podera conferir mat-
d) Adquirir, onerar ou alienar quaisquer bensedirei- - .

ae ae datos com ou sem a faculdadede substabelecimento mesmo
tos mdveis ou imdvels sempre que o entenda ‘ : ot

. . " para pessoas estranhas a sociedade para o exercicio dos
conveniente para sociedade;

!

|
. - ; poderes outarefas que julgue conveniente atribuir-lhes. |

e) Decidir sobre a participacdo no capital de outras |
ARTIGO 24.°

sociedades; » (Forma de obrigar a sociedade)

A sociedade fica obrigada:

a) Pelo Presidente do Conselho de Administragao

juntamente com qualquer dos administradores,

‘b) Pela assinatura de um s6 administrador e de um

procurador ou pela assinatura de dois procurado-

res dentro doslimites da procuracao conferida;

c) Pela assinatura de um s6 administrador agindo

dentro dos poderes que Ihe tenham sidoconferi-

processos, comprometer-se em arbitrio, assinar dos por deliberag&o do Conselho de Administra-

termosde responsabilidade, cabendo-lhe os mais ¢4o consignado em acta; ou nomeado nopacto

amplos poderes de geréncia assim como delibe- social;

f) Estabelecer a organizacao intemma da sociedade e

_ as normas de funcionamento interno, contratar

empregados,fixar os seus vencimentos, regalias

sociais e outras prestagdes pecuniarias e exercer

0 correspondente poderdirectivo e disciplinar;

g) Representar a sociedade em juizoe fora dela activa

e€ passivamente, podendo contrair obrigacées,

propor e seguir pleitos, desistir ou transigir em

|

|
|
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d) Pela assinatura de um procuradorconstituido para

pratica de acto certo e determinado; -

e) Nos actos de mero expediente é suficiente a assi-’

natura dos membros do Conselho de Adminis-

tragao a que tenham sido delegados poderes e .

competéncias de gest&o corrente e de represen-

tag¢éo social ou de um procurador devidamente

autorizado para o efeito.

ARTIGO 25.°

(Remuneracées)’
»

As remuneracées e outras prestacdes ou beneficios com-

plementares, dos membrosdos 6rgfos sociais, serao fixados ~—

por uma comissao de remunera¢6es, constituida por accio-

nistas designados pela Assembleia Geral.

SECCAOIII
ConscelhoFiscal

ARTIGO 26°
(Fiscalizagao da sociedade)

1.A Fiscalizagdo dos negécios sociais é exercida por um

Conselho Fiscal composto por 3 membros sendo um deles o

presidente, ou por um Fiscal-Unico no caso de ser umapes-

soa colectiva.

2. Os membros do Conselho Fiscal podem ser ou nado

accionistas.

3. Os membros do Conselho Fiscal sero designados

pela Assembleia Geral por um periodo de 4 (quatro) anos,

podendo ser reeleitos. A Assembleia Geral devera designar

dentre os membroseleitos, o presidente do 6rgao.

4. Um dos membros efectivos tera de ser necessaria-

mente técnico de contas ou revisor oficial de contas ou

sociedade de revisores oficiais de contas.

5. O Conselho Fiscal exerce as fungdes que porlei Ihe

sio acometidas.

ARTIGO 27.°

(Reunido)

|. O Conselho Fiscal reine ordinariamente nos prazos

estabelecidos porlei e extraordinariamente sempre que con-

vocado pelo seu presidente, pela maioria dos seus membros »

ou pelo Conselho de Administragao.

2. As deliberagdes do ConselhoFiscal serao tomadas por

maioria de votos e com a presenga de mais metade dos mem-

bros em exercicio.

3. No caso de empate nas votagées, 0 presidente:tem —

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

guem conveniente, poderfoassistir as reuni6es do Conselho-

de Administracado sem direito de voto.

CAPITULO IV
Disposicgées Gerais e Transitérias

ARTIGO 28.°
(Anosocial)

_ Oanosocial coincide com o anocivil.
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ARTIGO 29
(Aplicagado de resultados)

1. Os lucros liquidos apurados em cada exercicio terao a

aplicagdo que a Assembleia Geral determinar, deduzidas as

percentagens que por lei tenham de destinar-se a constitui-

¢4o0 ou reforgo de fundos de reserva legal e de garantia.

2. Cobertura de prejuizo de exercicios anteriores.

3. Gratificagdes a atribuir aos trabalhadores, se disso for

caso, segundocritério a definir em Assembleia Geral.

4. Reintegrag4o ou reforgo de reservas nao impostas por

Lei ou para dividendo dos accionistas conformefor delibe-

rado em Assembleia Geral. .

ARTIGO 30.°

(Litigios e foro competente) ;

Em casodelitigios que oponham a sociedade aos accio-

nistas, seus herdeiros ou representantes, emergentes ou ndo

destes estatutos, fica estipulado, para sua resolugéo, o Foro

da Comarca da sede com expressa rentncia a qualquer outro.

ARTIGO.31.°
(Dissolucao)

A sociedade dissolve--se mediante deliberacéo tomada

em Assembleia Geral por maioria representativa de 75% do

seu capital social, -observados que sejam os condicionalis-

moslegais aplicaveis.

+ ARTIGO 32°
(Liquidagdo)

Dissolvida a sociedade, sera ela liquidada em conformi-

dade com as respectivas disposigées legais.

ARTIGO 33°
(Remuneracao, percentagem dos lucros)

A remuneracao fixa dos membros do Conselho de

Administracgéo podera acrescer uma percentagem global

dos lucros da sociedade, a deliberar pela Assembleia Geral.

A percentagem global destinada aos Administradores nao

podera exceder 2% dos lucros liquidos de exercicio.

‘ARTIGO 34°
(Exercicio dos cargos sociais)

1. Ostitulares dos érgdos sociais sao eleitos por periodo

de 4 (quatro) anos sendo sempre permitida a sua reeleicfo.

2. Os eleitos consideram-se empossados logo apés a sua

eleico, sem dependéncia de quaisquer outras formalidades,

€ permanecerao no exercicio das suas funcgdes até a eleicao

de quem deva substitui-los.

‘(15-6602-L.02)_

 

W. M. C. A. — Collections, S. A.

Certifico que, por escritura de 22 de Abril de 2015, lavrada

com inicio a folhas 40, do livro de notas para escrituras

diversas n.° 262-A, do Cartorio Notarial do Guiché Unico da
Empresa, a cargo do Notario, Lucio Alberto Pires da Costa,

cujo texto integral fica depositado nesta Conservatoria nos

termos dos n.°* 3, 4 e 5 do artigo 169.° da Lei n.° 1/97, foi

constituida uma sociedade anonima denominada «W.M.C.A.
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— Collections, $. A.», com sede em Luanda, no Municipio

de Luanda, Distrito Urbano da Ingombota, Rua José da Silva

Lameira, Casa n.° 2], que tem por objecto e capital social

f estipulado nos artigos 3.° e 5.° do seu estatuto, que esta

sociedadese vai reger pelo documento complementar elabo-

rado nos.termos do artigo 8.¢do Cédigo do Notariado, que

fica a fazerparte integrante desta escritura e cujo contetido é

perfeitamente conhecido de todos os outorgantes.

Esta conforme.

Cartério Notarial do Guiché Unico da Empresa, em

Luanda, 23 de Abril-de 2015. —O ajudante,ilegivel..
é '

ESTATUTOS DASOCIEDADE

W.M.G.A.— COLLECTIONS,S. A.

CAPITULO]
Denominagao, Sede, Duracdo e Objecto

ARTIGO I!
A sociedade adopta a denomina¢ao de «W.M. C. A. —

Collections, S. A.».

ARTIGO2° |

1. A sociedade durara por tempo indeterminado, e.tem a
sua sede social em Luanda, na Rua José da Silva Lameira,

n.° 21, Distrito Urbano da Ingombota, Municipiode Luanda.. |
2. A sedesocial poderd ser transferida para outro local do

territorio nacional, por simples decisio do Administrador-
Unico, bem como criar sucursais, filiais, agéncias, ou
qualquer outra forma de representacao permanente, em ter-
ritério nacionalou no estrangeiro." |

ARTIGO 3°

O objecto da sociedade consiste na prestactio de servi-

gos, elaboragio de projectos de arquitectura de interiores,

decoracdo, bem como a importacao, distribuicdo e comer-

cializacao de mobiliarios e acessérios, assim como todas as

actividades que o Administrador-Unico decida desenvolver

hos termosdalei.

ARTIGO 4"
A sociedade podera adquirir livremente participagdes

sociais em outras sociedades comerciais,com objecto idén-

tico ou diferente, bem como em sociedades reguladas por

legislagdo especial e em agrupamentos complementares de

empresas. o

CAPITULO II
Capital Sociale Accoes

ARTIGO 5°

1. Ocapita social, integralmente realizado, éde Kz: 2.500.000,00

(dois milhdes e quinhentos mil kwanzas), representado porcinco

mil acgdes com o valor nominal de Kz: 500 (quinhentos kwan-

zas) cada uma.

2. As acgGes serdo nominativas ou ao portador, podendo

ser representadas por titulos de uma,cinco, dez, cem, qui-

nhentas e mil acgdes, reciprocamente convertiveis.

 

‘nistas.

DIARIO DA REPUBLicy

3. Ostitulos serao subscritos pelo Administrador-(hig
podendoa correspondente assinatura ser de chancela, alte,

ticada com o selo branco da sociedade.

 ARTIGO 6.°

1. A sociedade poderé adquirir acces préprias, os

termos dalei, bem comorealizar sobre elas quaisquer opera.

ges em direito permitidas.

2. Os accionistas tém 0 direito de preferéncia nos aume,

tos de capital, na proporcao das ac¢des que possuirem,sen

prejuizo dos montantes reservados a subscri¢ao publica pel

Assembleia Geral.

‘CAPITULO III
Orgios Sociais

ARTIGO 7.°

A sociedade tem’ os orgos sociais seguintes:

A Assembleia Geral, o Administrador-Unico; ¢ ¢

Conselho Fiscal ou o Fiscal-Unico.

~ CAPITULO IV
_Assembleia Geral

ARTIGO 8.°

LA Assembleia Geral é constituida por todos osaccio-

2. A cada acc4o corresponde um voto.

3. As deliberacdes da Assembleia Geral s&o tomadas pr

maioria dos votos emitidos, seja qual for a percentagem de

capital representado, ressalvados os casos em que a lei ous

estatutos exijam maioria qualificada. _

4. Os accionistas poder’o fazer-se representar m

Assembleia Geral pelo respectivo cénjuge qualquer descen- 
dente ou ascendente, qualquer membro da administragao 0

accionista, mediante a apresentagdo de carta ao Presidente

da Mesa com cinco dias de antecedéncia em relagao a dala

aprazada para a reuniao. .

_ 5. Os incapazes e as pessoas colectivas, serdo represtt:

tadas pela pessoa a quem legal ou voluntariamente coubers

respectiva representacdo.

ARTIGO 9.°

1. A Mesa da Assembleia Geral € composta por um | - Presidente e um Secretario, eleitos pela Assembleia Geral os

" guais podem seraccionistas ou nao, por um periodode qui

tro anos, reelegiveis uma ou mais vezes.

2. Nao obstante eleitos por prazo certo, os membros 3

Assembleia Geral mantém-se em funcGes até A-sua subst:

tui¢do ou até ao limite de 180 dias apés o termo dopram,
conforme o que primeiro ocorrer.

ARTIGO 10°

As Assembleias Gerais sero convocadas com a antece-
déncia minimadetrinta dias, por meio de antinciopublicade
em jornal nacional.

|
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CAPITULO V
Administraca4o

ARTIGO 11.°

A administracao sera composta por um Administrador-

-Unico, eleito por periodos de quatro anos em Assembleia

Geral.

ARTIGO 12.°

O Administrador-Unico fem competéncia para em nome

da sociedade adquirir, alienar e onerar quaisquer bens,

moveis ou imdéveis.

ARTIGO 13°

Asociedadeobriga-se com a assinatura do Administrador-

Unico ou de um procuradorconstituido para o efeito.

CAPITULO VI
Fiscalizacdo da Sociedade

ARTIGO 14.°

|. A fiscalizagaéo da sociedade compete a um Conselhoz

Fiscal ou a um Fiscal-Unico, conforme for deliberado em

_Assembleia Geral, de acordo com lei.

2. Os membros do Conselho Fiscal ou o Fiscal-Unico

manter-se-4o em fungdes até a sua efectiva substituicao.

CAPITULOVII
Balanco, Contas Anuais, Aplicacées de Reservas

ARTIGO 15.°

O exercicio social coincide com anocivil.

ARTIGO 16.°

Os lucros liquidos apurados em cada exercicio depois

de deduzida a percentagem minima legal destinada a cons-

tituigfio da reserva legal, terao a aplicacg4o que a Assembleia

Geral determinar, sem qualquerlimita¢ao, podendo, no todo

ou em parte, ser distribuidos pelos accionistas.

CAPITULO VIII
Disposicées Gerais e Transitérias -

ARTIGO 17°

1. A dissolugao e liquidagdo da sociedade reger-se-do

pelas disposigées legais.

2, Salvo diferente deliberagao da Assembleia Geral, o

Administrador-Unico da

sociedade em exercicio, passa a liquidatario desta, a par-

tirdo momento em que for deliberada a dissolucdo.

ea ARTIGO 18.
Na data da outorga da escritura publica de constituicao

da presente sociedade, realizar-se-4 a primeira Assembleia

Geral da Sociedade com o fim de eleger, para o primeiro

mandado, os membrosdos 6rgiosociais.

ARTIGO 19.°

Os casos omissos sao supridos pelas disposicées da Lei

das Sociedades Comerciais, e demais legislagao aplicavel as

Sociedades Comerciais.

(15-6877-L02)
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4

Cesarina 96, Limitada

Certifico que, por escritura de 14 de Abril de 2015,

lavrada com inicio a folhas 7, do livro de notas para escri-

turas diversas n.° 23-B, do Cartério Notarial do Guiché

Unico da Empresa — ANIFIL, a cargo do Notdrio, Lucio

Alberto Pires da Costa, perante mim, Domingos Catenda,

1.° Ajudante do Notario do referido Cartério, compare-_

ceram como outorgantes Isabel Cesarina Melo, solteira,

maior, natural do Puri, Provincia do Uige, residente habi-

tualmente em Luanda, no Municipio de Cacuaco, Bairro

dos Pescadores, casa s/n.°, titular do Bilhete de [dentidade

n.° ~003121839UE030, emitido pela Direcgfo Nacional

de Identificaco, aos 6 de Maio de 2013 e Isabel Eduardo

Geraldo, solteira, maior, natural do Uige, Provincia do

Uige, residente habitualmente em Luanda, no Municipio de

Cacuaco, Bairro dos Pescadores,casa s/n.°, titular do Bilhete

de Identidade n.° 005786745UE045, emitido pela Direccdo

Nacional de Identificacgdo, aos 17 de Outubro de 2012, que

se regera nos termos constantes dos artigos. °

Esta conforme.

~ Cartério Notarial do Guiché Unico da Empresa—ANIFIL,

em Luanda, aos 15-de Abril de 2015. —.O 1.° ajudante, ilegivel.

 ESTATUTOS DA SOCIEDADE
CESARINA 96, LIMITADA

ARTIGO 1°

A sociedade adopta a denominacaio de «Cesarina 96,

Limitada», com sede social na Provincia do Uige, Municipio

do Uige, Bairro Candombe Velho, Rua G, Casa n.° 79,

podendotransferi-la livremente para qualquer outro local do

territotio nacional, bem comoabrir filiais, sucursais, agén-

cias Ou outras formasde representa¢do dentro e fora do Pais.

ARTIGO 2.°

A sua dura¢ao é por tempo indeterminado, contando-se o

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

da data da celebragao da presente escritura.-

ARTIGO 3°
A sociedade tem comoobjecto social o comércio geral,

a grosso € a retalho, prestagéo de servigos, hotelaria e

turismo e similares, industria, agro-pecuaria, pesca, infor-

matica, telecomunicacdes, publicidade, construcao civil e

obras piblicas, exploragao mineira e florestal, comerciali-

zacao de telefones e seus acessorios, transporte maritimo,

camionagem,agente despachantee transitarios, cabotagem,

rent-a-car, compra e venda de viaturas, novas ou usadas

€ seus acessérios, reparacio de veiculos automéveis, con-

_ cessiondria de material e pecas separadas de transporte,

fabricag4o de blocos e vigotas, comercializagao de combus-

tiveis e lubrificantes, exploracéo de bombas de combustiveis.

e estagéo de servico, comercializagaéo de medicamentos,

material cirurgico,.gastavel e hospitalar, produtos quimicos |

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

e
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tificagdo de documentos, venda de material de escritério ¢ »

escolar, decoracGes, serigrafia, padaria, geladaria,pastelaria,

boutique, representagdes, impressdes, salio de cabeleireiro,

agéncia de viagens, promocao e mediacao imobilidria,rela-

goes plblicas, representacdes comerciais e. industriais,

venda de gas de cozinha, desporto e recreacdo,video clube, .

discoteca, realizagdes de actividades culturais e despor-

tivas, manutencdo de espacos verdes, seguranca de bens

patrimoniais, colégio, creche, educacéo e cultura, escola

de conducao, ensino, saneamento basico, jardinagem,lim-

- peza, desinfestacao, fabricacao e venda degelo, cyber café,

electricidade, importacao e exporta¢4o, podendoainda dedi-

car-se a qualqueroutro ramo do comércio ou inddstria em

que0s sdcios acordem e seja permitido porlei.

ARTIGO 4.°

0 capital social € de Kz: 100.000,00 (cem mil kwwanzas),

integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen-

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

nominal de Kz: 80.000,00 (oitenta mil kwanzas), perten-

cente a sdcia Isabel Cesarina Melo e outra quota no valor

nominalde Kz: 20.000,00 (vinte mil kwanzas), pertencente

a socia Isabel Eduardo Geraldo, respectivamente,

ARTIGO 5°

A cessao de quotas a estranhos fica dependente do con-

sentimento da sociedade,a qual é sempre reservado0 direito

de preferéncia, deferido as sdcias se a sociedade dele nao

quiser fazer uso. 2 .
ay ‘ARTIGO6S

1. A geréncia e administracao da sociedade, em todos os

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

vamente, incumbem a socia Isabel Cesarina Melo, quefica

desde j4 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 negocios sociais da sociedade, tais

comoletras de favor, fianca, abonagdes ou actos seme-

lhantes,

ARTIGO 72

. AAssembleia Geral sera convocada por simples cartas

registadas, dirigidas as s6cias com pelo menos 30 (trinta)

dias de antecedéncia, isto quandoa lei nao prescreva forma-

lidades especiais de comunicagao. Se qualquer das sécias

estiver ausente da sede social, a comunicacao devera ser

feita com tempo suficiente para que possa comparecer.

ARTIGO 8° ,

Oslucros liquidos apurados, depois de deduzida a per--

centagem para fundos ou destinos especiais criados em

Assembleia Geral, serao divididos pelas sécias na propor¢gao

das suas quotas, e em igual proporcdo serdo suportadas as

perdas se as houver.

ARTIGO 9°

A sociedade naose dissolvera por morte ou impedimento

de qualquer das sécias, continuando a sua existéncia com a

 

querentre as sdcias, seus herdeiros ou representantes, qur

.de Notas n.° 90-B, para escrituras diversas encontra-seei

- eno 1.° Cartério Notarial da Comarca do Huambo,perant

‘ Branco, aos 5 de Janeiro de 2010;

DIARIO DA REPUU,aintiaaa

sobreviva e herdeiros ou representantes da sécia falecida,

interdita, devendo estes nomear um que a todos represen,

enquanto a quota se mantiverindivisa.

ARTIGO 10.°

Dissolvida a sociedade por acordo das sécias € hy

demais casos legais, todas as sdcias serao liquidatarias .,

liquidagao e partilha verificar-se-4o como acordarem, },

falta de acordo, e se algumadelas o pretender,serd 0 ati,

social licitado' em globo com obrigacao do pagamento 4

passivo e adjudicado a s6cia que melhorTr prego oferecer.¢,

igualdade de condic¢ées.

_ ARTIGO I1.° ©

A sociedade reserva-se 0 direito de amortizar a quota

qualquer sécia, quandosobreela recaia arresto, penhoray

providéncia cautelar.

ARTIGO 12.9
Para todas as questdes emergentes do presente contrah,

entre elas e a propria sociedade,fica estipulado 0 Fort

Comarca do Uige, com expressa rentincia a qualquer out

ARTIGO 13.°

_ Os anos sociais serio os civis e os balangosseri

dados em’3! de Dezembro de cada ano, devendo encer

a 31 de Marco imediato.

ARTIGO 14.°

No omisso regularao as deliberacdes sociais,as disp

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

Sociedades Comerciais, e demais legislagdo aplicavel.

(15-6100-L3)

 °

Moveis Dacama, Limitada

Certifico que, de folhas 23, a folhas 24, verso, do Lim

rada umaescritura do teor seguinte:

Aumentode capital, retirada de sdcios e alteragao parcit

do pacto social da sociedade denominada «Méveis Daca

Limitada», com sede na Caala.

No dia 24 de Fevereiro de 2015, nesta Cidade do Huan)

mim, Moisés Kassoma, Mestre em Direito, Notario do relt

rido Cartério, compareceram comooutorgantes:

Primeiro: — Domingos David, casado, natural #

Longonjo-Huambo,que outorga este acto porsi e em rept

sentagdo de Silvestre Gayeta, casado, natural do Huambe.

e Jodo Conceicao Justino, casado, de nacionalidade port

guesa; :

Segundo: — José Maria Raposo Goncalves, casado,
nacionalidade portuguesa,titular do Passaporten.° L170306

emitido pelo Viseu-Fundao pelo Governo Civil de Castel

Os outorgantes residem habitualmente na Cidade ¢t
Huambo e Luanda e deles verifiquei a identidade do pt )
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meiro outorgante por meu conhecimento pessoal e o segundo

outorgante pela exibic&o do documento ja referido.

E poreles foi dito: .

Que, eles e os representados do primeiro outorgante

sio os unicos e actuais sdcios da sociedade por quotas de

_responsabilidade limitada, denominada «Moveis Dacama,

Limitada», com sede no Municipio da Caala, constituida por

escritura de 30 de Julho de 2010, lavrada com inicio a folhas 39

a folhas 40, verso, do Livro de Notas n.° 80-B,para escritu-

ras diversas deste Cartério Notarial.

Que, em reuniao da Assembleia Geral Extraordinaria da

‘ aludida sociedade, realizada aos 16 de Fevereiro de 2015, os

‘sdcios Silvestre Gayeta e Joéo Conceicao Justino, manifes-

taram a intencdode retirar-se definitivamente da sociedade

cedendo as respectivas quotas a favor da mesma.

E pelos outorgantes ainda foi dito:

_ Que, sendo agora eles os Unicos e actuais sdcios da

sociedade «Méveis Dacama, Limitada», aumentam o capi-

tal social de Kz: 120.000,00 (cento e vinte kwanzas), para

Kz: 300.000,00 (trezentos mil kwanzas), cujo aumentoveri-

ficado é de Kz: 180.000,00 (cento e oitenta mil kwanzas),

alterando assim a redac¢fo doartigo 4.° do pacto social da

referida sociedade que passa a ter a seguinte redaccdo:

ARTIGO 4°

O capital social integralmente realizado é de

‘Kz: 300.000,00 (trezentos mil kwanzas), distri-

buido e representado pelos sécios em duas quotas

da seguinte forma: :

Uma quota do valor nominal de Kz: 210.000,00

. (duzentos e dez mil kwanzas) para 0 sécio Domingos

David e outra quota do valor nominal de Kz: 90.000,00

(noventa mil kwanzas)para 0 s6cio José Maria Raposo

Goncalves, respectivamente. Assim o disseram e

outorgaram.

Adverti os outorgantes que o registo deste acto deve ser

requerido no prazo de 90 dias a contar de hoje.

Instrui 0 acto:

AActa n.° 1/2015. .

A leitura desta escritura e a explicac&o do seu contetido

foram feitas em voz alta na presenga dos outorgantes.

Assinados: Domingos David José Maria Raposo

Gongalves. — O Notario, Moisés Kassoma.

‘Conta registada sob o n.° 1565/2011. — Rubricado,

Moisés Kassoma.

Nada mais contém a mencionadaescritura que para aqui

foi fielmente escrita. .
E certiddo do teor completo que fiz extrair e vai con-

forme ao original a que me reporto.

1.° Cartério Notarial da Comarca do Huambo, no

Huambo, aos 4 de Marco de 2015. — O Notario-Adjunto,

Jerdénimo Relogio Neunza.

‘
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ESTATUTO DA SOCIEDADE DENOMINADA

MOVEIS DACAMA,LIMITADA

. ARTIGO 1° ;

. Asociedade adopta a denominacdo de «Méveis Dacama,

Limitada», tem a sua sede no Municipio da Caala, Provincia

do Huambo, podendo no entanto abrir filiais, agéncias,

sucursais e outras formas de representacao em qualquer

parte do territério nacional! ou no estrangeiro.

ARTIGO 2°

Asua duragao é por tempo indeterminado, contando-se

0 seu inicio para todos osefeitos legais a partir desta data.

. ARTIGO 3.°
O seu objecto’ social é a indtstria de carpintaria e

serrac¢ao, comércio geral, misto, a grosso e a retalho, agro-

-pecuaria, transporte, industria, pesas, constru¢ao civil e

obras publicas, hotelaria e turismo, importagdo e exporta-

go, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo de

comércio ou indtstria, em que os sécios acordem e seja per-

mitido porlei.

ARTIGO 4° : ;

O capital: social é de Kz: 300.000,00 (trezentos mil

kwanzas), integralmente realizado em dinheiro, dividido

e representado pelos sécios em duas quotas distribui-

das da seguinte forma: umaquota do valor nominal de

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

cente ao sécio Domingos David e outra quota do valor

nominal de Kz: 90.000,00, (noventa mil kwanzas), para

o sécio José Maria Raposo Gongalves, respectivamente.

ARTIGO 5° .
O capital social podera ser aumentadopordeliberac¢ao da

Assembleia Geral e 0 aumento sera dividido pelos sécios na

propor¢4o das suas quotas ou na forma comose vier acordar.

ARTIGO 6.° ;

A cessao de quotas entre sdcios é livre, mas quandofeita

a pessoas estranhas a sociedade, fica dependente do consen-

timento desta a obter por acordo entre os sécios.

ARTIGO 7°

A geréncia e administra¢ado da sociedade, em todos seus

actos e contratos, em juizo e fora dele, activa e passivamenteé

sera exercida pelo socio Domingos David, que desde ja fica

nomeado gerente, bastando a assinatura dele para obrigar

validamente a sociedade.

1. O sécios-gerente podera delegar noutro sécio ou em

pessoa estranha a sociedade parte poderes ou todos poderes

de geréncia ora lhe conferido outorgando para o efeito o res-

pectivo mandato competente em nomeda sociedade.

. 2. E proibido aos sécios gerentes em obrigar'a sociedade

em actos e contratos estranhos aos negociossociais, tais Como

avales, fiancas, abonacdes ou documentos semelhantes.

7 ARTIGO 82
As Assembleias Gerais, quando a lei nao prescreve for-

malidades especiais para sua convocac4o, serao convocadas

pela geréncia por cartas registadas, dirigidas aos outros

sdcios com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedéncia.  
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ARTIGO 9.°

Oslucrosliquidos durante o exercicio econdmico, depois

de deduzida a percentagem de 5% (cinco porcento), para 0

fundo de reservalegal e social, serdo divididos pelos sdcios

na propor¢do das suas quotas bem como as perdas se as hou--

ver.

ARTIGO 10.°

A sociedade naose dissolvera por morte ou interdi¢do de

qualquer dos sécios, continuard com o sobre vivo ou capaz

e com os herdéiros do sécio falecido ou interdito devendo -

estes nomear um que a todos represente enquanto a quota

permanecerindivisa na sociedade.

ARTIGO 11° |

Os anos sociais serao os civis e os balancos serao dados

em 31 de Dezembro de cada ano, devendoestar aprovados

e assinados até fins de Marco imediato a que disser respeito.

ARTIGO12°

No omisso regularao as deliberagdes sociais e as disposi-

Ges da Lei das Sociedades vigentes em Angola.

(15-6385-LO1)-

 

Organizagées Erinda, Limitada

Certifico que, por escritura de 16 de Abril de 2015,

lavrada com inicio a folhas 46, do livro de notas para escri-

_ turas diversas n.° 399, do Cartério Notarial do Guiché Unico
da Empresa, a cargo do Notdrio, Lucio Alberto Pires da

Costa, Licenciado em Direito,foi constituida entre:

Primeiro: — Maria Dulce Lemos da Costa, solteira,

maior, natural do Golungo-Alto, Provincia do Kwanza-Norte,

residente em Luanda, Distrito Urbano da Ingombota, Bairro

Ingombota, Rua Cerveira Pereira, Predio n’ 5, 4° andar,

Apartamento n.° 35;

Segundo: — Anténio Carlos Salvador. Junior, solteiro,

maior, natural do Rangel, Provincia de Luanda, residente

em Luanda, Distrito Urbano da Ingombota, Bairro dos

Coqueiros, Rua Cerveira Pereira, Prédio.nno 5, 4° andar,

Apartamento 35;

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 16 de Abril de 2015. — O ajudante, ilegivel..

ESTATUTOS DA SOCIEDADE

’ grosso ea retalho, serralharia, caixilharia de aluminios,ay.

' fabricagio de blocos e vigotas, medicamentos, matenil

- triais, venda de gas de cozinha, desporto e recreacao,video

_ café, electricidade, podendo ainda dedicar-se a qualque'

4
DIARIO DA REPUBL

Zona 4, podendotransferi-la livremente para qualquer oy,
local do territério nacional, bem comoabrirfiliais, Suey,

sais, agéncias ou outras formas de representacao dent,

fora do Pais.

~ ARTIGO 2.°

A sua duracdo € por tempo indeterminado, contando-se,

inicio da sua actividade, para todososefeitoslegais, a party

da data da celebracdo da escritura.

ARTIGO 3.°

- A sociedade tem como objecto sociala prestacaodes.

vigos, consultoria, forma¢&o profissional, comércio geral,

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

informatica, telecomunica¢dées, publicidade, construcaociyi

e obras publicas, consultoria, exploracao mineira ¢ florestz,

comercializagdo de telefones e seus acessorios, transpor:

maritimo,‘ camionagem, agente despachante e transitaris

cabotagem, rent-a-car, compra e venda de viaturas, nova

ou usadas € seus acessorios, aluguer de viaturas, com

sem condutor, venda e reparagdo de veiculos automéves

concessionaria de material e pegas separadasdetransport,

cirdrgico, gastavel e hospitalar, produtos quimicose farm

céuticos, centro médico, clinica, perfumaria, plastificacés

de documentos, venda de material de escritério e escola,

decoracGes, serigrafia, impressdes, saldo de cabeleireit,

boutique, agéncia de viagens, promogao e mediagao ime

biliaria, perfumaria, relacdes publicas, pastelaria, padana;

geladaria, panificacdo, representacdes comerciais e indus

clube, discoteca, meios industriais, realizagdes de activide

des culturais e desportivas, manutengao de espacosverdes

seguranca de bens patrimoniais, colégio, creche, educacaot

cultura, escola de conducio, ensino, importacAoe export

gao, saneamento basico, fabricacdo e venda de gelo,cyber

outro ramo do comércio ou industria em que os sdciosacor

dem e seja permitido porlei.

__ ARTIGO 4°

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwana}
integralmente realizado em dinheiro, dividido e representado

por 2 (duas) quotas iguais no valor nominal de Kz: 50.000,00

{cinquenta mil kwanzas) cada uma, pertencente aos sécios, 
Maria Dulce Lemos da Costa e Antonio Carlos Salvador

Junior, respectivamente.

ARTIGO 5.°

—
—

e
e

A cessao de quotas a’estranhos fica dependente docor:

ORGANIZACOES ERINDA, LIMITADA sentimento da sociedade, a qual é sempre reservado0 direito

ARTIGOI? . de preferéncia deferido aos sdcios se a sociedadedele nio

A sociedade adopta a denominacio social de  quiser fazer uso. - s
«Organizacées Erinda, Limitada», com sede social na ARTIGO 6°

1. A geréncia e administragdo da sociedade, em todos 0s

seus actos e contratos, em juizo efora dele, activa e pas:
Provincia de Luanda, Municipio e Bairro da Ingombota, Rua

‘Cerveira Pereira, Prédio n.° 5, 4.° andar, Apartamento n.° 35,

ft
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_ sivamente, incumbem aos sécios Maria Dulce Lemos da

Costa e Antonio Carlos Salvador Junior, que ficam desde ja

nomeados gerentes, com dispensa de caucdo, bastando uma

assinatura, para obrigar validamente a sociedade.

2. Os gerentes poderao delegar um ao outro ou mesmo

em pessoa estranha a sociedade parte dos seus poderes de

geréncia, conferindo para o efeito, o respectivo mandato.

3. Fica vedadoaos gerentes obrigar a sociedade em actos

e contratos estranhos aos negocios sociais da sociedade,tais

como letras de favor, fianga, abonagdes ou actos seme-

lhantes.

: ~ ARTIGO 7.°

As Assembleias Gerais sero convocadas porsimples car-

las registadas, dirigidas aos sdcios com pelo menos30(trinta)

dias de antecedéncia, isto quandoa lei nao prescreva forma-

lidades especiais de comunicag4o. Se qualquer dos sécios

estiver ausente da sede social a comunicagao devera ser feita

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, serado divididos pelos sécios na propor-

cao das suas quotas, e em igual propor¢do serao suportadas

as perdas se as houver. <

ARTIGO 9.°

Asociedade nao se dissolvera por morte ou impedimento

de qualquer dos socios, continuando a sua existéncia com o

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sécio falecido ou

interdito, devendo estes nomear um quea todos represente,”

enquanto a quotase mantiver indivisa.

ARTIGO10.°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sécios e nos

" demais casos legais, todos os sdcios serao liquidatarios e a

liquidag&o e partilha verificar-se-a como acordarem.Nafalta

de acordo, e se algum deles o pretendersera 0 activo social

licitado em globo com obrigacao do pagamento do passivo

e adjudicado ao sdécio que melhorprego oferecer, em igual-

dade de condicgdes.

Aa ARTIGO 112
A sociedade reserva-se 0 direito de amortizar a quota de

qualquer sécio, quando sobreela recaia arresto, penhora ou

providéncia cautelar. .

ARTIGO 12.°

Para todas as quest6es emergentesdo presente contrato,

8635

ARTIGO 14°

No omisso regulardo as deliberacdes sociais, as dispo-

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

Sociedades Comerciais, e demais legislagdo aplicavel.

(15-6598-L02)

 

ORGANIZACOES VITRONA— Comércio Geral,
Importagao e Exportacao, Limitada

Certifico que, por escritura de 13 de Abril de 2015,

lavrada com inicio a folhas 41, do livro de notas para escri-

turas diversas n.° 399, do Cartorio Notarial do Guiché Unico
da Empresa, a cargo do Notdrio, Lucio Alberto Pires da

Costa, Licenciado em Direito, foi constituida entre:

Primeiro: — Joao Alberto Manuel, casado, com

Domingas Francisco Boaventura Pedro Manuel, sob oregime

de comunhao de adquiridos, natural do Cazenga, Provincia

de Luanda, residente em Luanda, no Distrito Urbano do

Kilamba Kiaxi, Bairro Calemba 2, Rua dos Herdéis, Casa

n.° 13, que outorga neste acto por si individualmente e em

nome e representagdo dos seus filhos menores Idanilson

Boaventura Manuel, de 17 (dezassete) anos de idade, natural

do Cazenga, Provincia de Luanda, Noémia Pereira Manuel,

de8 (oito) anos de idade, natural da Ingombota, Provincia de

Luanda e Denise Maria Pereira Manuel, de 13(treze) anos

de idade, natural da Ingombota, Provincia de Luanda, todos

consigo conviventes;

Segundo: — Domingas Francisco Boaventura Pedro

Manuel, casada com Joao Alberto Manuel, sob 0 regime de

comunhdo de adquiridos, natural de Caxito, Provincia do

Bengo,residente em Luanda, no Distrito Urbano do Kilamba

Kiaxi, Bairro Calemba 2,'Rua dos Herdis, Casa n.° 13;

Terceiro:— Helson Diogo Pedro Manuel, solteiro, maior,

natural do Cazenga, Provincia de Luanda,onde residente em

Luanda, no Municipio do Cazenga, Bairro Cazenga, Rua 26,

Casa n1° ae .

Quarto: — Joiciline Pereira Manuel,. solteira, maior,

natural da Ingombota, Provincia de Luanda, residente em

Luanda, ‘no Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi, Bairro

Chimbicato, Casa n.° 23;

Uma sociedade comercial por quotas de responsabi-

lidade limitada, que se regera nos termos constantes dos

artigos seguintes.

Esta comforme. .

Cartério Notarial do Guiché Unico da Empresa, Luanda,

aos 16 de Abril de 2015. — O ajudante, ilegivel.

quer entre os sdcios, seus herdeiros ou representantes, quer ~~

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

Comarca de Luanda, com expressa rentincia a qualquer

outro,

ARTIGO 13.° ;

Os anos sociais serao os civis e os balancgos sero

dados em 31 de Dezembro de cada ano, devendoencerrar

a31 de Marco imediato.

ESTATUTOSDA SOCIEDADE

ORGANIZACOES VITRONA— COMERCIO GERAL,
IMPORTACAO E EXPORTACAO, LIMITADA

ARTIGQ 1°

A sociedade adopta a denominagao social de «ORGA-

NIZACOES VITRONA — Comércio Geral, Importacdo  
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e Exportacdo, Limitada», com sede social na Provincia

de Luanda, Municipio de Belas, Bairro Vitrona, Rua I,

Travessa K, casa sem numero, podendotransferi-la livre-

mente para qualqueroutro local do territério nacional, bem

comoabrir filiais, sucursais, agéncias ou outrasformas de

representacdo dentro e fora do Pais.

ARTIGO 2° =

Asua duracdo é portempo indeterminado, contando-se 0

_ inicio da sua actividade,para todos asefeitos legais, a partir

da data da celebracdo da escritura.

ARTIGO 3°
A sociedade tem como objecto social prestagdo de

servicos, exploracdo de inertes, exploragéo de madeira,

comercializagéo de medicamentos, comercializacio de

materiais de construgao, comercializacdo de.bens alimenta-.

res e mobilidrio, podendoainda dedicar-se a qualquer outro

ramo do comércio ou industria em que os sdcios acordem e

seja permitidoporlei.

ARTIGO 4” :

O capital social é de Kz: }50.000,00 (cento ¢ cinquenta

mil kwanzas), integralmenterealizado em dinheiro,dividido

€ representadopor7 (sete) quotas, sendo a primeira quota no

valor nominal de Kz; 45.000,00 (quarenta cinco mil kwan-

zas), pertencente ao sdcio Jodo Alberto Manuel e a segunda

quota no valor nominal de Kz: 25.000,00 (vinte e cinco

"mil kwanzas), pertencente a sécia Domingas Francisco

Boaventura Pedro Manuela terceira quota no valor nomi-

nal da Kz: 20.000,00-(vinte mil kwanzas), pertencente ao-

socio Helson Diogo Pedro Manuele quatro quotas iguais no

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

uma, pertencente aos sdcios Idanilson Boaventura Manuel,

Joiciline Pereira Manuel, Denise Maria Pereira Manuel e

Noémia Pereira Manuel, respectivamente.

ARTIGOS®

A cessdo de quotas a estranhosfica dependentedo con-

sentimento da sociedade,a qual é sempre reservado 0 direito .

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

sivamente, incumbem aos sdcios Joéo Alberto Manuel, —

Domingas Francisco Boaventura Pedro Manuel e Helson

Diogo Pedro Manuel, que ficam desde ja nomeados geren-

tes, com dispensa de caug&o, bastando 2 (duas) assinaturas

para obrigar validamentea sociedade.

2.0s gerentes poderao delegar num dos sécios ou mesmo

em pessoa estranha a sociedade parte dos seus poderes de

geréncia, conferindopara o efeito, 0 respectivo mandato.

3. Fica vedado aosgerentes obrigar a sociedade em actos

e contratos estranhos aos negocios sociais da sociedade,tais

como letras de favor, flanca, abonacdes ou actos seme-

lhantes.

 

-creva formalidades especiais de.comunicacao. Se quel

_Assembleia Geral, serao divididos pelos séciosnaprop.

dade de condi¢gées.

(
DIARIO DA REPUB,

ARTIGO7.° ”

As Assembleias Gerais seréo convocadaspor sin

cartas registadas, dirigidas aos sécios com pelo Me

30 (trinta) dias de antecedéncia, isto quando alei nao Dt,

dos sécios estiver ausente da sede social a comuniceg,

deverd ser feita com tempo suficiente para que-possa cy,

parecer.

ARTIGO8.°

Os lucros liquidos apurados, depois de deduzida apy,

centagem para fundos ou destinos especiais criados e

40 das suas quotas, e em igual proporgo serdo supottats|

as perdas se as houver.

ARTIGO 9° a
A sociedade naose dissolvera por morte ou impedimeny

de qualquer dos sécios, continuando a sua existéncia coms

sobrevivos e herdeiros ou representantes do socio falecit
ou interdito, devendo estes nomear um quea todosrepr.

sente, enquanto a quota se mantiverindivisa.

ARTIGO 10.°.

Dissolvida a sociedade por acordo dos sécios ¢ m

demais casos legais, todos os sdcios sero liquidatérios«:

liquidacdoe partilha verificar-se-4 como acordarem.Na fala

de acordo, e se algum deles o pretender sera 0 activo socid

licitado em globo com obrigacao do pagamento do passii

e adjudicado ao sécio que melhor preco oferecer, em igual

 
ARTIGO 11.°

A sociedade reserva-se 0 direito de amortizar a quotaé

qualquer sécio, quando sobreela recaia arresto, penhora

providéncia cautelar.

ARTIGO 12°

Para todas as questdes emergentes do presente contri

quer entre os sdcios, seus herdeiros ou representantes, qi

entre eles € a propria sociedade, fica estipulado o Foro

Comarca de Luanda, com expressa rentincia a qualqueroul

ARTIGO 13°
Os anos sociais serio os civis e os balangos serio

dados em 31 de Dezembro de cada ano, devendoencert!

a 31 de Marco imediato.

ARTIGO 14°
. No omisso regularfo as deliberac&es sociais, as dish

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

Sociedades Comerciais e demais legislag4o aplicavel.

(15-6599-L0)

Cacinova Oleo, Limitada  Certifico que, por escritura de 21 de Abril de 2015

lavrada com inicio a folhas 54, do livro de notas para escti

turas diversas n.° 400,.do Cartorio Notarial do Guiché Unict
da Empresa, a cargo do Notario, Lucio Alberto Piresdi
Costa, Licenciado em Direito, foi constituida entre:
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Primeiro: —-- Garcia Baptista, solteiro, maior, natural

do Kilamba Kiaxi, Provincia de Luanda, onde reside habi-

tualmente, no Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi, Bairro

Kilamba Kiaxi, Sector 8, Bloco E, 2.° andar, Apartamento

no 21;

_ Segundo: — Zhou Suruo, solteira, maior, natural de

. Hunan, China, de nacionalidade chinesa, reside habitual-

mente em Luanda, no Municipio de Viana, Rua. Direita

da Auto Estrada Benfica Cacuaco, casa sem numero, que

outorga neste acto em nomee representacdo, Wu Hongsai,

casado com Ying Chunhong, sob o regime de comunhao

de adquiridos, natural de Zhejiang, China, de nacionali-

dade chinesa, reside habitualmente em Luanda, no Distrito

Urbano da Maianga, Rua Amilcar Cabral, Casa n.° 70; .

Uma sociedade comercial por quotas que se regera nos

termos constantes dos artigos seguintes..

Esta conforme.

Cartério Notarial do Guiché Unico da Empresa, em -

Luanda, 24 de Abril de 2015. — ajudante,é/egivel.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE

CACINOVA OLEO, LIMITADA

ARTIGO 1°

A sociedade adopta a denominac4osocial de «Cacinova

Oleo, Limitada», com sede social na Provincia de Luanda,
Municipio de Viana, Via Expressa Benfica-Cacuaco, casa

sem numero, podendo transferi-la livremente para qualquer

outro local do territorio nacional, bem comoabrir filiais,

sucursais, agéncias ou outras formas de representagao den- :

tro e fora do Pais.

ARTIGO 2°

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

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

da data da celebracao da escritura.

ARTIGO 3.°

A sociedade tem como objecto social a presta¢do de ser-

vicos, consultoria, formag¢fo profissional, comércio geral a

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

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

informatica, telecomunicacdes, publicidade, construcdo

_ civil e' obras publicas, consultoria, exploracgéo mineira e

florestal, comercializagao de telefones e seus acessorios,

transporte maritimo, camionagem, agente despachante e

transitarios, cabotagem, rent-a-car, compra e vendadevia-

turas, novas ou usadase seus acessérios, aluguer de viaturas,

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

méveis, concessionaria de material e pecas separadas de

transporte, fabricacdo de blocos e vigotas, medicamentos,

material ciruirgico, gastavel e hospitalar, produtos quimi-

cos e farmacéuticos, centro médico, prestacdo de servigos

na area da satide, perfumaria, plastificagaéo de documentos,

venda de material de escritorio e escolar, decoracées, seri-

‘a
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grafia, impressdes, salao de cabeleireiro, boutique, agéncia

de viagens, promocgao e mediagdo imobiliaria, perfumaria,

relagdes publicas, pastelaria, padaria, geladaria, panifica-

- Cao, representacdes comerciais e industriais; venda de gas

de cozinha, desporto e recreacgéo, video clube, discoteca,

meios industriais, realizagdes de actividades culturais e des-

portivas, manutencdo de espacos verdes, seguranca de bens

patrimoniais, colégio, creche, educacao e cultura, escola de ~

conducao, ensino, importacdd e exportacdo, saneamento

basico, fabricagdo e venda de gelo, cyber café, electricidade,

podendoainda dedicar-se a qualquer outro ramo do comer-.

cio ou industria em que os sdciog 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 (2) duas quotas, sendo uma no valor nominal de

Kz: 51.000,00 (cinquenta e um mil kwanzas), pertencente

ao sécio Garcia Baptista e outra quota no valor nominal! de

Kz: 49.000,00 (quarenta e nove mil kwanzas), pertencente

ao sécio Wu Hongsai, respectivamente.

ARTIGO5.°

A cessdo de quotas a estranhos fica dependente do con-

sentimento daSociedade, a qual € sempre reservadoo direito

de preferéncia, deferido aos sécios se a sociedade dele nao

quiser fazer uso.

ARTIGO 6.°

1. A geréncia e administracado da sociedade, «em todos og

_ $eus actos e contratos, em juizo e fora, dele, activa e passi-

vamente, incumbe ao socio, Wu Hongsai, que fica desde ja

nomeado gerente, com dispensa de caugdo, bastando uma

assinatura da geréncia, para obrigar validamente a socie-.

dade.

2. O gerente podera delegar num dos sdcios ou mesmo

em pessoa estranha a sociedade parte dos seus poderes de

geréncia, conferindopara 0 efeito, o respectivo mandato.

3. Fica vedado as gerentes obrigar a sociedade em,actos

e contratos estranhos aos negdécios sociais da sociedade,tais

comoletras de favor, fianga, abonagdes ou actos seme-

lhantes.

ARTIGO.7°

As Assembleias Gerais serao convocadas porsimplescar-

tas registadas, dirigidas aos socios com pelo menos30(trinta)

dias de antecedéncia, isto quandoa lei nao prescreva forma-

lidades especiais de comunicagdo. Se qualquer dos sécios

estiver ausente da sede social a comunica¢ao devera serfeita

com temposuficiente para que possa comparecet.

ARTIGO 8.°

Oslucros liquidos apurados, depois de deduzida a per-

centagem para fundos ou destinos especiais criados em

Assembleia Geral, serao divididos pelos sécios na propor-

¢fo das suas quotas, e em igual propor¢cdo serdo suportadas

. as perdas se as houver.
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ARTIGO 9.°

A sociedade naose dissolvera por morte ou impedimento

de qualquer dos sécios, continuando a sua existéncia com 0

sobrevivo e herdeiros ou representantesdo sécio falecido ou

interdito, devendo estes nomear um quea todos represente,

enquanto a quota se mantiver indivisa.

Terceiro: — Paulo Jorge Bendinha Victoriano, cay

com Erika Lukene Rodrigues Comba Victoriano,sj.
regime dé comunhao de adquiridos, natural da Majin
Provincia de Luanda, onde reside habitualmente :

Municipio de Luanda, Distrito Urbano da Maianga, Bain

Alvalade, Rua Garcia de Resende, Casa n.° 27;

- ARTIGO 10° Uma sociedade comercial por quotas qué sereger,

Dissolvida a sociedade por acordo dos sécios e nos termos constantes dos artigos seguintes.

demais casos legais, todos os sécios sero liquidatérios e a Est conforme. Ste @

liquidacaoe partilhaverificar-se-4 como acordarem.Nafalta Cartério Notarial do Guiché Unico da Empresa,
de acordo, e se algum deles o pretender sera 0 activo social Luanda, 27 de Abril de 2015. — O ajudante,ilegivel.

- licitado em globo com obrigagaéo do pagamento.do passivo ©

e adjudicado ao sécio que melhorprego oferécer, em igual-

dade de condigces. ESTATUTO DA SOCIEDADE
ARTIGO 11.° SAIMIN — SOCIEDADE ANGOLANA |

A sociedadereserva-se 0 direito de amortizar a quota de . ~ "DE IMPLEMENTAGAO.
qualquer sécio, quandosobreela recaia arresto, penhora ou ~ . DEMINI-INDUSTRIA, LIMITADA

providéncia cautelar. ARTIGO 1.°
ARTIGO 12° '  (Denominagio e sede)

Para todas as quest6es emergentes do presente-contrato, ‘A sociedade adopta a denominagao de «SAIMIN ~
quer entre os sdcios, seus herdeiros ou representantes, quer Sociedade Angolana de Implementagao Mini-Industiz
entre eles e a propria sociedade,fica estipulado 0 Foro da Limitada», com sede social na Provincja de Luanda, Ruah

Comarca de Luanda, com expressa rentncia a qualquer Mat, Edificio Mix center n.° 4 , 1.° andar, escritorio n3

outro. - Bairro Talatona, Municipio de Belas, podendo.transfer-h

“ ARTIGO 132 livremente para qualquer outro local do territério nacionl

‘ ws x ss emc ir filiai i éncias ou outras forms
Os anos sociais serao os civis e os balancos serao bem Comoabrir filiais, sucursais, ag 50 "

dados em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar 7 fepresentagao dentro e fora do Pais.

a 31 de Marco imediato. . ARTIGO 2.9
(Duracao) _

ARTIGO 14° we = . .
oa ~ . ~ a 114 » Asua duracdo é por tempo indeterminado,contando-se

No omisso regularao as deliberagdes sociais, as dispo- ., . .. ; on had
oe . 4 : , . inicio da sua actividade, para todos os, efeitos legais, a patti
sigdes da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, que é a Lei das ~ :

. . ; . te da data da celebragdo da presente escritura.
Sociedades Comerciais, e demais legislagao aplicavel. .

Se ARTIGO 3.°
_(15-6940-L02) ~ (Objecto)

 ' A sociedade tem como objecto, agro-pecuaria, pe

cas e aquicultura, industria de lacticinios, restauracio,

comércio geral a grosso e a retalho, prestagao de servigas

SAIMIN — SociedadeAngolana de Implementacao

Mini-industria, Limitada°

consultoria, auditoria, construcdéo civil e obras publica,

Certifico que, por escritura de 24 de Abril de 2015, fiscalizacao de obras, serralharia, carpintaria, produciot
lavrada com inicio a folhas 58, do livro de notas para escri- yenda de caixilharia de aluminio, promogao- e mediagin

turas diversas n.° 401, do Cartorio Notarial do Guiché Unico imobiliaria, informatica, telecomunicacées, electricidade.

da Empresa, a cargo do Notario, Lucio Alberto Pires da hotelaria, turismo, agéncia de viagens, transportes aéret.

maritimoe terrestres, transporte de passageiros ou de mer

‘cadorias, camionagem, transitarios, despachante, rent-a-cat.

exploracdo mineira, oficina auto, venda de material deesct'

habitualmente, no Municipio de Luanda, Distrito Urbano. da torio e escolar, salaéo de cabeleireiro, modas e confeccdes, |

Maianga, Bairro Alvalade, Rua emis Mbindy, Casa botequim, centro médico, farmacia, material e equipamer |
~ 117/18; : ;tos hospitalares, perfumaria, ourivesaria, relojoaria, agéncit

de viagens, pastelaria, panificagao, geladaria, exploraci0 |

de parques de diversSes, realizagao de eventos culturat,

recreativos e desportivos, exploragio mineira e flores:

tal, exploracao de bombas de combustiveis ou estagio &

servico, comercializacdo de petréleo e seus derivados,repre

sentacdes comerciais, ensino geral, infantario, importaciot

 
Costa, Licenciado em Direito, foi constituida entre:

Primeiro:— Maria Celestina Pacavira da Costa,solteira,

maior, natural do Rangel, Provincia de Luanda, ondereside

|
‘|

|

Segundo: — Eugénio Kango Clemente, casado com

Rebeca Pekeloye Sekunanguela Clemente, sob o regime de

comunhiao de adquiridos, natural do Namibe, Provincia do

Namibe, residente habitualmente em Luanda, no Municipio

de Belas, Bairro Projecto Nova Vida, Rua 50, n° 106 A,

Apartamento 2; ot
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. exportacdo, podendo dedicar-se a qualquer outro ramo do

comércio ou industria em que os sécios acordem seja per-

mitido porlei.

ARTIGO 4.°

' (Capital)

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

integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen-

tado por (3) quotas, sendo 2 (duas) quotas iguais no valor

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

cada uma, pertencentes aos sécios Eugénio Kango Clemente

e Maria Celestina Pacavira da Costa, outra quota no valor

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

ao sécio Paulo Jorge Bendinha Victoriano, respectivamente.

ARTIGO S.°

(Cessao de quotas)

. A cessio de quotas a estranhosfica 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.

ARTIGO 6.°

(Geréncia)

A geréncia e administragdéo da sociedade, em todos os

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

sivamente, incumbem a sdécia Maria Celestina Pacavira da

Costa, que fica desde j4 nomeada gerente, com dispensa de

caugao, bastando.! (uma) assinatura da gerente para obrigar —

validamente a sociedade.
\

1. A gerente podera delegar mesmo em pessoa estranha

a sociedade parte dos seus poderes de geréncia, conferindo

para o efeito o respectivo mandato.

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

contratos estranhos aos negocids sociais da sociedade,tais

como letras de favor, fianca, abonacgdes ou actos seme-

lhantes.

ARTIGO 7°
(Assembleia)

As Assembleias Gerais serio convocadas por simples

cartas registadas, dirigidas aos sécios com pelo menostrinta

(30) dias de antecedéncia, isto quando a lei nao prescreva

formalidades especiais de comunicagao. Se qualquer dos

sdcios estiver ausente da sede social, a comunica¢do 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, serio divididos pelos sécios na propor-

cao das suas quotas, e em igual propor¢do serao. suportadas

as perdas se as houver.

‘ ARTIGO 9.°
(Dissolucao)

A sociedade naose dissolvera por morte ou impedimento

de qualquer dos sécios, continuando a sua existéncia com o
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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.°
. (Liquidacado)

Dissolvida a sociedade por acordo dos sécios e nos

demais casos .legais, todos os sdcios serao liquidatarios e a

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

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

licitado em bloco com obrigagao do pagamento do passivo

e adjudicado ao sécio que melhor preco oferecer, em igual-.

dade de condicées.

ARTIGO11.°

(Preferéncia na amortiza¢3o)

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

qualquérsécio, quando sobreela recaia arresto, penhora ou

providéncia cautelar.

ARTIGO 12.° .

(Foro competente)
‘

Para todas as quest6es emergentes do presente contrato,

querentre os sdcios, seus herdeiros ourepresentantes, quer

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

Comarca de Luanda, com expressa reniincia a qualquer

outro. :

ARTIGO 13.°

(Balangos)

Os anos sociais seréo os. civis e os balancos serao

dados em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar

a 31 de Marco imediato.

ARTIGO 14.°
(Omisso)

No omisso regularaéo as deliberacgées sociais, as dispo-

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

Sociedades Comerciais, e demais legislacdo aplicavel.

(15-6947-L02)

 

J.A. B.C. C., Limitada

Certifico que, por escritura de 16 de Abril de 2015,

lavrada com inicio a folhas 23, do livro de notas para escri-

turas diversas n.° 261-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: —- Almeida Faustino Bianda, solteiro, maior,

natural do Cacuaco, Provincia de Luanda, onde reside habi-

tualmente, no Municipio do Cacuaco, Bairro Cacuaco, Casa

n.° 7;

Segundo: — Joana de Nazaré Antonio Neto, solteira,

maior, natural do Quitexe, Provincia do Uige, residente

habitualmente em Lunda, no Municipio do Cacuaco, Bairro

Cacuaco, rua e casa sem numero;
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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, aos 16 de Abril de 2015. — O notario,ilegivel.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE

fol, J.A.B.C.C., LIMITADA

ARTIGO 1°

A sociedade adopta a denominacao social de «J. A. B.

C. C., Limitada», com sede social na Provincia do Uige,

Municipio do Uige, Bairro Mbemba Ngango, Rua A, Casa

_n.° 537, podendotransferi-la livremente para qualquer outro .

local do territério nacional, bem comoabrir filiais, sucur-

sais, agéncias ou outras formas de representacdo dentro e

fora do Pais.

ARTIGO 2°
A sua duragdo€ portemipo indeterminado, contando-se o

inicio da sua actividade, para todososefeitos legais, a partir

da data da celebracdo daescritura.

ARTIGO 3.°.

A sociedade tem como objecto social a prestaco de ser-. .

vi¢os, consultoria, formagao profissional, comércio geral a

grosso e aretalho, servicosde serralharia, caixilharia de alu-

minios, avicultura, agro-pecuaria, industria, pesca, hotelaria

€ turismo, servicos informaticos e de telecomunicacées,

publicidade, construgdocivil e obras publicas, consultoria,

exploragdo mineira e florestal, comercializacao de telefones

€ seus acessorios, transporte maritimo, camionagem, agente

despachantee transitarios, cabotagem,rent-a-car, compra e

venda de viaturas, novas ou usadas e seus acessérios, venda

e reparacao de veiculos automéveis, concessionaria de mate-

rial e pegas separadas detransporte, fabricacao de blocos e

vigotas, prestacdo de servicos na area da saiide,plastificaco

de documentos, venda de material de escritério e escolar,

decoracées, promogao e mediacio imobilidria, relacdes

publicas, representagdes comerciais e industriais, venda de

gas de cozinha, desporto e recreagao, meios industriais,rea- .

_ lizagdes de actividades culturais e desportivas, manutencao

de espagos verdes, seguranca de bens patrimoniais, edu-

cagdo'e cultura, escola de conducdo,ensino, importacaoe

exportacdo, saneamento basico,fabricagao e venda de gelo,

electricidade, podendo ainda dedicar-se 4 qualquer outro

ramo do Comércio ou Industria em que os sdcios acordem e

seja permitido porlei.

ARTIGO 4°

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

zas), integralmente realizado em dinheiro, dividido e

representado por 2 (duas) quotas iguais, no valor nominal

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

tencente aos sdcios Almeida Faustino Bianda,e Joana de

Nazaré Antdnio Neto, respectivamente.

depreferéncia deferido aos sécios se a sociedade dele ny

~Assembleia Geral, serao divididos pelos sdcios na prop

' providéncia cautelar.

DIARIO DA REPUp},,

_ ARTIGO 5°
A cessdo de quotas a estranhosfica dependente db cy,

sentimento da sociedade, a qual é semprereservado Odi

* quiser fazer uso.

ARTIGO 6.°

|. A geréncia e administragao da sociedade, €M todos

seus actos € contratos, em juizo e fora dele, activa © pass,

vamente, incumbe ao sdcio Almeida Faustino Bianda, y

fica desdej4 nomeado gerente, com dispensade caucao, by

tando a sua assinatura, para obrigar validamentea socieda,

2. O gerente podera delegar num dos sécios ou mes

em pessoa estranha a sociedade parte dos seus poderes&

geréncia, conferindo para o efeito, o respectivo mandato,

3. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em att

e contratos estranhos aos negocios sociais da sociedade, ti

comoletras de favor, fianca, abonagées ou actos semelhants

ARTIGO 7.°

AS Assempbleias Gerais ser’o convocadaspor simpls

cartas registadas, dirigidas aos sdcios compelo men

30 (trinta) dias de antecedéncia, isto quandoa lei nao prs

creva formalidades especiais de comunicacao. Se qualqua

dos sécios estiver ausente‘ da sede social a comunicaa

devera ser feita com tempo suficiente para que possa co

parecer. .

 
ARTIGO 8.°

Os lucros liquidos apurados, depois de deduzida a pt

centagem para fundos ou destinos especiais criados en

ao das suas quotas, e em igual propor¢ao serdo suportada

as perdas se as houver.

. Asociedade nao se dissolvera por morte ou impedimen

de qualquer dos sécios, continuando a sua existéncia comé

sobrevivo e herdeiros ou representantes do séciofalecidow

interdito, devendo estes nomear um que atodosrepresettt

enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 10.°

- -Dissolvida a sociedade por acordo dos sdcios ¢ ms

demais casos legais, todos os sécios ser&o liquidatarios ¢!

liquidagao e partilha verificar-se-4 como acordarem. Nafali

de acordo, e se algum deles o pretender sero activo socid

licitado em globo com obrigac4o do. pagamento do passi\?

e adjudicado ao sdcio que melhor prego.oferecer, em igual

dade de condicgées.

ARTIGO HH
A sociedade reserva-se 0 direito de amortizar a quota

qualquer socio, quandosobreela recaia arresto, penhora !

 
—
—
—
—

“ARTIGO 12°

Para todas as quest6es emergentes do presente contrat
querentre os sdcios, seus herdeiros ou representantes, quél
entre eles e a propria sociedade,fica estipulado o Foro
Comarca do Uige, com expressa reniincia a qualquer outro.
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ARTIGO 13.° \

Os anos sociais serféo os civis e os balancgos serao

dados em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar
a3l de Marco imediato. ‘

ARTIGO 14°

No omisso regularao as deliberagGes sociais, as dispo-

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

Sociedades Comerciais, e demais legislacao aplicavel.

(15-6601-L02)

C. M.-B4-Z]1 — Gestéo de Condominios, Limitada

Certifico que, por escritura de 16 de Abril de 2015,

lavrada com inicio a folhas 44, do livro de notas para escri-

turas diversas n.° 399, 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 Gamboa Carvalho dos Santos,

solteiro, maior, natural da Ganda, Provincia de Benguela,

residente em Luanda, no Municipio do Cazenga, Bairro

- Hoji-ya-Henda, Rua Nossa Senhora de Fatima, n.° 911;

Segundo: — Horacio Sidney Dachala, solteiro, maior,

_ patural do Kuito, Provincia do Bié, residente em Luanda,

no Distrito Urbano da Ingombota, Bairro Ingombota, Rua

Engracia n.° 22, 2.° andar;

Terceiro: — Esmael DiogodaSilva, solteiro, maior, natu-

tal do Luena, Provincia do Moxico, residente em Luanda, no

Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi, Bairro Neves Bendinha,

Antonio Lisboa n.°* 45/47;

Uma sociedade comercial por quotas que se regera nos

termos constantes dos artigos seguintes.

Esta conforme.

Cartério Notarial do Guiché Unico da Empresa, em

Luanda, aos 16 de Abril de 2015. — O ajudante, ilegivel.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
C. M.-B4-ZIl — GESTAO

DE CONDOMINIOS, LIMITADA
ARTIGO 1.°

(Denominagao e sede)

A sociedade adopta a denominacado de «C. M.-B4-ZIl

. — Gestio de Condominios, Limitada», com sede social na

Provincia de Luanda, Rua Zango 0 (zero), Vila Pacifica -

Bloco 4, Zona I], Casa n.° [I-4-3, Bairro Zango 0 (zero),

Municipio de Viana, podendotransferi-la livremente para

qualquer outro local do territério nacional, bem comoabrir

filiais, sucursais, agéncias ou outras formas de representacdo

dentro e fora do Pais. *

ARTIGO 2.°
(Duracio)

Asuaduragao é por tempo indeterminado, contando-se o

inicio da sua actividade, para todososefeitos legais, a partir

da data da celebragao da escritura.
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ARTIGO 3.°

(Objecto)

A sociedade tem como objecto social, prestagao de ser-

vi¢os, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo do

comércio ou indtistria em que os sécios acordem e seja per-

mitido porlei. ,

ARTIGO 4°
; (Capital) .

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas),
integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen-
tado por 3 (trés) quotas, sendo | (uma) no valor nominal
de Kz: 34.000,00 (trinta e quatro mil kwanzas), pertencente

ao sécio José Carlos Gamboa Carvalho dos Santos e duas

outras quotas iguais no valor nominal de Kz: 33.000,00

(trinta e trés mil kwanzas), pertencentes aos sdcios Horacio
Sidney Dachala e Esmael Diogo da Silva, respectivamente.

ARTIGO 5.°

(Cessio de quotas)

A cessao de quotas a estranhos fica-dependente 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,

ARTIGO 6.°

(Geréncia)

1. A geréncia e administracdo da sociedade, em todos os
seus actos e contratos, em juizo e fora dele, activa e passiva-

mente, incumbem aos sdécios José Carlos Gamboa Carvalho

dos Santos e Horacio Sidney Dachala, que ficam desde ja

nomeadosgerentes, com dispensa de caucdo, bastando duas

assinaturas para obrigar validamente a sociedade.
2. Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade em

actos e contratos estranhos aos negocios sociais da socie-
dade, tais comoletras de favor, fianga, abona¢des ou actos

semelhantes.
3. Os sdcios-gerentes poderaéo delegar mesmoa pessoas

estranhas a sociedade parte dos seus poderes de geréncia,
conferindo para o efeito o respectivo mandato..

ARTIGO 7.°

~ (Assembleia)

As Assembleias Gerais serao convocadas porsimples car-

tas registadas, dirigidas aos sdcios com pelo menos30(trinta)

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

lidades especiais de comunicacao. Se qualquer dos sdcios

estiver ausente da sede social a comunicacdo devera serfeita

com temposuficiente para que possa comparecer. |

 ARTIGO 8°
(Divis&o dos 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-
¢ao das suas quotas, e em igual propor¢do serao suportadas

as perdas se as houver.

ARTIGO 9.°

(Dissolucao).

A sociedade naose dissolvera por morte ou impedimento
de qualquer dos sécios, continuando a sua existéncia com os

sobrevivos e.herdeiros ou representantes do sécio falecido

ou interdito, devendo estes nomear um que a todos repre-
sente, enquanto a quota se mantiverindivisa.
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ARTIGO 10.°

(Liquidagao)

Dissolvida a sociedade por acordo dos sdcios e nos

demais casoslegais, todos os sdécios serdo liquidatarios e a

liquidacdo e partilha realizar-se-a, como acordarem.

Na falta de acordo, e se algum deles o pretender sera 0

activo social licitado em bloco com obrigacdo do pagamento

do passivo e adjudicado ao socio que melhor preco oferecer,

em igualdade de condicdes. ,

ARTIGO 11.

(Preferéncia na amortizacio)

A sociedade reserva-se 0 direito de amortizar a quota de

qualquersécio, quando sobreela recaia arresto, penhora ou

providéncia cautelar. |

ARTIGO 12°

(Foro competente)

Para todas as questées emergentes do presente contrato,

_ querentre os sdcios, seus herdeiros ou representantes, quer

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

Comarca de Luanda, com expressa rentncia a qualquer

outro.

ARTIGO 13°
(Balangos)

Os anos sociais seréo os civis e os balancos serdo

dados em31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar

a31 de Marco imediato. _

ARTIGO 14°
(Omisso)

- No omisso regularao as deliberagdes sociais, as dispo- .

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

Sociedades Comerciais, e demais legislacdo aplicavel.

(15-6603-ea

 

Dinizara, Limitada

Certifico que, por escritura de 16 de Abril de 2015,

lavrada com inicio a folhas 56, do livro de notas para escri-

turas diversas n.° 399, doCartorio Notarial do Guiché Unico

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

Costa, Licenciado em Direito, foi constituida entre:

Primeiro: —- Carlos Manuel da Silva Ribeiro, solteiro,

maior, natural da Ingombota, Provincia de Luanda, residente

em Luanda, no Distrito Urbano do Rangel, Bairro Nelito

Soares, Rua da Gaia, Casa n.° 9;

Segundo: — José Antonio Esmeraldo Rodrigues, sol-

teiro, maior, natural da Ingombota, Provincia de Luanda,

residente em Luanda, no Distrito Urbano do Rangel, Bairro

Nelito Soares, Rua da Portugalia, Casa n° 13;

Umasociedade comercial por quotas que se regera nos

termos constantes dos artigos seguintes.

Esta conforme. : a

Cartério Notarial do Guiché. Unico da Empresa, em

Luanda, aos 16 de Abril de 2015. — O ajudante,ilegivel.

Geral, criar ou tomar participag¢des em empresassectonti
~ ou associar-se com ‘outras empresas juridicas, nacionais«

" da Silva Ribeiro, ea outra quota do valor nominalde Kz: 10,000)

DIARIO DA REPUB,

‘ESTATUTOS DA SOCIEDADE ”

DINIZARA, LIMITADA

. ARTIGOI.°

A sociedade adopta a denominagao de «Dinizara, Limiug,

com sede social na Rua da Gaia, Casa n.° 9, ZonaII, Baip

Nelito Soares — Rangel, Provincia de Luanda, pode

transferi-la livremente para qualquer outro localdotery,

rio nacional, bem comoabrirfiliais, sucursais, agénciay

outras formas de representacdo dentro e fora doPais.

ARTIGO 2.°.

A sua duragao é por tempo indeterminado,contando-s,

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

da data de celebracdo da presente escritura.

ati _ ARTIGO 3.° .
1. A sociedade tem como objecto social o aluguer&

maquinas, comércio de produtos e mercadorias em ger

comércio de representac¢des, promocdo e desenvolvimens

de negécios, nos sectores de comércio, industria, prods

alimentares, eléctricos e outros, bem comoa prestacio&

servicos de elaboracdo, gestao, implementagao,supervisy

e fiscalizagao de projectos técnicos e obras de engenha

nas areas de construgdo civil e obras publicase infra-estn

turas, transporte maritimo ou. aéreo de carga ou passagtin

compra, venda e instalagdo de maquinase equipamento,
comercializagao, importac&o e exportac4o, e o comérciar

grosso ea retalho.

2. A sociedade poderd, por deliberagao da Assemble

estrangeiras, singulares ou colectivas para nomeadament,

formar agrupamentos complementares de empresas,nov

sociedades, cons6rcios e associagdes em participacdes,bea.

comoparticipar directa ou indirectamente em projectos &

desenvolvimento.
3. A sociedade podera ainda desenvolver outras activ

dades afins ou complementares do seu objecto social dest

que a gerénciajulgue conveniente explorare lei o permit

ARTIGO 4.°

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil Kova
integralmente realizado em dinheiro, dividido e representa

por duas quotas, sendo umanovalor nominalde Kz: 90.000

(noventa mil kwanzas), pertencente ao sdcio Carlos Manut! <

(dez mil kwanzas), pertencente ao sdcio José Antonie

Esmeraldo Rodrigues.

‘ ARTIGOS®

. As cessdes de quotas a estranhos ficam dependentes consentimento da sociedade, 4 qual € sempre. reservado 0

direito de preferéncia, deferido aos sécios se a sociedat?

dele nao quiser fazer uso.

ARTIGO 6.°

A geréncia e administragaéo da sociedade, em todos05

\
\
||
\

seus actos € contractos, em juizo e fora dele, activa e past |

vamente, incumbe ao sécio Carlos Manuel da Silva Ribeitt,

que desde j4 fica nomeado gerente com dispensa de caugi
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bastando a sua assinatura para obrigar validamente a socie-

dade.
|. Os sécio-gerente poderao delegar mesmo em pessoa

estranha a sociedade todos ou parte dos seus poderes de

gerén¢ia, conferindo para o efeito 0 respectivo mandato.

2. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos

e contractos estranhos aos negécios sociaisda sociedade,

tais comoletras de favor,fianga, abona¢Ges ou actos seme-

Ihantes.

ARTIGO 7.°

As Assembleias Gerais serio convocadas por simples

_cartas registadas aos sdcios com pelo menos8 (oito) dias de

-antecedéncia, isto quando a lei nao prescreve formalidades

especiais de comunica¢ao. Se qualquer dos sécios estiver

ausente da sede social, a comunicacao devera ser feito com

tempo suficiente para que possa comparecer.

ARTIGO 82

Os lucros liquidos apurados, depois de deduzir a per-

centagem para fundos ou destinos especiais criados em

8643

BJMEC, Limitada

Certifico que, por escritura de 15 de Abril de 2015,

lavrada com inicio a folhas 58, do livro de notas para escri-

turas diversas n.°399, do Cartério Notarial do GuichéUnico

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

Costa, Licenciado em Direito, foi constituida entre:

Primeiro: — Benjamim Janeiro, Mwangombe, solteiro,

maior, natural de Cambulo, Provincia da Lunda-Norte, resi-

dente em Malanje, Bairro Azul], Casa n.° 84;

Segundo: — Jofre Eurico Cabinda, solteiro, maior, natu-

ral de Cazombo, Provincia do Moxico, residente em Luanda,

no Distrito Urbano Maianga, Bairro Corimba, Casa n.° 82,

Rua da Gamek;

Uma sociedade comercial por quotas de responsabi-

lidade limitada, que se regera nos termos constantes dos

artigosseguintes.

Esta conforme. :

Cartério Notarial do Guiché Unico da Empresa, em

Luanda, aos 16 de Abril de 2015. — O ajudante,ilegivel.

Assembleia Geral, seraéo divididos pelos sdcios na propor- .

gdo serao suportadosas perdasse as houver.

ART.sp 9°

Asociedade nao se dissdiPera 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°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sécios serdo

liquidatdrios e a liquidagao e partilha verificar-se-ao como

~ acordarem. Nafalta de acordo, e se algum deles o preten-

der, sera 0 activo social licitado em globo com obrigacgao

do pagamento do passivo e adjudicado ao sécio que melhor

prego oferecer, em igualdade de condi¢oes.

— ARTIGO 112
A sociedadereserva-se 0 direito de amortizar a quota de

qualquer sécio, quando sobreela recaia arresto, penhora ou

providéncia cautelar.

ARTIGO 12°
Para todas as quest6es emergentes do presente contrato,

* quer entre os sOcios, seus herdeiros ou representantes, quer

entre eles € a propria sociedade,fica estipulado o Foro da

Comarca de Luanda, com expressa renincia a qualquer

outro.

ARTIGO 13.°

Os anos sociais serio os civis e os balancgos serao

dados em 3] de Dezembro de cada ano, devendoencerrar.

a3l de Margo imediato.

ARTIGO 14.°

No omisso regularao as deliberacdes sociais, as disposi-

¢des da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, e demais legislacao

aplicavel:

(15-6604-L02)

ESTATUTOS DA SOCIEDADE

BJMEC, LIMITADA

ARTIGO 1
A sociedade adopta a denominagao social de «BJMEC,

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

Rua Gamek a Direita, Bairro Morro Bento, Casa n.° 64,

Municipio de Belas, podendo transferi-la livremente para

* qualqueroutro local do territério nacional, bem como abrir

filiais, sucursais, agéncias ou outras formas de representacao

dentro e fora do Pais.

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

inicio da sua actividade, para todos osefeitos legais, a partir

da data da celebracdo da escritura.

ARTIGO 3°

A sociedade tem como objecto social a prestacdo de ser-

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

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

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

informatica, telecomunicagdes, publicidade, constru¢ado

civil e obras publicas, consultoria, explorag¢ao mineira e

florestal, comercializacaéo de telefones e seus acessorios,

transporte maritimo, camionagem, agente despachante e

transitarios, cabotagem, rent-a-car, compra e vendade via-

turas, novas ou usadas e seus acessorios, aluguer de viaturas,

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

méveis, concessionaria de material e pecas separadas de

transporte, fabricagao de blocos e vigotas, medicamentos,

material cirtirgico, gastavel e hospitalar, produtos quimicos
e farmacéuticos, centro médico, clinica, perfumaria, plas-

tificacdo de documentos, venda de material de escritorio e

escolar, decoracGes, serigrafia, impressGes, salao de cabelei-

reiro, boutique, agéncia de viagens, promocao e mediacao

imobiltaria, relagdes puiblicas, pastelaria, padaria, geladaria,
panificagdo, representagdes comerciais e industriais, venda
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de gas de cozinha, comercializagao de combustiveis, des-. "  ARTIGO 10.° 2

porto e recreacdo,video clube, discoteca, meios industriais, Dissolvida a sociedade por acordo dos SOCIOS e ,,

realizacées de actividades culturais e desportivas, manu- demais casos legais, todos os sécios serfo Liquidat|

tengo de espacos verdes; seguranca de benspatrimoniais,  Jiquidagdo e partilha verificar-se-4 comoacordarem, Nate
colégio, creche, educacdo e cultura, escola de conducao, ge acordo,e se algum deles o pretenderseré activo y:
ensino, importagdo e exportagao, sanéamento basico, fabri- licitado em globo comobrigacdo do pagamentodo rs

~ , . 4 |
cacao ¢ venda de gelo, cyber café,electricidade, poden 0 oadjudicado ao sécio que melhor prego oferecey en

ainda dedicar-se a qualquer outro ramo do comércio ou
dade de condigdes.

industria em que os sdcios acordeme seja permitido porlei.
‘ - ARTIGO I.°

ARTIGO 4° :
. . . AA sociedade reserva-se 0 direitode amortizata quoy

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), 4 i
: . pe qualquer socio, quando sobreela recaia arresto, penhoray
integralmente realizado em dinheiro,dividido e representado

~ por? (duas) quotas iguais no valor nominal de Kz; $0,000,90  ProvidEncia cautelar.
(cinquenta mil kwanzas) cada uma,pertencentes aos sdcios _ ARTIGO 12.°

Benjamim Janeiro Mwangombe ea Eurico Cabinda, res- Para todas as questOes, emergentes do presentecont:

pectivamente. quer entre os sdcios, seus herdeiros ou representantes, yz

ARTIGO S8 - ° entre eles ea propria sociedade, fica estipulado o Fond)

x Comarca’de Luanda, com expressa renuncia a quale
A cessdo de quotas a estranhosfica dependente do con- , 1 EXP aa aay

sentimento da sociedade, a qual € sempre reservado o direito outro

de-preferéncia, deferido aos sécios sea sociedade dele no ARTIGO 13.°
Os anos sociais serao- os civis e os balancosstiquiser fazer uso.

ARTIGO 64 dados em 3! de Dezembro de cada ano,devendoencen

1. A geréncia e administragao da sociedade, em todos os 2 31 de Margo imediato.*

seus actos e contratos, em juizo e fora dele, activae passiva- oo ARTIgd142
mente, incumbe ao sdcio, Benjamim Janeiro Mwangombe, No omisso regularao as deliberagGes sociais, as dig

que fica desde j4 nomeadogerente, com dispensa de cau, _si¢des da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, que éa Lait
bastandoa sua assinatura, para obripar validamente a socie-  Sociedades Comerciais, e demais legislagaoaplicavel.
dade. 7 ~  (15-6605-L0

‘2. O gerente podera delegar num dos sdcios ou mesmo

em pessoa estranha a sociedade parte dos seus poderes de _

geréncia, conferindopara 0 efeito o respectivo mandato. aes Usendo Walia, Limitada

3. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedadeem actos

e contratos estranhos aos negociossociais da sociedade,tais

comoletras de favor,-fianca, abonagdes ou, actos seme-

Ihantes.

 

Certifico que, por escritura de 27 de Abril de 20h

lavrada com inicio a folhas 71, do livro de notaspara estt#

ras diversas n.° 23-B, do Cartério Notarial do Guiché Unit

- da Empresa — ANIFIL, a cargo do Notario, Litcio Altet

Pires da Costa, Licenciado em Direito, foi constituida ett

- Primeiro: — Alves Mulumba Muaia Teresa Agostit

casado com Milena Julieta Muambange Muaia,sob oregit

de comunhao de adquiridos, natural do Chitato, Provist

da Lunda-Norte, residente habitualmente em Lua!

Municipio de Viana, Bairro Luanda Sul, casas/n’,

outorga neste acto por si individualmente e comorepr

ARTIGO 8° tante legal de sua filha menor, Nayuka Teresa Muambutt

Oslucros liquidos apurados, depois de deduzida a per- Muaia, de 3 anos deidade, natural da Ingombota, Provitt!
centagem para fundos ou destinos especiais criados em de Luanda, e consigo convivente;

Assembleia Geral, serao divididos pelos sdcios na propor-

_ ARTIGO7"

AsAssembleias Gerais serio convocadas porsimples car-

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

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 ser

feita com temposuficiente para que possa comparecer. ”

Segundo: —- Milena Julieta Muambange Muaia, cas

¢4o das suas quotas, e em igual propor¢do serao suportadas ’ com Alves Mulumba Muaia Teresa Agostinho,sob o regi

as perdas se as houver. : de comunhao de adquiridos, natural de Chitato,. Provit®

ARTIGO9° - da Lunda-Norte, residente habitualmente em Luanda,"}

Asociedade nao se dissolvera por morte ou impedimento Municipio de Viana, Bairro Luanda Sul, casa s/n,

de qualquer dos s6cios, continuando a sua existénciacomo —outorga neste acto porsi individualmente e comorepr

sobrevivo ¢ herdeiros ou representantes do sdcio falecido ou —_tante legal de seu filho menor, Aurio Claudio Muambut!

interdito, devendo estes nomear um que a todos represente,  Muaia, de 7 anos de idade, natural de Ingombota, Provint?

enquanto a quota se mantiver indivisa. de Luanda, € consigo convivente;  
ceuepemeemenaeenemnimmmmmemmnamer== s
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Uma sociedade comercial por quotas que se regerd nos -

termos constantes do documento em anexo.

Esta conforme. .

Cartorio Notarial do Guiché Unico da Empresa—ANIFIL,»

em Luanda, aos 28 de Abril de 2015. — O-ajudante, ilegivel.,

ESTATUTOS DA SOCIEDADE

USENDO WAHA,LIMITADA

—— ARTIGO 12
(Denomina¢ao esede)

A sociedade adopta a denominacgao de «Usendo Waha,

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

Municipio de Viana, Bairro Mulenvos de Cima, Rua 10,

casa s/n.°, (junto ao Prédio do Neto), podendotransferi-la

livremente para qualquer outro local do territério nacional,

bem comoabrirfiliais, sucursais, agéncias ou outras formas

de representacdo dentro ¢ fora do Pais.

ARTIGO 2.°

(Duracdo)

. Asua duracdo € por tempo indeterminado, contando-se ,

inicio da sua actividade, para todososefeitos legais, a partir

da data da celebracdo da presente escritura. ,

ARTIGO 3°
(Objecto)

_ Asociedade tem como objecto social o comércio geral,

prestagio de servicos, hotelaria e turismo, e similares,

indistria, agro-pecuaria, explorag¢do mineira e florestal,

comercializagao de telefones e seus acessorios, reparagdo

de veiculos automéveis, concessionaria de material e pecas

separadas de transporte, comercializagao de combustiveis

e lubrificantes, exploragaéo de bombas de combustiveis e

estacdo de servic¢o, perfumaria, padaria, geladaria, pastela-

ria, boutique, salao de cabeleireiro, video clube, discoteca,

realizacGes de actividades culturais e desportivas, colégio,

creche, educacao e cultura, escola de conducdo, ensino,

saneamento basico, jardinagem, limpeza, desinfestacdo,

fabricagado e venda de gelo, cyber café, electricidade, impor-

tagio e exportac¢ao, podendo dedicar-se a qualquer outro ~

ramo do comércio ou industria em que os sdcios acordem e

seja permitido porlei. . ,

ARTIGO 4.2
. (Capital)

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

integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen-

tado por 4 (quatro) quotas, sendo | (uma) no valor nominal

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

socio Alves Mulumba Muaia Teresa Agostinho, outra quota

no valor nominal de Kz: 30.000,00(trinta mil kwanzas),per-

tencente a socia Milena Julieta Muambange Muaia e 2 (duas)

quotas iguais no valor nominal de Kz: 15.000,00 (quinze mil

kwanzas) cada uma, pertencentes aos sdcios Aurio Claudio

_Muambange Muafa e Nayuka Teresa Muambange Muaia,

Tespectivamente.
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ARTIGO 5° of,
(Cessio de quotas)

A cesso de quotas a estranhos fica dependentedo con-

sentimento da sociedade, 4 qual é sempre reservadoo direito

de preferéncia, deferido aos sécios se a sociedade dele nado

quiser fazer uso:

ARTIGO6.°

; (Geréncia)

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

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

vamente, incumbe ao sdcio Alves Mulumba Muaia Teresa

Agostinho, que fica desde ja nomeado gerente, com dispensa

de cauc&o, bastando a sua assinatura para obrigar valida-

mente a sociedade.

2, Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos

e contratos estranhos aos negécios sociais da sociedade,tais

comoletras de favor, fianga, abonac¢des ou actos semelhantes.

ARTIGO 7.° ,
(Assembicia)

As Assembleias Gerais serio convocadas por simples

cartas registadas dirigidas aos sécios com pelo menostrinta

(30) dias de antecedéncia, isto quando a lei nado ‘prescreva

formalidades especiais de comunicagdo. Se qualquer dos

sOcios estiver ausente da sede social a comunicacao devera

ser ftita com tempo suficiente para que possa comparecer.

ARTIGO 8°

(Divisdo 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-

cdo das suas quotas, e em igual proporcdo serfo suportadas

as perdas se as houver.

ARTIGO 9.°
(Dissolugdo)

A sociedade no se dissolvera por morte ou impedimento

de qualquer dos socios, continuando a sua existéncia com o

sobrevivo e herdeiros ou representantes do socio falecido ou

interdito, devendo estes nomear um que todosrepresente,

enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 10.°
(Liquida¢ao)

Dissolvida a socitedade por acordo dos sdécios e nos

demais casos legats, todos os sécios serao liquidatarios e a

liquidagao e partilha realizar-se-a, como acordarem. Nafalta

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

licitado em bloco com obrigagao do pagamento do passivo

e adjudicado ao sécio que melhor preco oferecer, em igual-_

dade de condigées.

, ARTIGOI1.°

. (Preferéncia na amortizacao)

A sociedade reserva-se 0 direito de amortizar a quota de
qualquer sécio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou

providéncia cautelar.

ARTIGO 12.°
(Foro competente)

Para todas as questdes emergentes do presente contrato,

querentre os sécios, seus herdeiros ou representantes, quer
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entre eles e a propria sociedade,fica estipulado o Foro da “Object,

Comarca de Luanda, com expressa rentincia a qualquer J ;
outro ; i A sociedade tem como objecto social a comerttiag

, agro ie si de produtos farmacéuticos e hospitalar, gastaveis, SeIVitg

" (Balancos) de farmacia, médico-hospitalares e de clinica geral, come,

Os anos sociais’ serio os civis e os balancos serio ClO. a grosso ea retalho, consultoria, auditoria, prestacin4

dados em 31 de Dezembrode cada ano, devendo encerrar Servieos, industria, hotelaria e turismo, restauragao, pry,
agro-pecuaria, telecomunicacées, construcdo civil eoa 31 de Marco imediato. S PS » Were goes, ° sao cls bn

ARTIGO M4? publicas, fiscalizacao de obras, saneamento basico, moi

“(Omisso) . e confecgées, transportes, maritimo, aéreo terrestres 4

No omisso regularao as deliberagées sociais, as dispo- passageiros ou fe mercadorias, Hansitarios; oficina ay
" sicdes da Lei n® 1/04, de 13 de Fevereiro, que é a Lei das assisténcia técnica, comercializacdo de petroleo ¢ lubrifca

Sociedades Comerciais e demais legislagao aplicavel.. exploracao de bombas de combustiveis, agencianny
(15-6989-L03) de viagens, promogdo e mediagao imobiliaria, relat

piblicas, panificagao, exploragao de parques dediversig

realizacao de espectaculos culturais, recreativos ¢ despr

tivos, exploracio mineira e florestal estado de servic

Certifico. que, por escritura de 24 de Abril de 2015, representagdes comerciais, serralharia, carpintaria, vendac

lavrada com inicio a folhas 60, do livro de notas para escri- aluminio ¢ sua utilizagao, cultura e ensino geral, scot

turas diversas n.° 401, do Cartorio Notarial do Guiché Unico de bens patrimoniais, importagéo e exportagao, pode
da Empresa, a cargo do Notario, Lucio Alberto Pires da ainda dedicar-se a qualquer outro ramo do comercio 0

Multivital, Limitada

Costa, Licenciado em Direito, foi constituida entre: industria em que os sécios acordem e seja permitido por
Primeiro: — Laelson dos Santos Domingos, casado com — ARTIGO 4°

- Gl6ria Maria Romeu Domingos, sob o regime de comunhao (Capital)
de adquiridos, natural do Uige, Provincia do Uige, residente capital social édeKz: 100.000,00 (cem mil kwanza}
habitualmente em Luanda, no Distrito Urbano do Kilamba ,oe sag integralmente realizado em dinheiro, dividido ¢ rept
Kiaxi, Bairro Golf, Casa n.° 7; : te Ai os api! : sentado por 2 (duas) quotas, sendo | (uma) quota no vae

Segundo: — Gl6ria Maria Romeu Domingos, casada . Ke: i kwanzas), pert
com Lealson dos Santos Domingos, sob o regime de comu- nonqmal ae 3 60.000,00 (sessenta m wa 4
nhao de adquiridos, natural do Kilamba Kiaxi, Provincia de Cente a0 socio Laelson dos Santos Domingose a outraql
Luanda, onde reside habitualmente, no Distrito Urbano do 0 valor nominal de Kz: 40.000,00 (quarenta mil kwanz
KilambaKiaxi, Bairro Golf, Casan.°7; pertencentea sécia Gloria Maria Romeu Domingos, rest

Uma sociedade comercial por quotas que se regerd nos tivamente.
termos constantes dos artigos seguintes. ARTIGO 5°

Esta conforme. (Cessio de quotas)

fonsearWe15.—Os te tag os A cessao de quotas a estranhosfica dependentedo cat
a, SY ajucante, Hegive sentimento dasociedade,a qual é sempre reservado 0 direlé

_ de preferéncia, deferido aos sdcios se a sociedade dele nio

_ quiserfazeruso.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE ARTIGO 6°
MULTIVITAL, LIMITADA Se (Geréncia)

ARTIGO)2 - 1. Ageréncia e administracdo da sociedade, em todos
Denominagioe sede a : :

( : ) seus actos e contratos, em juizo e fora dele,activa e passive

mente, incumbem ao sécio Laelson dos Santos Domingos

que fica desde ja nomeado gerente, com dispensa de cauga0,

bastando a sua assinatura para obrigar validamentea soci¢:

A sociedade adopta a denominagdéo de «Multivital,

Limitada», com sede social na Provincia de Luanda,

Municipio de Viana, Bairro Capalanga, Rua do Comércio

Casa n.° 2, podendotransferi-la livremente para qualquer  a ae . . a. dade.
outro local do territério nacional, bem comoabrir filiais, Rick vedi -

sucursais, agéncias ou outras formas de representacdo den- - Fica vedado ao gerente © rigar a Sociedade em actos
tro e fora do Pais, , e€ contratos estranhos aos negdcios sociais da sociedade,

tais comoletras de favor, fian :
ARTIGO 2° ¢a, abonacgdes ou actos seme

(Duracdo) lhantes.

A sua duracdoé por tempo indeterminado,contando-seo 3. O gerente podera delegar mesmo a pessoasestranhis

inicio da sua actividade, para todososefeitos legais, a partir a sociedade parte dos seus poderes de geréncia, conferind

da data da celebrac4o da escritura. para o efeito o respectivo mandato,
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ARTIGO 72
(Assembleia)

As Assembleias Gerais seraéo convocadas por simples

cartas registadas dirigidas aos socios com pelo menostrinta

(30) dias de antecedéncia, isto quandoa lei nao prescreva

formalidades especiais de comunicacdo. Se qualquer dos

sdcios estiver ausente da sede social a comunicagao devera

ser feita com temposuficiente 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 sécios na propor-

gio das suas quotas, e em igual propor¢do serdo suportadas

as perdas se as houver.

ARTIGO 9.°

(Dissolugao)

A sociedade nao se dissolvera por morte ou impedimento

de qualquer dos sécios, continuandoa sua existéncia com o

sobrevivo e herdeiros ou representantes do s6cio falecido ou -

interdito, devendo estes nomear um quea todosrepresente,

enquanto a quota se mantiverindivisa. .

—_ ARTIGO 10.°
(Liquidagio)

Dissolvida a sociedade por acordo dos sécios e nos

demais casos legais, todos os sdcios serao liquidatarios e a

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

de acordo, e se algum deles o pretendersera 0 activo social

licitado em bloco com obrigacA0 do pagamento do-passivo

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

dade de condi¢ées.

ARTIGO 11.°

(Preferéncia.na amortizacao)

A sociedade reserva-se 0 direito de amortizar a quota de

qualquer sécio, quandosobre ela recaia arresto, penhora ou

providéncia cautelar.

ARTIGO 12°
(Foro competente)

Para todas as quest6es 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 rentincia a qualquer

outro.

ARTIGO 13.°
(Balangos)

Os anos sociais serao os civis e os balangos serao

dados em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar .

a31 de Marco imediato.

ARTIGO 14° -
(Omisso)

No omisso regularao as deliberagGes: sociais, as dispo-

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

Sociedades Comerciais, e demais legislacao aplicayel.

(15-6941-L02) -

8647

: Adray, Limitada |
*.

Certificd que, por escritura de 23 de Abril] de 2015,

lavrada com inicio a folhas 57, do livro de notas para escri-

turas diversas n.° 23-B, do Cartério Notarial do Guiché

Unico da Empresa, a cargo do Notario Lucio Alberto Pires

da Costa, Licenciado em Direito, foi constituida entre:

Primeiro: — Castro José Nunes, solteiro, maior, natural

do Quibaxe, Provincia do Bengo, residente habitualmente

em Luanda, no Municipio e Bairro de Cacuaco, casa s/n.°;

Segundo: — José dos Santos Nunes,de 7 anos de idade,

natural de Cacuaco, Provincia de Luanda, e residente habi-

tualmente em Luanda, no Municipio e Bairro de Cacuaco,

casa s/n.°; ,

Uma sociedade comercial por quotas que se regera nos

termos constantes do documento em anexo.

Esta conforme. °

Cartério Notarial do Guiché Unico da Empresa, em

Luanda, aos 24 de Abril de 2015. — O ajudante, ilegivel.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
ADRAY, LIMITADA

ARTIGO 1.°

Asociedade adopta a denominacao de «Adray, Limitada»,

com sede social na Provincia de Luanda, Municipio de
Cacuaco, Bairro de Cacuaco, rua s/n.°, casa s/n.° (junto a

Administragao de Cacuaco), podendo transferi-la livre-

mente 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 durag4o é por tempo indeterminado, contando-se o

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

da data da celebragao da presente escritura.

ARTIGO3.°

A sociedade tem como objecto social a prestagdo’ de

servicos, comércio geral, a grosso e a retalho, hotelaria e

turismo e similares, industria, agro-pecuaria, pesca, infor-

matica, telecomunica¢gdes, publicidade, construcdo civil e

obras publicas, exploragdo mineira e florestal, comerciali-

zacao de telefones e seus acessérios, transporte maritimo,

camionagem, agente despachante transitarios, cabotagem,

rent-a-car, compra e venda de viaturas, novas ou usadas

e seus acessérios, reparac¢do de veiculos automoveis, con-

cessionaria de material e pecas separadas de transporte,

fabricac¢ao de blocos e vigotas, comercializacao de combus-

tiveis e lubrificantes, exploragao de bombas de combustiveis

e estacdo de servico, comercializagao de medicamentos,

material cirlrgico, gastavel e hospitalar, produtos quimicos
e farmacéuticos, centro médico, clinica, perfumaria, plas-

tificagdo de documentos, venda de material de escritério e
escolar, decoragGes,serigrafia, padaria, geladaria, pastelaria,

boutique, representag6es, impressGes, salao de cabeleireiro,

agéncia de viagens, promocdo e mediacdo imobiliaria, rela-

¢des ptiblicas, representagSes comerciais e industriais,

venda de gas de.cozinha, desporto e recreacdo, video clube,
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tog

discoteca, realizagdes de actividades culturais e despor- falta de acordo, e se algum deles o pretender, Sera oa,

tivas, manutengiio de espacos verdes, seguranca de behs social licitado em globo com obrigagao do pagamen,

patrimoniais, colégio, creche, educacao e cultura, escola . passivo e adjudicado ao socio que melhorpreco oferece,fy
de conducdo,ensino, saneamento basico, jardinagem, lim- igualdade de condigdes.

peza, desinfestacdo, fabricacdo e venda de gelo, cyber café, : aRTIGO 118

electricidade, importag4o e exportacao, podendo ainda dedi- edad direi .  y

car-se a qualquer outro ramo do comércio ou industria em A sociedade reserva-se 0 direito de amortizar a quoi,
queos sdcios acordem ¢ seja permitido por lei. qualquer sécio, quando sobre ela recaia arresto,Penhorag

providéncia cautelar.
ARTIGO 4°

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), ARTIGO 12.°

integralmenterealizado em dinheiro, dividido e representado Para todas as quest6es emergentes do presente cont
por 2 (duas) quotas sendo ! (uma) quota no valornominal de quer entre os sdcios, seus herdeiros ou representantes, ay

Kz: 80.000,00 (oitenta mil kwanzas), pertencente ao sdcio entre eles € a propria sociedade, fica estipulado 0 Fong
Castro José Nunes e outra quota no valor nominal de Comarca de Luanda, com expressa rentincia a qualquer out,

Kz: 20.000,00 (vinte mil kwanzas) pertencente ao sdcio José ARTIGO 13.°

dos Santos Nunes, respectivamente. Os anos sociais serao os civis e os balancossey

ARTIGOS® dados em 31 de Dezembro de cada ano, devendoencera

A cessdo de quotas a estranhosfica dependente do con- 431 de Margo imediato.-
_ Sentimento da sociedade,a qual é semprereservado 0 direito ARTIGO 14.°

de preferéncia, deferido aos sdcios se a sociedade delenao No omisso regulardo as deliberagdes sociais, as disp

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

ARTIGO 62 Sociedades Comerciais, e demais legislagdo aplicavel.

1. A geréncia e administracao da sociedade, em todos os (I 5-6800+L0

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

vamente, incumbem ao sécio Castro José Nunes, que fica ea4 Dinayreal (SU), Limitada
desde j4 nomeado gerente, bastando a suaassinatura, para. .

“obrigar validamente a sociedade. Leandra Augusto Sumbo de Almeida Gomes,Licentit
2. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos em Direito, Conservadora de 3.7 Classe da Conservatériat

€ contratos estranhos aos negécios sociais da sociedade,  Registo. Comercial de Luanda, 2." Secgao do Guiché Unie

tais comoletras de favor, fianga, abonacGes ou actos seme- . da Empresa—ANIFIL.

lhantes. ; Mz fer et Satisfazendo ao que me foi requerido em peti apie

; ARTIGO 7 . : sentada sob o n.° 4 do livro-“diario de 24 de Abril do corrent

A Assembleia Geral sera convocada por simples cartas . 7" a qual fica arquivada nesta onservat6ria.
repistadas, dirigidas aos sécios c P 4 . as Certifico que Divaldo Alexandre Van-Duném Martin,

"6 » CINE . om pelo menos (trinta) solteiro, maior, residente em Luanda, no Distrito Urban
_dias de antecedéncia, isto quandoa lei nao prescreva forma-ld - ant "_.e Bairro do Rangel, Casa n.° 38, Zona 15, constitutu um

i ades especiais de comunicagao. Se qualquer dos sécios sociedade unipessoal por quotas denominada, «Dinayred

estiver ausente da sede social, a comunicacdo devera ser (SU), Limitada», registada sob 0 n.° 435/15, que se vai rege!

feita com temposuficiente para que possa comparecer. nos termos constantes.

ARTIGO 82 - Esta conforme.

Os lucros liquidos apurados, depois de deduzidaa per Conservatéria do Registo Comercial de Luanda,2." Secgat
, ohé (Inj ; 1

 centagem para fundos ou destinos especiais criados em 40 Guiché Unico da Empresa — ANIFIL, em Luanda,

Assembleia Geral, serao divididos pelos s6cios na propor- 4 Abril de 2015. —.O ajudante,ilegivel.
¢do das suas quotas, e em igual proporgdo serdo suportadas

as perdas se as houver. .

ARTIGO 9° — a ESTATUTO DA SOCIEDADE

Asociedade nao se dissolvera por morte ouimpedimento DINAYREAL(SU), LIMITADA.

de qualquer dos sécios, continuando a sua existéncia com 0 ARTIGO 1°

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sécio falecido ou (Denominagaoe sede)  interdito, devendo estes nomear um que a todosrepresente, A sociedade adopta a denominacao de «Dinayreal(SU)

enquanto a quota se mantiverindivisa. ; Limitada», com sede social na Provincia de Luanda,Distrita

ARTIGO 102° Urbano e Bairro do Rangel, Casa n.° 38, Zona 15, podende

Dissolvida a sociedade por acordo dos sicios € nos transferi-la livremente para qualquer outro local dotertité

demais casos legais, todos os sdcios serdo liquidatarios ¢ tio nacional, bem comoabrir filiais, sucursais, agéncias0!

a liquidag4o e partilha verificar-se-40 como acordarem. Na. outras formas de representacao dentro e fora do Pais,
4
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ARTIGO 2° ARTIGO 8°
(Duracio) (Dissolugdo) :

Asua duragaioé por tempo indeterminado, contando-se 0

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

do respectivo registo.

ARTIGO 3.°
‘ (Objecto)

A sociedade tem como objecto social o restaurante,

comércio geral, a grosso ea retalho, importagaoe exportacao,

hotelaria e turismo,indistria, pescas, exploracao de inertes

‘ede madeira, agro-pecuaria, informatica, telecomunicagées,

construcéo civil e obras publicas, fiscalizagao de obras,

saneamento basico, compra e venda de méveis e imoveis,

modas e confecc¢ées, transporte, maritimo, aéreo e terrestre

de passageiros ou de mercadorias, camionagem,transitarios,

oficina auto, assisténcia técnica, comercializa¢&o de petré-

leo e lubrificantes, exploracao de bombas de combustiveis,

farmacia, centro médico, perfumaria, agenciamento de via-

gens, relacdes publicas, pastelaria e panificagdo, exploragdo

de parques de diversdes, realizacdo de espectaculos cultu-

tals, recreativos e desportivos, exploracAo mineira, estacao

de servig¢os, representagdes comerciais, venda de alumi-

nio, cultura e ensino geral, seguranca de bens patrimoniais,

importacdo e exportac4o, podendo ainda dedicar-se a qual-

quer outro ramo do comércio ou industria em que 0 sdcio
acorde e seja permitido porlei.

_ARTIGO 4°
(Capital)

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

gralmente realizado em dinheiro, representado por | (uma)

quota no valor nominal .de Kz: 100.000,00 (Cem Mil

Kwanzas) pertencente ao sdcio-tnico Divaldo Alexandre

Van-Duném Martins.

ARTIGO 5.°

(Cessao de quotas)

A cessdo da quota implica a saida do sdcio cedente ou a

transformac¢aéo da mesma em sociedade pluripessoal.

A sociedade n&o se dissolveré por morte ou. impedi-

mento do sdcio-tinico, continuando a sua existéncia com o -

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sécio falecido ou

‘interdita, devendo estes nomear um que a todos represente,

‘enquanto a quota se mantiverindivisa.

ARTIGO 9°

(Liquidagio)

A liquidacao da sociedadefar-se-a nos termos da Lei das

Sociedades Comerciais.

ARTIGO 10.°

(Balangos)

Os anos sociais seréo os. civis e os balan¢gos serao

dados em 31 de Dezembro de cadaano, deverido encerrar.

a 31 de Marco imediato.
.

ARTIGOI1.°

(Omisso)

No omisso regularao as deliberagées sociats, as disposi-

¢des da Lei n.° 19/12, de 1} de Junho e ainda as disposigées

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

(15-6801-L03)

Martins & Silva, Limitada

Certifico que, por escritura de 24 de Abril de 2015,

lavrada com inicio a folhas 63, do livro de notas para escri-

turas diversas n.° 262-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: — Antonio Samuel Martins, solteiro, maior,

natural do Luena, Proviricia do Moxico, residente habitual-

mente em Luanda, no Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi,

Bairro Golfo II, Rua das Acacias, Casa n.° 5;

Segundo: — Jesse Valério Madalenada Silva, solteiro,

maior, natural dé. Saurimo, Provincia da Lunda-Sul, resi-

dente habitualmente em Luanda, no Distrito Urbano da
ARTIGO 6.° =8

(Geréncia) ; ;

1. A geréncia e administracao da sociedade, em todos os

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

sivamente, incumbem ao gerente-tnico Divaldo Alexandre

Van-Duném Martins, bastando sua assinatura para obrigar

validamente a sociedade.

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

contratos estranhos aos negocios socials da sociedade,tais

como,letras de favor, fianca, abona¢ées ou actos semelhantes.

3. O sécio-tnico podera nomearpessoaestranha a socie-

dade para assumir as fungGes de geréncia.

ARTIGO 7° .
(Decisées) /

Asdecisdes do sécio-tnico de natureza igual as delibera-

ges da Assembleia Geral deverdo ser registadas em acta por

.ele assinadas e mantidas em livro deactas.

Maianga, Bairro Cassenda, Rua Unidade e Luta;

Umasociedade comercial por quotas de que se regera

nos termos constantes dos artigos seguintes.

Esta conforme. ;

Cartério ‘Notarial do Guiché Unico da Empresa, em

Luanda, 27 de Abril de 2015. — O ajudante, i/egivel.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE

MARTINS & SILVA, LIMITADA

ARTIGO 1.°

(Denominagio e sede)

A sociedade adopta a denominacao de «Martins &

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

Municipio de Belas, Bairro Camama; Estrada Direita do

Camama, Casa n.° 5, podendo transferi-la livremente para

—
—

ac
ts
RS
AC
a
N
a
N

E
M
E
M
S

E
T

 

ih
eB
O
B
S

_c
on
pp
ia
pe
ls
ia
g)
r
e
D
e
n
e

i
e

g
r
a
b
b
i
n
g

 

 



- | \y

 

8650 DIARIO DA REPUBLi,

qualquer outro local do territério nacional, bem como abrir ARTIGO6.°
(Geréncia)

filiais, sucursais, agéncias ou outras formas de representa¢ao

dentro e fora do Pais.

ARTIGO 2.°
: (Duragao)

A sua duracdo 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°

(Objecto)

- A sociedade tem comoobjecto a prestacdo de.servigos,

consultoria, contabilidade e auditoria, gestdo de empreen-

dimentos, comércio geral a grosso e a retalho, empreitadas

" de construgdocivil e obras piblicas, promogao e mediacao

imobilidria, venda de equipamentos dosservicos de segu-

‘ranca privada, prestacdo de servigos de seguranca privada,

infantario, creches, importacdo e comercializacdo de medi-

camentos, produtos hospitalares, equipamentoslaboratoriais

diversos, fabrico e distribuigéo de medicamentos, equipa-

Mentos e produtos hospitalares, manutencdo e assisténcia

a equipamentos diversos, educacao, ensino geral, escola de

linguas, desportoe cultura, escola de condugao, informatica,

telecomunicagées, hotelaria e turismo, restauracao, casino,

indlistria pesada e ligeira, pescas, agro-pecuaria, industria de

panificacdo, camionagem,transitarios, cabotagem, rent-a-

~car, compra e venda de viaturas novas e usadas, transporte

de passageiros, transporte de mercadorias,oficina auto, ofi-

cina defrio,fiscalizagao de obras publicas, venda de material

de escritorio e escolar, venda e instalagao de material indus-

trial, venda e assisténcia a viaturas, comercializacdo de

material de construgdo, comercializaco de lubrificantes, -

salao de cabeleireiro, barbearia, botequim, comercializacao

de gasde cozinha, petrdleo iluminante, pecas sobressalen-

tes, perfumaria, artigos de toucadore higiene, ourivesaria, _

relojoaria, agéncia de viagens, farmacia, centro médico,

clinica geral, geladaria, explorago de parques de diver-

sao, exploracdo mineira, exploracaoflorestal, exploracdo de

bombas de combustiveis, estacao de servico, representacdes

comerciais, serralharia, carpintaria, marcenaria, importacdo

e exportacdo,podendo dedicar-se a qualquer outro ramo do

comércioou industria em queos sdcios acordem e seja per-

mitido porlei.

ARTIGO 4
(Capital)

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

integralmente realizado em dinheiro, dividido e representado

por (2) quotas, iguais no valor nominal de Kz: 50.000,00

(cinquenta mil kwanzas) cada uma, pertencentes aos sdcios

Jesse Valério Madalena da Silva e Antonio Samuel Martins,

respectivamente.

ARTIGO 5. '

(Cessdo de quotas)

‘ estranha a

- dade, tais comoletras de favor, fianga, abonacoes0OU acl,

go das suas quotas, e em igual proporcdo serao suportads

A geréncia e administragdo da sociedade, em todos 4
seus actos e contratos, em juizo e fora dele, activa © pass

vamente, incumbem aos sdcios Jesse Valério Madalena4

Silva e Antonio Samuel Martins, que ficam desdejé nong,
dos gerentes, com dispensa de cau¢o, bastandoa assinay,}
‘dos 2 (dois) gerentes para obrigar validamentea sociedap

1. Os gerentes poderéo delegar mesmo em pe,
sociedade parte dos seus poderes de geténiy

conferindo para o efeito o respectivo mandato.
2. Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade ey

actos e contratos estranhos aos negdcios Sociais da socia

semelhantes.

’ ARTIGO 7.°
(Assembleia)

As Assembleias Gerais seraéo convocadas porsimplesca.
tas registadas dirigidas aos sécios com pelo menostrinta (i)

dias de antecedéncia, isto quandoa lei nao prescreva fome
lidades especiais de comunicacao. Se qualquer dossécin
estiver ausente da sede social a comunicagao deveraserfew

com tempo suficiente para que possa comparecer.

_ ARTIGO 8°
(Divisdo dos lucros) —

Os lucros liquidos apurados, depois de deduzida apt

centagem para fundos ou destinos especiais criados en

Assembleia Geral, serfo divididos pelos sdcios na prope

as perdas se as houver.

. ARTIGO 9°
(Dissolucao)

A sociedade naose dissolvera por morte ou impediment

de qualquer dos sécios, continuando a sua existéncia como

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sdciofalecidoo

interdito, devendo estes nomear um que a todos represent,

enquanto a quota se mantiverindivisa.

ARTIGO 10.°
- (Liquidagao)

‘ Dissolvida'a sociedade por acordo dos s6cios ¢ nis

‘demais casos legais, todos os sécios serao liquidatarios ¢4
liquidacaoe partilha realizar-se-4, como acordarem. Na falta

de acordo, e se algum deles o pretender sera 0 activosotit
licitado em bloco com obrigac4o do pagamentodo passw0
e adjudicado ao socio que melhor prego oferecer, em igual

dade de condicées.

ARTIGO I1.°
(Preferéncia na amortizagao)

A sociedade reserva-se 0 direito de amortizar a quota¢: |
qualquer sécio, quando sobre ela recaia arresto, penhora 0!

providéncia cautelar. °

ARTIGO 12.°
(Foro competente)  

ar Para todas as questdes emergentes do presente contrato,
A cessao de quotas a estranhos fica dependente do con- quer éntre os sécios, seus herdeiros ou representantes,que!

sentimento da sociedade, a qual é sempre reservado odireito entre eles e a propria sociedade, fica estipulado o Foro &
de preferéncia, deferido aos sécios se a sociedade dele no Comarca de Luanda, com expressa reniincia a qualquel
quiser fazer uso. outro.
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ARTIGO 13.°

(Balangos)

Os anos sociais seraéo os civis e os balangos serao

dados em31 de Dezembro de cada ano, devendo-encerrar

a3] 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 Leidas -

Sociedades Comerciais, e demais legislagao aplicavel.

(15-6937-L02)

LEOMJO — Projectos, Limitada

_ Certifico que, por escritura de 24 de Abril de 2015,

. lavrada com inicio a folhas 64, do livro de notas para escri- .

turas diversas n.° 401 , do Cartorio Notarial do Guiché Unico

da Empresa, a cargo do Notdario, Liicio Alberto Pires da

Costa, Licenciado em Direito, foi constituida entre:

Primeiro: —- Leomir Evanildo Joaquim André, casado

com Ruth Vanuza Gabriel André, sob o regime de comunhao

de adquiridos, natural da Ingombota, Provincia de Luanda,

onde reside habitualmente, no Distrito Urbano da Maianga,

Bairro Prenda, Lote 9, 6.° andar, Apartamento 36, Zona 6;

Segundo: — Jorge Leitéo, solteiro, maior, natural de

Kunda-dia-Base, Provincia de Malanje, residente habitual-

mente em Luanda, no Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi,

Bairro Kilamba Kiaxi, Casa n.° 32, Subzona 11, Zona 20;

Terceiro: —— Victor Daniel Mendes Muabi, solteiro,

maior, natural da Ingombota, Provincia de Luanda,residente

habitualmente em Luanda, no Municipio do Cazenga, Bairro

Hoji-ya-Henda, Casa n:° 3, Zona 17;

Uma sociedade comercial por quotas que se regera nos

termos constantes dos artigos seguintes.

Esta conforme.

Cartério Notarial do Guiché Unico da Empresa, em

Luanda, 27 de Abril de 2015. — O ajudante,i/egivel.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE

LEOMJO— PROJECTOS, LIMITADA

ARTIGO 1°. .
A sociedade adopta a denominacao social de «LEOMJO

— Projectos, Limitada», com sede social na Provincia de

Luanda, Municipio de Luanda, Distrito Urbano da Matanga, ,

Bairro Prenda, Zona 6, Lote 9, 6.° andar, Apartamento n.° 36,

podendotransferi-la livremente para qualqueroutro local do

territorio nacional, bem comoabrir filiais, sucursais, agén-

cias ou outras formas de representagao dentroe fora do Pais.

. ARTIGO 2°
- Asua duracao é por tempo indeterminado contando-se o

inicio da sua actividade, para todos osefeitos legais, a partir

da data da celebragdo da escritura.
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ARTIGO 3.°

A sociedade tem comoobjectosocial, prestagao de servi-

¢0s, comércio geral a grosso ea retalho, indistria, hotelaria

e turismo, construcdo civil e obras publicas, projectos, fis-

calizagdo e consultoria, explorag¢ao mineira e florestal,

comercializa¢ao de telefones e seus acessdrios, transporte

maritimo, camionagem, agente despachante e transitarios,

cabotagem, rent-a-car, compra e venda de viatura venda e

reparacdo de veiculos automéveis, concessiondria de mate-

tial e pecas separadas de transporte, fabricacdo de blocos

e vigotas, plastificagao de documentos, venda de material

de escritdrio e escolar, realizagdes de actividades culturais

e desportivas, manutencdo de espagos verdes, importagdo e

exportagao, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo

do comércio ou industria em que os sécios 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 3 (trés) quotas, sendo a 1.* (primeira) quota no

- valor nominalde Kz: 50.000,00 (cinquenta mil kwanzas),

pertencente ao socio Leomir Evanildo Joaquim André, e a

2.* (segunda) quota no valor nominal de Kz: 40.000,00 (qua-

renta mil kwanzas), pertencente ao sdcio Jorge Leit&o, e a

3.* (terceira) quota no valor nominal de Kz: 10.000,00 (dez

mil kwanzas), pertencente ao sécio Victor Daniel Mendes
Muabi, respectivamente’.

ARTIGO5.°

_Acessio de quotas a estranhos fica dependente do con-
. sentimento da sociedade, a qual é sempre reservado direito

de preferéncia, deferido aos sécios se a sociedade dele nao

quiser fazer uso.

ARTIGO 6°.

wd. A geréncia e administracdo da sociedade, em todos os

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

vamente, incumbem aos sdécios Leomir Evanildo Joaquim

André e Jorge Leit&o, que ficam desde ja nomeadosgerentes,

com dispensa de caugdo, bastando | (uma) das assinaturas de

um dos gerentes para obrigar validamente a sociedade.

2. Os gerentes poderao delegar num dos sdcios ou mesmo

em pessoa estranha a sociedade parte dos seus poderes de

geréncia, conferindo para 0 efeito, o respectivo mandato.

3. Ficam vedados aos gerentes obrigarem a sociedade em

actos e contratos estranhos aos negocios sociais da socie-

dade, tais como letras de favor, fianga, abonagdes ou actos

semelhantes.

ARTIGO7.°

As Assembleias Gerais serao convocadas por simples

cartas registadas, dirigidas aos sdcios com pelo menos

30 (trinta) dias de antecedéncia, isto quandoa lei nao pres-

creva formalidades especiais de comunicacao. Se qualquer

dos sdcios estiver ausente da sede social a comunicacdo

devera ser feita com temposuficiente para que possa com-

parecer. , . °
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ARTIGO8°

Os lucros liquidos apurados, depois de deduzida a per-

centagem para fundos ou destinos éspeciais criados em

Assembleia Geral,,serao divididos pelos sécios na propor-

¢do' das suas quotas, e em igual propor¢do serdo suportadas

as perdasse as houver.

Uma sociedade comercial por quotas de responsy;

lidade limitada, que se regera. nos termos constantes 4,

artigos seguintes.

-Estd conforme.

Cartério Notaria! do Guiché Unico da Empresa, a

ARTIGO 92 Luanda, 28 de Abril de 2015. — O ajudante,ilegivel.

A sociedade nao se dissolvera por morte ou impedimento

de qualquer dos sécios, continuandoa 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.

_ ARTIGOi0.°
Dissolvida a sociedade por acordo.dos sécios e nos

demais casoslegais, todos os sécios serao liquidatarios e a

liquidacao e partilha verificar-se-4 como acordarem.Nafalta

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

licitado em globo com obrigagao do pagamento do passivo

e adjudicado ao sdcio que melhorprego oferecer, em igual-

dade de condicées.

"7" aRTIGO 12
A sociedadereserva-se 0 direito de amortizar a quota de

qualquer sécio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou

providéncia cautelar.

 ARTIGO 12°

Para todas as quest6es emergentes do presente contrato,

quet entre os sécios, 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° .
Os anos sociais serao os civis e os balangos serao

dados em 31 de Dezembrode cada ano; devendo encerrar

a 31 de Marco imediato. .

ARTIGO 14° .

-No omisso regulardo as deliberag6es sociais, as dispo-

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

Sociedades Comerciais e demais legislacao aplicavel.

(15-6938-L02)

Grupo Britafrica, Limitada

Certifico que, por escritura de 27 de Abril de 2015,

lavrada com inicio a folhas 88, do livro de notas para escri-

turas diversas n.° 262-A, do Cartério Notarial do Guiché
Unico da Empresa, a cargo do Notario Licio Alberto Pires

da data da celebracdo da escritura.

_ de servicos, fabricagao de naveis industrial e metalizacie

‘tia, industria, auditoria, fiscalizacao de obras, servicos &

ESTATUTOS DA SOCIEDADE.

GRUPO BRITAFRICA, LIMITADA

ARTIGO 1.°

(Denominagio e sede)

A sociedade adopta a denominaga4o social de «Gnyy

Britafrica, Limitada», com sede social na Provincia &

Luanda, Municipio de Viana, Bairro Zango J, Quadra

Rua n.° 6, casa sem numero, proximo 4 Maxi, podend

transferi-la livremente para qualquer outrolocal do ten

rio nacional, bem comoabrir filiais, sucursais, agéncias y

outras formas de representacdo dentro e fora do Pais.

ARTIGO 2.° .
(Duragiio)

A sua duracdo € por tempo indeterminado,contando-seo

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

ARTIGO3.°

(Objecto)

A sociedade tem como objecto social a britagem pan

agricultura. e construgao e construgdo civil, comércio?

grosso e a retalho, construcao civil e obras publicas, come

cidlizagao de maquinas agricolas e industrial, prestacis

transportes, hotelaria e turismo, restauracao, servicos & 1

take away, importacdo e exportacdo, gest&o de conteide

on-line, entretenimento, comunicacdo social, consulte 
serralharia e carpintaria, produgao e venda de caixilhart

de aluminio, promogdo e mediacao imobiliaria, service

de informatica e telecomunicacdes, electricidade, ag

-pecuaria, pescas, hotelaria e. turismo, agéncia de viagens, transportes aéreo, maritimo e terrestres, de passageiros ett

mercadorias, camionagem,transitarios, despachante,rent-«-

-car, servigo de oficina geral, venda de materialdeescritario

e escolar, servicos de cabeleireiro, modas e confecgoes, set

vicgos médico-hospitalares e de farmacia, venda de materia

e equipamentos hospitalares, perfumes e reldgios, ager

ciamento de viagens, industria pasteleira e panificador. |

exploragdo de parques de diversées, realizagdode eventos

culturais, recreativos e desportivos, exploragdo mineira ¢

florestal, exploracao de bombas de combustiveis e estacit

de servigos, comercializagdo de petrdoleo e seus derivados.

da Costa, Licenciado em Direito, foi constituida entre:

Primeiro: — Joao Gualberto Semedo, solteiro, maior,

“ natural de Longonjo, Provincia do Huambo, ondereside

habitualmente, no Municipio do Cuvelai, Bairro Mupa, casa

sem numero; —
Segundo: —Narciso LourencgoCrist6vao,solteiro, major,

natural de Golungo-Alto, Provincia do Kwanza-Norte, resi-

dente habitualmente em Luanda, no Municipio do Cazenga,

Bairro Hoji-ya-Henda, Rua Padre da Cruz, Casa n° 32, rés-

-do-chio;

|
||
|

|
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es

representagdes comerciais, ensino geral, educacao e cultura,

importag¢do € exportagao, podendo ainda dedicar-se a qual-

quer outro ramo do comércio ou industria em que os sécios

acordem e seja permitido porlei.

ARTIGO 42

; (Capital) .

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

integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen-

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

Kz: 90.000,00 (noventa mil kwanzas), pertencente ao sdcio

Joao Gualberto Semedo, e outra. quota no valor nominal

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

Narciso Lourenco Cristévao.

ARTIGO S.°
(Cessao de quotas)

A cessdéo de quotas a estranhos fica dependente 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.

ARTIGO 6°
(Geréncia)

|. A geréncia e administragao da sociedade, em todos os

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

sivamente, incumbe ao sécio Jofo Gualberto Semedo, que

fica desde ja nomeadogerente, com dispensa de caugao, bas-

tando a sua assinatura para obrigar validamente a sociedade.

2. Fica vedado aos gerentes obrigarém a sociedade em

actos e contratos estranhos aos negécios sociais da socie-

dade, tais comoletras de favor, fianga, abonacdes ou actos

semelhantes.

3. Os sécios-gerentes poderao delegar mesmoa pessoas

estranhas 4 sociedade parte dos seus poderes de geréncia,

conferindo para 0 efeito o respectivo mandato. |

ARTIGO 7°
(Assembleia)

As Assembleias Gerais serio convocadas por simples

carlas registadas, dirigidas aos sdcios com pelo menos

trinta (30) dias de antecedéncia, isto quando a lei nao pres-

creva formalidades especiais de comunicagdo. Se qualquer

dos sécios estiver ausente da sede social, a comunicagao

devera ser feita com tempo suficiente para que possa com-

parecer, .

ARTIGO 8°
(Divisdo dos lucros)

Os Jucros liquidos apurados, depois de deduzida a- per-

centagem para fundos ou’ destinos especiais criados em
Assembleia Geral, serao divididos pelos sécios na propor-

_ Gao das suas quotas, e em igual propor¢do ser&o suportadas

-as perdas se as houver.

ARTIGO 9.°
(Dissolucio)

Asociedadenaose 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 quea todosrepresente,

enquanto a quota se mantiverindivisa.
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ARTIGO 102
; (liquidac4o)

Dissolvida a sociedade por acordo dos sécios e nos

demais casos legais, todos os sécios serao liquidatarios e a

liquidac4o e partilha realizar-se-4, como acordarem. Nafalta

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

licitado em bloco com obrigagaéo do pagamento do passivo

e adjudicado ao s6cio que melhor preco oferecer, emm igual-

dade de condigdes.

ARTIGO 11.°

(Preferéncia na amortizagao)

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

qualquer sdcio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou

providéncia cautelar.

ARTIGO 12.°

(Foro competente)

Para todas as questées emergentes do presente contrato,

quer entre os sdécios, seus herdeiros ou representantes, quer”

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

Comarca de Luanda, com expressa rentncia a qualquer outro.

ARTIGO 13.°
(Balangos) ;

Os anos sociais serdo os civis e. os balancos serfio

dados em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar

a 31 de Marco imediato.

ARTIGO 14°
(Omisso)

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.

(15-6950-L02)

Ant-Fin, Limitada

Certifico que, por escritura de 28 de Abril de 2015,

lavrada com inicio a fothas 87, do livro de notas para escritu-
ras diversas n.° 23-B, do Cartério Notarial do Guiché Unico

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

da Costa, Licenciado em Direito, foi constituida entre:

Primeiro; — Antonio Nkuma Toco, casado com

Engracia Mbengani Gongalves Garcia Toco, sob’o regime

de comunhfode adquiridos, natural de Maquela do Zombo,

Provincia do Uige, residente habitualmente em Luanda, no

Distrito Urbano do Rangel, Bairro Nelito Soares, Rua de

Portugilia, n.° 33, Zona II; ,
Segundo: — Engracia Mbengani Goncalves Garcia

Toco, casada com Antonio Nkuma Toco, sob o regime de

comunhao de adquiridos, natural da Samba, Provincia de

Luanda, residente habitualmente no Distrito Urbano do

Rangel, Bairro Nelito Soares, Rua de Portugalia, n.° 33,
Zona 1|1;

Uma sociedade Somercial por quotas que se regera nos

termos constantes do documento em anexo.

Esta conforme.

Cartério Notarial do Guiché Unico da Empresa— Anifil,

em Luanda, 29 de Abril de 2015. — O ajudante,ilegivel.
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ESTATUTOSDA SOCIEDADE ARTIGO6.°

’ ANT-FIN, LIMITADA 2, 1. A geréncia e administragaoda sociedade, em todos

ARTIGO 1° ‘ "seus actos e contratos, em juizo e fora dele, activa € pay

A sociedade adopta a denominacio de «Ant-Fin, yvamente, incumbe ao sécio Anténio NkumaToco que fig
Limitada», com sede social'na Provincia e Municipio de desde jd nomeadogerente, bastando a sua assinatura, n,

Luanda, Distrito- Urbano da Samba, Bairro Morro Bento, . :

Ruada Capital, Casa n.° 82, podendotransferi-la livremente’
- para qualquer outro local do territério nacional, bem como

‘abrir filiais, sucursais, agéncias ou outras formas derepre:

obrigar validamente a sociedade.

2. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em act

e contratos estranhos aos negocios sociais da sociedade, ij

sentagdo dentro e fora do Pais. o como letras de favor, fianca, abonacées ou actos sem.

ARTIGO 2° a |hantes.

A sua duracdo é por tempo indeterminado, contando-se o ARTIGO7.°

inicio da sua actividade, para todos os efeitos legais, a partir A Assembleia Geral sera convocada por simples Carty

_ da data da celebragao da presente escritura. . _ registadas,-dirigidas aos sécios com pelo menos30 (triny

ARTIGO 32 Ot dias de antecedéncia, isto quandoa lei n&o prescrevafom.

A sociedade tem como objecto social a consultoriae _lidades especiais de comunicagao. Se qualquer dossétig

contabilidade, restauracao, hotelaria e turismo, comércio _estiver. ausente da sede social, a comunicagao deveri sq

' geral a grosso e a retalho, prestacao de servicos, industria, feita com tempo suficiente para que possa comparecer,
agro-pecuaria, pesca, informatica, telecomunicacées, publi-

cidade, construgao civil e obras publicas, exploracdo mineira

e florestal, comercializacdo de telefones e seus acessdrios, . _.

transporte maritimo, camionagem, agente despachantee centagem para fundos ou destings espectals cxlalcs
transitarios, cabotagem, rent-a-car, compra venda de viatu. Assembleia Geral, seréo divididos pelos socios na props:

ras, novas ou usadas € seus acess6rios, reparacio de vefculos. 40 das suas quotas, e em igual propor¢do serdo suportats
automéveis, concessiondria de material e pecas separadas as perdas se as houver. _

de transporte, fabricacéio de blocos e vigotas, comercializa- , ARTIGO 9°

cao de combustiveis e lubrificantes, exploracao de bombas A'sociedade naose dissolvera por morte ou impediment ,

de combustiveis e estacdo de servico, comercializacéo de

medicamentos, material cirirgico, gastavel e hospitalar,

produtos quimicos e farmacéuticos, servicos de satide, per-

fumaria, plastificagéo de documentos, venda de material de

escritorio e escolar, decoracées, serigrafia, padaria, gelada-

ria, pastelaria, boutique, representagdes, impressdes, saldo *  ARTIGO 102°
de cabeleireiro, agéncia de viagens, promocao e mediacao Dissolvida a sociedade ‘por acordo dos sdcios ¢ tii

imobiliaria, relagdes publicas, representagdes comerciais €  gemais casos legais, todos os sécios serdo liquidatiriose
industriais, venda de gas de cozinha, desporto e recreacdo,

video clube, discoteca, realizagdes de actividades culturais

e desportivas, manutenc&o de espagos verdes, seguranca

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

escola de conducdo, ensino, saneamento basico, jardinagem,  passivo-e adjudicado ao sdcio que melhorpregooferecer, en

limpeza, desinfestagao, fabricagao e venda de gelo, cyber —jgualdade decondigdes.

café, electricidade, importacdo e exportagdo, podendo ainda

dedicar-se a qualquer outro ramo do comércio cu industria

em que os sdcios acordem seja permitidoporlei.

ARTIGO 4° ,

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

zas), integralmente realizado em dinheiro, dividido e

representado por 2 (duas) quotas iguais, no valor nomi-

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

pertencentes aos sdcios Anténio Nkuma Toco e Engracia

. ARTIGO 8.°

Os lucros liquidos apurados, depois de deduzida a pe:

de qualquer dos sécios, continuando a sua existéncia come

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sdcio falecidow

interdito, devendo estes nomear um que a todosrepresen,

enquanto a quota se mantiver indivisa.

a liquidacao e partilha verificar-se-40 como acordarem.

falta de acordo, e se algum deles o pretender, serd 0 acti

social licitado em globo com obrigac%o do pagamento é0

ARTIGO 11°

A sociedade reserva-se 0 direito de amortizar a quotag

qualquer socio, quando sobre ela recaia arresto, penhora 0

providéncia cautelar.

/ ARTIGO 12°

Para todas as questdes emergentes do presente contrat

quer entre ossdcios, seus herdeiros ou representantes, que

entre eles e a propria sociedade,fica estipulado o Foro &

Mbengani Goncalves Garcia Toco, respectivamente. Comarca de Luanda, com expressa rentincia a qualque

——ARTIGOS. outro. at BN ee
A cessao de quotas a estranhosfica dependente do con- - . ARTIGO 13.°

sentimento da sociedade, a qualé sempre reservado odireito . Os anos sociais serao os civis e os Balancos serie

de preferéncia, deferido aos scios se a sociedade dele nao dados em 31 de Dezembro de cada ano, devendoencertif

quiser fazer uso. a 31 de Margo imediato. | 
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ARTIGO 14°

No omisso regularao as deliberagdes sociais, as dispo-

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

Sociedades Comerciais, e demais legislacdo aplicavel.

(15-7002-L03)

HAWK AIR — Prestac4ode Servicos, Limitada

Certifico que, por escritura de 24 de Abril de 2015,

lavrada com inicio a folhas 67, do livro de notas para escritu-

ras diversas n.° 23-B, do Cartério Notarial do Guiché Unico

da Empresa — ANIFIL, a cargo do Notario, Lucio Alberto

Pires da Costa, Licenciado em Direito, foi constituida entre:

Nelson de Jesus Brito dos Santos, casado, natural de

Malanje, Provincia de Malanje, residente em Luanda,

Municipio de Belas, Bairro Cidade do Kilamba, Edificio F1,

4° andar, Apartamento 43, que outorga neste acto como

- mandatario do sdcio Casimiro da Conceicao sobral, casado

com Elsa Maria Fragoso Guimaraes Sobral, sob o regime

de comunhao de adquiridos, natural de Libolo, Provincia

do Kwanza-Sul, residente no Distrito Urbano e Bairro da

Ingombota, Rua Guilherme Pereira Inglés, n.° 42, Zona 4,

«Silke Invéstiments, Limitada», com sede em Luanda,

Distrito Urbano da Maianga, Bairro Alvalade, Rua José

Oliveira Barbosa, titular do nimero de Identificagdo Fiscal

n° 5417078590;
Umasociedade comercial por quotas que se regera nos

termos constantes do documento em anexo.

Esta conforme.

Cartério Notarial do Guiché Unico da Empresa—ANIFIL,
em Luanda, aos 24 de Abril de 2015. — O ajudante,i/egivel.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE

HAWK AIR — PRESTACAODESERVICOS, LIMITADA *

ARTIGO 1.°

A sociedade adopta a denominagdéo de «HAWK AIR

— Prestacio de Servicos, Limitada», com sede social na

Provincia de Luanda, Distrito Urbano da Ingombota, Bairro

Maculusso, Rua Joaquim Kapango, Casa n.°* 8-10, podendo

transferi-la livremente para qualquer outro local do territ6-

rio nacional, bem comoabrir filiais, sucursais, agéncias ou

outras formas de representacdo dentro e fora do Pais.

~ ARTIGO 2°
A sua dura¢do é por tempo indeterminado, contando-se0 |

inicio da sua actividade, para todososefeitos legais, a partir

da data da celebracao da presente escritura.

. ARTIGO 3°

A sociedade tem comoobjecto social a agéncia de via-

, gens, transportes aéreo, maritimo e terrestre, transporte de

passageiros ou de mercadorias, exploragdo. de servicos de

programa de controlo de aves em aeroportos, portos, postos

de fronteira, ou quaisquer outros locais, bem como desen-

volvimento de actividades necessarias ou Uteis a execucdo

8655

desses servicos, importagéo e exportac%o, podendo ainda

dedicar-se a qualquer outro ramo do comércio ou industria

em que os sdcios acordem e seja permitido porfei.

ARTIGO 4° #

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

kwanzas), integralmente realizado em dinheiro, dividido e

representado por 2 (duas) quotas iguais no valor nominal

. de Kz: 100,.000,00 (cem mil kwanzas) cada uma, pertencen-

tes aos sdcios «Silke Investments, Limitada» e Casimiro da

Concei¢ao Sobral, respectivamente.

ARTIGO 5.° ~

A cessao 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.

" ARTIGO 62
- 1. Ageréncia e administracao da sociedade, em todos os

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

vamente, incumbem a um ou mais gerentes, sdcios ou nao

socios, eleitos em Assembleia Geral.

2. Para obrigar a sociedade € necessaria a intervengao:

a) De um gerente, tratando-se de geréncia singular;

'b) De um ou mais gerentes, tratando-se de geréncia

plural, de acordo com os termos da respectiva

nomea¢iio. .

3. Fica vedado aos gerentes obrigarem a sociedade em

actos e contratos estranhos aos negécios sociais da socie-

dade, tais como letras defavor, fianga, abonagoes oou actos

semelhantes.

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

' registadas, dirigidas aos sécios com pelo menos30(trinta)
dias de antecedéncia, isto quandoa lei nao prescreva forma-

lidades especiais de comunicagéo. Se qualquer dos sécios

estiver ausente da sede social a comunicagao devera serfeita

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 s6écios na propor-

cao das suas quotas, e em igual propor¢ao sero suportadas

as perdas se as houver.

ARTIGO 9.°

A sociedade naosedissolvera por morte ou impedimento

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 a todos represente,

enquanto a quota se mantiverindivisa.

ARTIGO 10.°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sdécios € nos

demais casos legais, todos os Sécios serao liquidatarios e

a liquidagao e partilha verificar-se-40 como acordarem. Na

falta de acordo, e se algum deles o pretender, sera 0 activo

social licitado'em globo com obriga¢aéo do pagamento do
passivo e adjudicado ao sécio que melhorprego oferecer, em

igualdade de condigées.
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ARTIGO 11.°

A sociedadereserva-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 propria sociedade,fica estipulado o Foro da

Comarca de Luanda, comexpressa rentincia a qualqueroutro..

ARTIGO 13.°
Os anos sociais serdo os civis e os balancos serao

dados em 3] de Dezembro de cadaano, devendo encerrar

a 31-de Marco imediato.

ARTIGO 14°
No omisso regularao as deliberacGes sociais, as dispo-

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

Sociedades Comerciais, e demaislegisla¢ao aplicavel.

(15-6988-L03),

 

RICHARDS— Services, Limitada

Certifico que, com inicio a folhas 19, do livro de notas

_ para escrituras diversas n.° 992-C,do |.° Cartério Notarial

da Comarca de Luanda, se encontra lavrada aescritura do
teor seguinte:

Divisdo, cessio de quotas, admissao de novossdcios e

alteracao parcial do pacto social na sociedade «RICHARDS
— Services, Limitada».

No dia 19 de Dezembro de 2014, em Luanda, e no

1.° Cartério Notarial, perante mim, 0 Notdrio Licenciado

Amorbelo Vinevala Paulino Sitongua, compareceram

como outorgantes:

Primeiro: — Ricardo Richards Mesa, casado com Maria

Elena Perez Martinez, sob o regime de comunhio geral de

bens, de nacionalidade cubana, natural de Havana, titular da

Autorizacio de Residéncia n° 0004510A07, emitida pelo
SME — Servigo de Migracao e Estrangeiros, em Luanda,

aos 7 de Julho de 2014, residente habitualmente em Luanda,

Bairro Morro Bento, Casa n.° 160, Distrito Urbanoda Samba;

Segundo; — Ricardo Richards Perez, casado com

Lissette Pulido Harotzarene, sob o regime de comunhao

geral de bens, de nacionalidade cubana, natural de Havana,

titular da Autorizac4o de Residéncia n.° 0001690A07,emi-

tida pelo SME — Servico de Migracao e Estrangeiros, em.

Luanda, aos 25 de Julho de 2013,residente habitualmente em

Luanda, Bairro Camama, Condominio Pelicano, Municipio

de Belas; que outorga na qualidade de procurador, em nome

e representacdo de Rosa Fernanda Cruzeiro Jorge, casada-

com Amaro Jorge, sob o regime de comunhdo de bens

adquiridos, natural de Bocoio, Provincia de Benguela,titu-

lar do Bilhete de Identidade n.° 000264015BA035, emitido -

pela Direcgao Nacional do Arquivo de Identificagao Civil e

Criminal, aos 21 de Marco de 2012, residente habitualmente

em Luanda, Rua E de Castro, n.° 78, Bairro Nelito Soares,

Distrito Urbano do Rangel;

‘mentos. acima referidos, a qualidade em que o primeito;

poderes para o acto, em face dos. eocureme: que nofin

_tal social de Kz: 200.000,00, integralmente realizado en

_ dinheiro, dividido e representado por duas quotasdistinla,

- do valor nominal de Kz: 102.000,00,livre de penhor,enca-

»

DIARIO DA REPUBLic,
we

Terceira: — Maria Elena Perez Martinez, casada a

Ricardo Richards Mesa, sob o regime comunhio Beral g

bens, de nacionalidade cubana,natura! de Havana, titular g

Autorizagaéo de Residéncia n.° 0004997A06, emitida py,

SME — Servico de Migragao e Estrangeiros, em Luang, |

aos 21 de Agosto de 2014,. residente habitualmente a

Luanda, Bairro Inorad, M. Bento, Casa n.° 160,» Quareitog

Distrito Urbano da Samba;

Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos docy,

o segundo outorgantes intervém e a suficiéncia dossy

menciono e arquivo.

- E pelo primeiro e segundo outorgantes foi dito:

~ Que,o primeiro outorgante e a representada do segund

outorgante sfio ao presente os actuais e Unicos sécios b

sociedade comercial «RICHARDS — Services, Limitata,

com sede em’ Luanda, Bairro e Avenida Comandak

Valddia, n.° 82, 2.° andar, Apartamento 1, Distrito Urbano

Sambizanga,constituida por escritura de-28 de Outubrog |

2003, lavrada com inicio a folhas 43, do livro de notas par |

escrituras diversas n.° 947-C, deste 1.° Cartorio Notatil

de Luanda, Contribuinte Fiscal n.° 5403102221, com cap:

sendo umado valor nominal de Kz: 102.000.00, pertencent

a sécia Rosa Fernanda Cruzeiro Leitéo e outra do valor

nominal de Kz: 98.000,00, pertencente ao socio Ricarts

Richards Mesa, registada e matriculada na Conservatéria tt

Registo Comercial de-Luanda, sob 0 n.° 619/2003.

Que, em obediéncia ao estabelecido “em Acta n° 6,

Assembleia Geral Extraordinaria da Sociedade «RICHARDS

— Services, Limitada», datada de 12 de Novembro &

2014, pela presente escritura, praticam os seguintes actos

«Divisao, cesso de quotas e entrada de novossécios».

Que, a representada do segundo outorgante Ros

Fernanda Cruzeiro Jorge, detentora de uma quota liberatt

gos ou responsabilidades, cede a totalidade da sua quota #

seu representante Ricardo Richards Perez, e este porsua vel,

agota admitido para sociedade como novosécio, procede’

diviséo da quota de que agora é titular, em duas devalores

distintos, sendo uma do valor nominal de Kz: 50.000,00, qe

reserva para si e outra de Kz: 52.000,00, que cedea terceitt |

outorgante Maria Elena Perez Martinez, que é tambem dest|

modo admitida para a sociedade como novasécia.

Disseramos outorgantes que, estas cessdes foram feitas |

com todos os correspondentes direitos e obrigagdes.e pelos |

valores nominais das quotas cedidas,ja integralmente pagas,

pelo que dao as cessdes por efectuadas.

Disseram, 0 segundo outorgante em seu nome e de su

representada e a terceira outorgante que: aceitam asrefer

das cessdes nos seus exactos termos. ,
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Que; deste modo a representada do segundo outorgante

Rosa Fernanda Cruzeiro Jorge, aparta-se definitivamente da

sociedade, renuncia a todos.os direitos inerentes, nada mais °

tendo dela a reclamar.

E, em consequéncia dos actos atras referidos, alteram -

parcialmente 0 pacto social da sociedade, no seu artigo 4°,0

qual passa a ter a seguinte nova redac¢ao:

ARTIGO 4.° ; i

O capital social é de. Kz: 200.000,00, inte-

gralmente realizado em dinheiro, dividido e

representado por trés quotas distintas, sendo uma

do valor nominal de Kz: 98.000,00, pertencente ao

sécio Ricardo Richards Mesa; uma quota do valor

nominal de Kz: 52.000,00, pertencente a sdcia

Maria Elena Perez Martinez e outra quota do valor

nominal de Kz: 50.000,00, pertencente ao sécio

Ricardo Richards Perez.

Finalmente disseram os outorgantes:

Que, continuam firmes e validas todas as clausulas nao -

alteradas por esta escritura.

Assim o disseram e outorgaram.

Instruem este acto:

a) Certid’o do Registo Comercial;

b) Acta n.° 6 da Assembleia Geral Extraordinaria

da Sociedade «RICHARDS — Services, Limi-

tada», para inteira validade deste acto;

c) Umaprocuragao passada a favor do segundo outor-

gante para outorga e assinatura deste acto;

d) Diario da Republica;

e) Documentos pessoais dos outorgantes.

Aos outorgantes e na presenga de todos, fiz em voz alta

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

adverténcia da obrigatoriedade do registo do acto no prazo

de 90 noventadias.

Esta conforme.

E certidao quefiz extrair e vai conformeo original.

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

aos 24 de Dezembro de 2014. — A Ajudante, Luzia Maria

J. Quiteque Zamba.

(15-7013-L13)

Muzezeno Residencial-M R, Limitada

RECTIFICACAO

Porter havido lapso foi publicado do Didrio da Republica

n° 67/15, Il Série, de 9 de Abril, a denominagao de forma

errada, assim procede-se a respectiva correccao:

Ondese1é: , ,

«Muzenzo Residencial-MR, Limitada».

Deve-seler:

«Muzezeno Residencial-MR, Limitada».

, (14-20893-L01)
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Grupo Farias Contas (SU), Limitada

*RECTIFICACAO

Porter havido lapso foi publicado no Diario da Repiiblica

n.° 8/15, ne série, de 13 de Janeiro, a denominac4o de forma

errada, assim procede-se a respectiva correccao:

Ondese lé: ,
«Grupo Farias (SU), Limitada».

Deve-seler:

«Grupo Farias Contas (SU), Limitada».

~ (15-7292-L02)

Lowenda Brewery Company, Limitada

RECTIFICACAO

Porter havido lapso foi publicado no Diario da Republica

n.~214/12, IIL Série de 8 de Novembro, o nome dos sdécios
de formaerrada, assim precede-se a respectiva correccdo:

Ondese lé:

«Primeiro: — Bartolomeu Domingos Manuel, solteiro

maior, natural de Luanda, onde reside habitualmente, no

Distrito e Bairro da Ingombota, Rua Félix Machado, Casa

n.° 16;

Segunda:—Agnete Dina Lopes-da Silva, solteira, maior,

natural de Ombadja, Provincia do Cunene, onde reside habi-

tualmente, no Municipio de Ombadja, Bairro Bangula, casa

s/n.°»;
Deve-seler: .

«Mei Cheong, solteira, maior, natural de Beijing, de
- nacionalidade chinesa, residente habitualmente em Luanda,

no Municipio da Ingombota, Bairro dos Coqueiros, Rua

Frederick Engeles, n.° 41, que outorga neste acto como

mandataéria das sociedades «China International Fund

Angola-CIF, Limitada», com sede em Luanda, no Municipio

da Ingombota, Bairro Kinaxixi, Rua Jorge Dimitrov, n.°40 e

«CIF (Angola) Logistcs Company, Limitada», com sede em -

Luanda, no Municipio de Viana, Estaleiro Central, Km 28».

(15-7293-L0)

Conservatéria do Registo Comercial da 2." Seccdo

do Guiché Unico da Empresa

CERTIDAO

Barbara Celeste Ferreira Gamboa, Conservadora-Adjunta

da Conservatoria do Registo Comercial de Luanda, 2.* Secc&o

do Guiché Unico da Empresa.

Satisfazendo ao que. me foi requerido em peti¢ao apre-

sentada sob 0 n° 53, do livro-diario de 23 de Abril! do

corrente ano, a qualfica arquivada nesta Conservatoria.

Certifico que, sob 0 n.° 5.190/15, se acha matriculado

‘0 comerciante em nomeindividual Jodo Baptista, solteiro,

maior, residente em Luanda, no Municipio de Luanda,

Distrito Urbano da Maianga, Bairro Cassenda, Rua 13, Casa

n.° 32, Zona 6, que usa firma «JOAO BAPTISTA— Venda
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de Bebidas e Servigos de Hospedaria», exerce a actividade

de comércio a retalho de bebidas e prestagao de servicos,

tem escritério e estabelecimento denominado «Hospedaria

— JB», situado no Bengo, no Municipio do Dande, Bairro

Panguila, Sector 1, Junto ao Mercado do Panguila, Casa n.° 74,

Porser verdade se passaa presentecertidao, que depois

de revista e consertada assino.

Conservatéria do Registo Comercial de Luanda, da 2.° Seccao-

do Guiché Unico da Empresa, 23 de Abril de 2015. — A

* conservadora-adjunta,i/egivel. (15-6906-L02)

 

Loja dos Registos do KilambaKiaxi— Luanda.

~ CERTIDAO

Francisco Zeca, Conservador de 1.? Classe da Loja dos

Registos do Kilamba Kiaxi — Luanda.

Satisfazendo ao que me foi requerido em peticdo apre-
sentada sob o n.° 2 do livro-didrio de 10 de Setembro do

corrente ano, a qualfica arquivada nesta Conservatoria.

Certifico que, sob on.° 182, a folhas 92 verso dolivro B-1,
se acha matriculado o comerciante em nome individual

Pacheco Nsimba, solteiro, maior, residente em Luanda, no

Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi, Bairro Neves Bendinha,

casa sem numero, Zona 12, de nacionalidade angolana, que

usa a firma o seu nome, exerce actividade de comércio a |

retalho de produtos alimentares no especificados,tem escri-

torio e estabelecimento denominado «Pacheco & Filhos»,

situado no local do domicilio, nesta cidade. -
Por ser verdade se passa a presente certidao, quea

de revista e consertada assino.

Loja dos Registos do Kilamba Kiaxi, em Luanda, aos I]
de Setembro de 2014. — O Conservador, Francisco Zeca.

(15-6917-L01)

 

Conservatéria do Registo Comercial de Luanda

_ CERTIDAO

a) Que a copia apensa a esta certido «esta conforme

0 original;

5) Quefoi requerida sob Apresentacdio n° 0031.el14

em 2014-08-14;

c) Que foi extrafda dos registos respeitantes 4 socie-

dade comercial denominada «Estidio Africa

Imagem, Limifada», com o NIF 5402146454,
registada sob 0 n.° 2007.1044;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatéria.

Por ser verdade se passa a presentecertidao, que depois

de revista e consertada assino.

Conservatoria do Registo Comercial de Luanda,aos 15

de Agosto de 2014. i:

Matricula — Averbamentos — Anotag6es

Estudio Africa Imagem, Limitada;

- produtosrelativos as actividades da sociedade,realizacing

- Kiaxi, cada um com uma quota de Kz: 200.000,00(duzenis

zas), a favor de Clara Correia Simao, solteira, maio,

‘residente em Luanda, no Bairro 6, Viana, casa s/n.°, por ces

»
DIARIO DA REPUB},

Identificacéo Fiscal: 5402146454;

AP.5/2007-1 1-14 Contrato de Sociedade

Sede: Luanda, na Rua 29, Casa n.° 571, Projecto Np,
Vida;

Objecto: Prestagdo de servicos compreendendo 0S py,

cessosde criagao, produgdo e veiculagao de qualquer espig,

de marketing comerciais, de midias extensiva (Cutdag,f
busdoor, painéis, placas publicitarias, bannres, bring;

promocionais @ afins), campanhas publicitdrias, produg,

grafica, produgdo de sinalética de transito, comercialig,

cao de material demerchandising,realizagao de publicidy,

de anincios para veiculaséo em midia e a representacy

de equipamentos de suprimentos utilizados para desenyg,

vimento de servigos de sinalizagao grafica, importacéo ¢

promogées e shows, bem comio as actividades conexas agu.

las; Capital: Kz: 400.000,00 (quatrocentos mil kwanzas);

Socios e quotas:
1. Maria José Fernandes dos Santos, casada, com Igino

residente em Luanda, na Rua Santa Ana, Casa n.° 59, Baim |

Hoji-ya-Henda, Cazenga; _
2. Alfredo Pepino Gabriel, solteiro, maior, residente en

Luanda, Rua 15, casa s/n.°, Zona 20, Bairro do Kitab;

mil kwanzas);
Geréncia: Incumbe ao primeiro sécio. _

AP.15/2011-03-02 Transmissa&o de quota

Transmissao de quota de Kz: 192.000.00 (cento e novert

e dois mil kwanzas), a favor de Jones Milagre Simao,casat
com Clara Correia Simao, sob o regime de comunhio&

bens adquiridos, residente em Luanda, no Bairro’ Marcd,

Rua Negra, n.° 8 MA20, Zona 14, Municipio do Rangel, pr

cesséo com Maria José Fernandes dos Santos.

AP.16/2011-03-02 Transmissao de quota ~
Transmissio da quota de Kz: 8.000,00 (oito mil kwat

séo com Maria José Fernandes dos Santos.

AP.19/2014-08-14 Alteragao parcial do pacto social

ARTIGOSalterados: 5.° e 8.°

Capital: Kz: 400.000,00 (quatrocentos mil kwanzis)

Sdcios e quotas:- *
1. Artur Guevara de Lucas Ximenes, solteiro, maid

com uma quota de Kz: 360.000,00 (trezentos eSessenta nil

kwanzas); - .

2. Carla Marina Lucas de Morais, com uma quol

de Kz: 40.000,00 (quarenta mil kwanzas);

Geréncia: Exercida pelo sécio Artur Guevara de Luts

Ximenes. .

AP.20/2014-08-14 Mudanga de Sede

Sede: Luanda, Condominio Centro Logistico 4

Talatona, Gleba GUI, Armazém E01, Municipio de Beli,
Distrito Urbano da Samba.

Anotacao.201 4-08-15 -

AP.17/2014-08-14 Divisdo, Cessao de Quotas, Admissit

de Novo Sécio

Transmisséo de duas quotas no valor nominal é

Kz: 360.000,00 (trezentos e sessenta mil kwanzas), a fave!

i 
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de Artur Guevara de Lucas Ximenes, solteiro, maior, resi-

dente em Luanda, Bairro Maculusso, Casa n.° 8, Zona 8,

Ingombota e de Kz: 32.000,00 (trinta e dois mil kwanzas), a

favor de Carla Marina Lucas de Morais,solteira, maior, resi-

dente em Luanda, no Bairro Grafanil, Casa n.°.405, Viana,

resultante da divisdo da quota de Kz: 392.000.00 (trezentos

‘enoventa e dois mil kwanzas), por cessdo de Jones Milagre

Simao.

AP.18/2014-08-14 Cessdo de Quota -
Transmissao da quota no valor nominal de Kz: 8.000,00

(oito mil kwanzas),.a favor dé Carla Marina Lucas de

Morais, solteira, maior, residente em Viana, Batrro.8, casa

s/n.°, por cessdo de Carla Correia Simao.

AP.19/2014-08-14 Alteracfo Parcial do Pato Social

ARTIGOSalterados: 5.° e 8.°

Capital: Kz: 400.000,00 (quatrocentos mil kwanzas).

Sdécios e quotas:

i. Artur Guevara de Lucas Ximenes, solteiro, maior,

com uma quota de Kz: 360.000,00 (trezentos e sessenta mil

kwanzas);

2. Carla Marina Lucas de Morais, com uma

quota de Kz: 40.000,00 (quarenta mil kwanzas);

Geréncia: Exercida pelo socio Artur Guevara de Lucas

Ximenes.

AP.20/2014-08-14 Mudanga de Sede

Sede: Luanda, Condominio Centro Logistico do Tala-

tona, Gleba GU13, Armazém EOI

Distrito Urbano da Samba. .

Anotagao. 2014-08-15

Conferi a presente fotocdpia, que achei, conforme0 ori-

ginal que me foi exibid6 para esse fim.

Cartério Notarial do Guiché Unico da Empresa —

ANIFIL, em Luanda, aos 24 de Abril de 2015. — O 1.°

ajudante, ilegivel. (15-6919-L01)

, Municipio de Belas,

 

Conservatoria do Registo Comercial de Luanda

. CERTIDAO

Andrade Manuel Neto, Licenciado em Direito, Conser-

vador do Registo Comercial de Luanda.

Satisfazendo ao que mefoi requerido em peti¢ao apre-

sentada sob 0 n.° 17, do livro-diario de 5 de Marco de 2015,

a qual fica arquivada nesta Conservatoria.

Certifico que, sob o n.° 637, a folhas 119, verso, do livro B-47,

se acha matriculada o comerciante individual Wilson

Silvano Capitango Mutaleno, solteiro, maior, residente em -

Luanda, Rua Rodrigo Henriques de Miranda, n.° 41, Bairro

Maculusso, Municipio da Ingombota, nacionalidade ango-

lana, data 18 de Abril de 2008, actividade actividades de

servicos prestados as empresas nao especificados, estabele-

cimento «WILTECH — Prestacao de Servicos e Solugdes *

de Informatica», situado na Rua dos Comandos, n.° 58, Zona 17

nesta cidade.

8659

' Por ser verdadese passa a presente certiddo, que depois

de revista e consertada assino.

Conservatéria do Registo Comercial de Luanda, em

‘Luanda, aos 10 de Marco de 2015. -— O conservador,

ilegivel. (15-6920-L01)

 Conservatoria do Registo Comercial do SIAC — Zango

CERTIDAO

- Ana Antonia Agostinho Sebastiao Van-Dunem, Licen-

ciada em Direito, Conservadora-Adjunta, da Conservatoria’

do Registo Comercial do SIAC — Zango.

Satisfazendo ao que-me foi requerido em peticao apre-

sentada sob o n.° 2 dolivro-diario de 30 de Abril do corrente

ano, a qual fica arquivada nesta Conservatéria.

-Certifico que, sob o n° 658, a folha 339, verso, do livro B-1,

se acha matriculado a comerciante emnome individual

Margarida Manuel Damiao Garcia,solteira, maior, residente.

em Luanda, no Municipio do Cazenga, Bairro Tala Hady,

Casa n.° 27, que usa a firma o seu nome, exerce a atividade

de abate de gado (produc4o.de carne) e comércio a retalho

de bebidas, tem escritério e estabelecimento denominado

«M. M. D. G.—Comércio a Retalho», situado em Luanda

no local de domicilio. -

Por ser verdade se passa a presente certid&o, que depois .

de revista e consertada assino. *

Conservatoria do Registo Comercial de Luanda, SIAC

Zango, 30 de Abril de 2015. — A Conservadora-Adjunta,

ilegivel. (15-7986-L05)

Conservat6ria dos Registos do Uige

CERTIDAO

a) Que a copia apensa a esta certid&o esta conforme

0 original;

6) Que foi requerida sob Apresentacao n.° 0001.141114;

c) Que foi extraida do registo respeitante ao comer-

ciante em nomeindividual Félix Esteves, com o

"NIF 2301045110, registada sob 0 n.° 2014.276;

d) Que ocupaas folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatoria.

Matricula — Averbamentos — Anotagdes

AP.1/2014-11-17 Matricula

Félix Esteves;

Identificacao Fiscal: 2301045110;

Félix Esteves, de 2! anos de idade, casado com Madalena

Veza Kinda Esteves, natural do Uige, Municipio e Provincia

do Uige, residente no Uige, Rua 1.° de Agosto, Prédio

Progresso, Centro da Cidade, Municipio e Provincia do

Uige, Portador do Bilhete Identidade n.° 003065 194UE036

emitido pelo Arquivo de Identificagéo Civil e Criminal do

Uige, aos 8 de Fevereiro de 2008, de nacionalidade ango-
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lana, usa a firma o seu nome, exerce as actividades de

_ agricultura, comércio por grosso nao especificado e prestagdo

de servicos, com 0 inicio de actividades em 12 de Novembro

de 2014, Contribuinte n.° 2301045110, tem escritdrio ¢ esta-
belecimento denominado «Félix Esteves», sito no Baixo

Logi, Préximo do Povo Quimutango, Municipio e Provincia.

do Uige.*

Porser verdadese passaa presente certiddo, que depois

de revista e consertada assino.

Conservatoria dos Registos do Uige, aos 18 de Novembro

de 2014. — O Conservadorde 3.* Classe, Rati! Alfredo.

(15-8041-L12).
 

Conservatoria dos Registos do Uige

CERTIDAO

_a) Que a cOpia apensaa esta certidao esta conforme

0 original;

b) Quefoi requerida sob Apresentacaon.00005. 150410;

c) Que foi extraida do registo respeitante ao comer-

ciante em nomeindividual Diasilua Lumbu, com

0 NIF 2301028704,registada sob’on.° 2015.328;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim,leva(m)

o selo branco desta Conservatoria.

Matricula — Averbamentos —Anotagdes

Diasilua Lumbu;

Identificagao Fiscal: 2301028704; y

AP.5/2015-04-10 Matricula
Diasilua Lumbu, casado, de 41 anos de idade, natural

do Bembe, Provincia do Uige, residente no Bairro Papelao,

Zona 2, Rua B, Casa n.° 38, Municipio e Provincia do Uige,.

Portador do Bilhete de Identidade n.° 001899222UE038,

emitido pelo Arquivo de Identificagao Civil e Criminal

do Uige, aos 28 de Fevereiro de 2014, de nacionalidade

angolana, usa a firma 0 seu nome, exerce as actividades de

comércio por grosso e a retalho nao especificado, com o

inicio de actividades em 2 de Julho de 2008, Contribuinte

n.° 2301028704, tem escritorio e estabelecimento deno-

minado «Diasilua Lumbu», sito no Uige, Bairro Papelao,

Zona 2, Rua B, Municipio e Provincia do Uige.

Por ser verdade-se passa a presente certid&o, que depois

de revista e consertadaassino.

Conservatoria dos Registos do Uige, aos 13 de Margo de

2015. -— O Conservador de 3.° Classe, Ratil Alfredo,

* (15-8042-L12)

’ tho nao especificado, com o inicio de actividades em 29

_ .Maio de 2012, tem escritdrio e estabelecimento denominah

¥

DIARIO DA REPUBLIc,

Conservatoria dos Registosda Comarca do Uige

CERTIDAO

Alves Emesto, Conservadorde 2.* Classe, da Conservati
dos Registos da Comarca do Uige.

Satisfazendo ao que me foi requerido em peticy
Apresentada sob n.° 3 do livro-diario de 1 de Junho doay
em curso, a qual fica arquivada nesta Conservatoria.

~ Certifico que, sob o n.° 36 a folhas 30, do livro C-1/20
se acha matriculado o comerciante em nomeindividual ¢

Sanséo Pedro Panzo, solteiro, maior, residente no Uig

Bairro Papeliéo, Municipio e Provincia do Uige, que usa
firma 0 seu nomeexerce as actividades de comércio a ree

«Sanséo Pedro Panzo», situado no Uige, Bairro Papel,

Municipio e Provincia do Uige.
. Por ser verdade se passa a presente certidao, que depois

de revista, concertada assino.
Conservatoria dos Registos da Comarca do Uige,no Uig,

aos 4 de Junho de 2012. —O conservadorde 2.* Classe,ilegie!

~ (15-8047-L1)

 

Conservatoria dos Registos da Comarca do Uige,Post

do SIAC

CERTIDAO

_ Raul Alftedo, Conservador de 3.7 Classe, Conservatina

do Registo Comercial, Posto SIAC do Uige.
Satisfazendo ao que me foi requerido em peticdo apr:

sentada sob n.° | do livro-didrio de 8 de Abril de 2015, aqud

fica arquivada nesta Conservatoria.
Certifico que, sob 0 n.° 358,folha 180, do livro C-1/2015,

se acha matriculado o comerciante em nomeindividual é:
Menga Anténio Fernando Tomas,solteiro, maior,resident

no Bairro Caquiuia, Municipio e Provincia do Uige, queus

a firma «o seu proprio nome», exerce actividades de comet
cio a grosso e a retalho nao especificado e outrosservices

prestados, com o inicio das actividades em 7 de Abril &

2015, tem escritério e estabelecimento denominado «M.A

F. T — Comercial» de Menga Ant6énio Fernando Tomés,

sito no Bairro Caquiuia, Zona 1, Rua dos Funcionarios.

Municipio e Provincia do Uige.
Por ser verdade se passa a presente certidao, que depol

de revista, concertada assino.

Conservatéria do Registo Comercial, Posto SIAC, n0

Vige, aos 8 de Abril de 2015. —O conservador,ilegivel.

Oe8046-LI)
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